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Kele, Kótya, Karácsony!
A két rosszcsont manó, Kele és Kótya, Karácsony Apó segítői, hí-
rét veszik, hogy Karácsony Apó elvesztette a sálját és hogy a be-
csületes megtalálónak jutalmat ad. A két kópé azonnal a sál meg-
keresésére indul. Mielőtt kettőt lépnek, Karácsony Apó megtalálja
a sálat. Azonban a jutalom érdekében mindketten „becsületes meg-
találók” akarnak lenni. És hogy, hogy nem, sorra eltűnnek a kará-
csonyi ajándékok, melyeket Karácsony Apó készített össze a bará-
tainak. Karácsony Apónak már a gyerekek segítségére is szüksége
lesz, hogy kiderüljön, mi rejlik a csomagok eltűnése mögött.

Mikulás-nap a Kölcsey
Művelődési Központban

2013. december 6.

PROGRAMOK:
• 14 órától kézműves foglalkozás

gyerekeknek
• 17 óra a rajzpályázat ered mény -

hirdetése
• 17 órától Mikulás-napi vásár

FFAALLUUKKAARRÁÁCCSSOONNYY
SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT 

2013. DECEMBER 15-ÉN 
A KÖLCSEY MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBA, 

HOGY KÖZÖSEN KÉSZÜLJÜNK A KÖZELGŐ
ÜNNEPEKRE.

* * *
13 ÓRÁTÓL KARÁCSONYI VÁSÁR

* * *

13 ÓRÁTÓL KARÁCSONYI ÜGYESKEDŐ, KÉZMŰVES
FOGLALKOZÁS GYEREKEKNEK

* * *
16 ÓRÁTÓL A KÖLCSEY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

CSOPORTJAINAK GÁLAMŰSORA
* * *

VÁRUNK MINDENKIT SOK SZERETETTEL!

SSzzeerreetteetttteell  vváárruunnkk  mmiinnddeenn
ggyyeerreekkeett  ééss  ffeellnnőőtttteett  

Szeretettel várunk mindenkit Mikulás napján 
a Kölcsey Művelődési Központban!



Délegyháza üdülőterületi csatorna-beru-
házás elszámolása a vége felé közeledik. 

Egy hosszú, bonyolult, de összességé-
ben pozitív eredménnyel záródó időszak
végéhez érünk. A sok megpróbáltatás elle-
nére a közművesítésnek köszönhetően a
meg felelő csatornaszolgáltatás immár az
üdülőterületen is csaknem teljes körűen
biztosított. 

Negatív tanulsága, hogy egy ilyen hord-
erejű és speciális hozzáértést igénylő kö-
zösségi beruházásnál a vezető pozícióban
lévőknek megfelelő jogi és műszaki szakér-

telemmel kell rendelkezniük, valamint
rész letes és jól kidolgozott előkészületek
szükségesek ahhoz, hogy ne merüljenek fel
a szakszerű kivitelezést és az elszámolást
veszélyeztető hibák. 

A sok nehézség ellenére vannak olyan
személyek, akikről csak és kizárólag jót ír-
hatunk, mert szakértelemmel, hittel és lel-
kesedéssel végezték a rájuk háruló felada-
tokat mindannyiunk érdekében.

Köszönet jár különösen Lugosi Istvánné
elszámolónak és Veress Bélának, az El -
lenőrző Bizottság tagjának. Biztos vagyok

abban, hogy amennyiben ők nem végezték
volna magas színvonalon munkájukat, úgy
a problémák csak sokasodtak és mélyültek
volna. Az ő pozitív szerepük mindenkép-
pen kiemelkedő, hisz mindezen tevékeny-
ségüket ellenszolgáltatás nélkül, teljesen
díjmentesen végezték.

Dr. Riebl Antal polgármester

Délegyháza Község Önkormányzat Kép  -
viselő-testülete a 2013. szeptember 17-i ren-
des ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácster-
mében tartotta. Az ülés kezdetén dr. Riebl
Antal polgármester beszámolt a lejárt határide-
jű határozatok végrehajtásáról. 

Első napirendi pontként a Napsugár Óvoda
és a Zsebi-Baba Családi Napközi munkájáról
szóló beszámolót tárgyalta a Képviselő-testü-
let. Ezt követően Schwarcz Gáspárnak, a Pest
Megyei Kormányhivatal Ráckevei Járási Hi-
vatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége vezető-
jének a munkaügyi központ tevékenységéről
szóló tájékoztatóját hallgatta meg a Képviselő-
testület. 

A harmadik napirendi pont keretében a
2013. évi költségvetési rendelet 2. számú mó-
dosítását tárgyalta és fogadta el a Képviselő-
testület (13/2013. (IX. 18.) önkormányzati ren-
delet az önkormányzat 2013. évi költségveté-
séről szóló 3/2013. (III. 7.) önkormányzati ren-
delet 2. sz. módosításáról), melyet az Önkor-
mányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló
pénzügyi beszámoló elfogadása követett. Ötö-
dik napirendként ingatlanügyeket, ezen belül
is az a 1335/12 és 1335/10 hrsz-ú ingatlanok
telekalakítási ügyét, valamint egyes vízparti te-
rületek bérleti díjának módosítását és egy csó-
naktároló építése iránti kérelmet tárgyalt Kép-
viselő-testületünk. Ezt követően támogatási
kérelmek tárgyalására került sor. 

A hetedik napirendi pont keretében egy
víziállás kérelem teljesítéséről született döntés,
melyet egy közvilágítási lámpa iránti kérelem
követett (Liget utca – Diófa utca kereszteződé-
sében lévő oszlopra kerül a lámpatest). Az Idő-
sek Napjára tervezett rendezvény előkészüle-
teiről szóló tájékoztatást követően a Duna -
varsány Környéki Gyermekjóléti és Családse-
gítő Szolgálat Intézményfenntartó Társulás

Társulási M e g állapodását hagyta jóvá a Kép-
viselő-testület. 

A hulladékgazdálkodási ügyek keretében
arról határozott a Képviselő-testület, hogy
DTF Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás néven, Délegyháza gesztorsága mel-
lett társulást alapít, és ennek keretében látja el a
jövőben hulladékgazdálkodási feladatait. A ti-
zenkettedik napirendi pont keretében döntés
született a Vásárhelyi, Széchenyi, Európa és
Deák Ferenc utcák felújításával kapcsolatos
hitel felvételéről, melyet a Délegyháza Közsé-
gi Sportegyesület kérelme követett. Az ülés
végén arról határozott a Képviselő-testület,
hogy az Egészségház előtti parkolót 3 óra fo-
lyamatos használat után fizetőssé kívánja ten-
ni, annak érdekében, hogy a parkolót ténylege-
sen az Egészségház szolgáltatásait igénybe ve-
vők használhassák.   

Délegyháza Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 2013. szeptember 30-án rendkí-
vüli ülést tartott a Polgármesteri Hivatal Ta-
nácstermében. Az ülésen az ivóvízminőség-ja-
vító beruházáshoz kapcsolódó EU BM Önerő
Alap igénylés benyújtásáról hozott határozatot
a Képviselő-testület. 

Délegyháza Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 2013. október 8-i rendkívüli
ülésén a szociális célú tűzifavásárláshoz szük  -
séges önerő biztosításáról, valamint egy támo-
gatási kérelemről döntött. A 2013. október 9-i
rendkívüli ülésén pedig a Demo-Rend Kft. tár-
sasági szerződésének jóváhagyásáról született
döntés, így újabb ipari besorolású terület került
önkormányzatunk érdekkörébe.

Az ülések jegyzőkönyvei és az ülésen alko-
tott rendeletek a község honlapján
(www.delegyhaza.hu), valamint a Könyvtár-
ban olvashatók. 

Dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző
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Önkormányzati Hírek
Újszülöttek:

Orbán Magor 2013. 08. 20.
Marossy Dorottya 2013. 08. 27.
Hőke Olívia 2013. 08. 29.
Cseszkó Péter Ferenc 2013. 09. 05.
Licskó Dominik Tibor 2013. 09. 08.
Csikós Almafi Keve 2013. 09. 21.
Gáspár Lajos Vendel 2013. 10. 07.

„Szeresd a gyermeket! A gyermek fénysugár, 
Közöttünk itt alant mindig ragyogva jár. 
Mikor szomorkodol, szemed közé nevet, 
Ha bűnre bűn nyom is, ő akkor is szeret. 
Szívednek mélyéből kicsalja a borút, 
Fejedre rózsákból vígan fon koszorút. 
Ne érje gond soha, ki rád hajnalt derít. 
Töröld le gyöngéden a gyermek könnyeit!”

/ Pósa Lajos /

Házasságot kötöttek:
Ádám Péter – Turi Judit

2013. szeptember 7.
Garai Attila – Perszki Katalin Zsófia

2013. szeptember 21.

„Sírok, ha sírsz, ha ragyogsz, ragyogok, 
néma barátod, rabszolgád vagyok, 
alázatos és bizalmas barát, 
aki nem kér semmit, csak néz és imád, 
és nem akar lenni csak általad, 
csak az árnyéka annak, ami vagy.

/ Szabó Lőrinc / 

Elhunytak:
Kocsis Istvánné                       1938. 01. 02.
Kéri Sándor                              1937. 05. 23.

„Oly szomorú egyedül lenni,
Valakit mindenütt hiába keresni.
Valakit várni, ki nem jön többé soha,
feledni valakit lehetetlen csoda.
Mert akit szerettünk, nem feledjük soha.

/ ismeretlen /

Lakóhelyet létesített: 27 fő
Tartózkodási helyet létesített: 12 fő

Zsolnainé Csernyi Erzsébet
anyakönyvvezető

Anyakönyvi napló

Egy beruházás tanulságai
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Kedves Szülők!
Sok szeretettel várunk 20 hónapos kortól 3 éves korig
gyermekeket Délegyháza Község  Önkormányzatának

Zsebi-baba Családi Napközijébe 
(2337 Délegyháza, Árpád u. 2.).

Havidíj: 28.000 Ft + az  étkezés díja, 
helyi lakosok számára.

Más községből jövő gyermekek számára 
30.000 Ft + az étkezés díja.

Czanik Lászlóné 
óvoda- és családi napközi vezető

Szorgos gazda…

Szorgos a délegyházi gazda. Szánt, vet, öntöz, arat. Megbecsüljük, mert
ugye nehéz a mezőgazdaságból élő sorsa. Küzd az időjárással, a kártevő-
vel, a piacra juttatás nehézségeivel. Azonban. Ez a délegyházi gazda oly-
kor túlságosan is buzgó. Kezdődik ez már a szántásnál. Mert Ő ezt eltökél-
ten, földje határán túl is teszi. Olyannyira, hogy a szabályok szerinti 6 mé-
teres szélességére az itteni út, már nem is emlékszik. Akad olyan szakasz,
ahol csupán másfél méteres kis ösvényen lehet kalandos körülmények kö-
zött elérni céljainkat, hiszen az említett jó gazda, még egy jó nagy árkot is
húz, úgy 2 méterrel a földjén kívül. Biztos, ami biztos. No ezt még lehet
fokozni, hiszen öntöz is, így aztán lehet dagonyázni, elakadni, traktorral
kihúzatni a kelepcébe eső személyautókat. Nálunk tanyán már csak ilyen
események dobják fel a hétköznapokat. Így aztán, csakis akkor gyere erre,
ha szereted a kihívásokat, merész vagy, na és jól felszerelt terepjáróval
vagy éppen traktorral bírsz.

Igen. Így is meg lehet közelíteni ezt a problémát. Azonban a valóság
felháborító. Számtalanszor kellett a mentőnek kerülő úton megközelíteni
a betegeket, az itt élőknek autóikat nem kímélve, megküzdeni a járhatat-
lan utakkal. Nem vágyunk többre, mint ami a földes utaktól elvárható, hi-
szen amikor az ember ide költözik, tudja mi vár rá. Viszont a tanyán való
gazdálkodás nem egyenlő a szabályok be nem tartásával, a másik tulajdo-
nának megsértésével, az utak beszántásával. Tisztelettel megkérünk tehát
minden gazdát, hogy csakis a saját földjükön termeljenek, az utakat pedig,
ne tekintsék saját tulajdonuknak, hiszen így hiába jár az önkormányzat gé-
pe helyreállítani a károkat, a probléma évszakról évszakra megjelenik!

Köszönettel, 
Kiss-Stefán Mónika  Csóka tanya

ÁLLÁSKERESŐK, FIGYELEM
Megtartotta soros összejövetelét a „MISA” Alapítvány által szer-
vezett Senior Álláskereső Klub Dunavarsányban  október 29-én.

Mivel jöttek új munkanélküliek Majosházáról és Délegyházáról
is, ezért először az álláskeresés fontosabb tudnivalóit beszéltük
meg, majd a téli közfoglalkoztatási program került megvitatásra,
mivel ebben már az indulás óta is történt változás, nevezetesen: a
napi munkaidő nem hat, hanem nyolc óra, és ennek megfelelően a
bér is növekedett. Egyesek nem értik, az induló megbeszélésekre
miért nem kapott minden regisztrált munkanélküli személyre szó-
ló meghívót.

Ekkor érkezett meg egy munkaadó képviseletében Strobán
Melinda,  (aki korábban több hónapig járt a foglalkozásainkra) és
három konkrét állásajánlatot hozott. Az IBIDEN konyhájára, illet-
ve adminisztratív feladatra keresnek dolgozókat. 

A továbbiakban a klubvezető által hozott három álláslistából
Radul Zoltán segítő közreműködésével válogattak a jelenlévők.

FONTOS INFORMÁCIÓ! A következő foglalkozásra, amely
NOVEMBER 26-án lesz 14 órai kezdettel a Művelődési Házban,
vendégként várjuk Szentes Zsoltot, a FÉMALK Kft. igazgatóját.
Érkezésére határozott ígéretet kaptunk. Várjuk Továbbá Schwarcz
Gáspárt, a Munkaügyi Kirendeltség vezetőjét is. 

Minden érdeklődőt, akár idős, akár fiatal szeretettel várunk. 
A klubvezetőség nevében: 

Dr. Gligor János
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�  Fizetett oldal �

Én, Erdélyi István eleget kell hogy tegyek a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.22-185./2012/3. sz. ítéletének.
Az ítélet alapján elnézést kell kérnem Hancsics György úrtól, a FIDESZ Délegyházi Szervezetének ve-

zetőjétől: – Elnézést kérek! „A másodfokú Bíróság kifejezetten bántónak és megalázónak minősítette a
„csürhe” és a „söpredék” részekénti megjelölését a fel  pe resnek, illetőleg az, hogy olyan személyek közé
sorolta az alperes, aki a fasizmus gyakorlatát jól megtanulta. Az alperes a „csürhe” kifejezés alkalmazásá-
val a felperes működését és fellépését állati sorba sorolandónak titulálta, míg a „söpredék” szó használata
a teljes eljelentéktelenítésre és lenézettségre utal.”

A Fővárosi Ítélőtábla eltiltott attól, hogy Hancsics Györggyel, a FIDESZ helyi szervezetének vezetőjé-
vel szemben a továbbiakban hasonló jogsértő magatartást tanúsítsak. A felperes Hancsics György úrnak, a
FIDESZ Délegyházi Szervezet vezetőjének 150 ezer forintot kell fizetnem, amelynek részletenkénti kifize-
tése tárgyában a döntésre jogosult Bírósághoz fordultam. Ezen túl a Magyar Államnak kell fizetnem külön
felhívásra 24 ezer forintot, amelyre szintén részletfizetési kedvezményt kértem. Hancsics György délegy-
házi FIDESZ vezető ügyvédjének 15 ezer forintot átutaltam. Mivel az I. fokú Bíróság ítéletével Hancsics
György délegyházi FIDESZ vezető által előterjesztett keresetet elutasította, s számomra 75 ezer forint per-
költség megfizetésére szólította fel Hancsics György délegyházi FIDESZ vezetőt, a Fővárosi Ítélőtábla az
I. fokú ítéletet megváltoztatta: a korábbiakban közzé tett összeget meghaladóan a felmerült első- és másod-
fokú költségeket a peres felek maguk kötelesek viselni. Meggyőződésemnek és igazságérzetemnek megfe-
lelően felülvizsgálati jogorvoslatért a Kúriához fordultam. 

Fizetett írás
HelyreigazításLAKÁS

SZERVIZ
Ha folyik vagy csöpög, hívjon és jövök,

de ha csak szivárog, ha hív, 
akkor is kiszállok.

Víz-fűtés-gáz szerelés, karbantartás
– fürdőszoba-felújítás, -átalakítás

– mosdó, kád, WC, WC-tartály cseréje
– csaptelepek cseréje

– csőtörés javítása
– bojlerek tisztítása, vízkőtelenítése
– mosó-, mosogatógépek bekötése

– fűtési rendszerek javítása, korszerűsítése,
átalakítása

– radiátorok és szelepek cseréje
– gázkazánok, vízmelegítők bekötése, cseréje

– konvektorok tisztítása, javítása
– időszakos átvizsgálás és karbantartás

– szaktanácsadás

MUNKAVÉGZÉS GARANCIÁVAL! 
HÍVJON BIZALOMMAL:

KISS TIBOR 06-30/242-7836

Hozza be régi arany-, ezüstékszereit és kicseréljük kedvezményes áron!

Arany, ezüst felvásárlás a legmagasabb napi áron!

Javítás, készítés, beszámítás!

Tisztítás, kőpótlás, vésés!

Új áru érkezett!

Várunk mindenkitVárunk mindenkit
szeretettel! szeretettel! 

Ünnepi nyitva tartás:
H: Zárva
K., Sz., Cs., P.: 13.00–18.00
Sz.: 9.00–13.30

T.: 06-70-319-9461

Karácsonyi Ékszervásár!
Arany- ,  ezüstékszerek 30-70% kedvezménnyel !Arany- ,  ezüstékszerek 30-70% kedvezménnyel !

Dunavarsány, Vasút sor 42. 
(a Botos zöldséges mellett)

Közlemény
Hancsics György képviseletében a helyreigazító cikkel kapcsolatban az alábbiakat áll módomban a tudo-

másukra hoznom:
Hancsics György valóban jogerősen pert nyert Erdélyi Istvánnal szemben, a jogerős ítéletet a Fővárosi

Ítélőtábla 2.Pf.22.185/2012/3. sorszám alatt hozta meg. Erdélyi István helyreigazításnak nevezett közlemé-
nye azonban nem felel meg az ítéletben szereplő kötelezésnek, ezért az Ítélőtábla ítéletének megfelelő vég-
rehajtása érdekében Hancsics György a szükséges jogi lépéseket kénytelen megtenni.

dr. Galambos Eszter ügyvéd
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Az Idősek Világnapja alkalmából nagyszabású Jótékonysági Es -
tet szervezett a Magányos Időseket és Családokat Segítő Alapít-
vány 2013. szeptember 27-én Dunavarsányban a Petőfi Művelődé-
si Házban.

Az Alapítvány Kuratóriuma nevében az alapító köszöntötte a
vendégeket, kiemelten: Bóna Zoltánt Dunavarsány, valamint Dr.
Riebl Antalt, Délegyháza polgármesterét. Ismertette a programot,
miszerint az első részben egy szórakoztató kulturális műsor lesz,
majd a második részben adományosztásra kerül sor.

A műsor a Weöres Sándor Óvoda Pillangó  csoportjából érkezett
óvodások verses  köszöntésé-
vel kezdődött, majd a kedves
és színvonalas produkciójukat
követően virágokat adtak át
az időseknek. A megható jele-
net könnyeket csalt néhány
idős ember szemébe. Nem-
csak a gyermekeknek, az óvo-
dapedagógusoknak is köszön-
jük a szereplést. Ezt követően
a dömsödi Ju és Zsu Társulat
fiatal, de igen tehetséges elő-
adói látványos és tartalmas
műsorral szórakoztatták a
megjelenteket, olyan sikert
aratva, hogy a végén a közön-
ség ráadást követelt.

A Jótékonysági Est második részében adományosztásra került
sor, melynek keretében az érdeklődők jelentős mennyiségű női, fér-
fi és gyermek cipők, ruhák és játékok között válogattak, de ezen túl
voltak könyvek, videokazetták, háztartási tárgyak, például: elektro-
mos varrógép, illetve gyermekjáróka is. Aki esetleg megszomjazott,
meglátogathatta a büfét.

Az Alapítvány Kuratóriuma megköszöni az aktivistáknak, közöt-
tük Géczy Bertalannak és Jutkának a munkáját. Megköszönjük
Bóna Zoltán és Dr. Riebl Antal polgármester uraknak, hogy meg-
tisztelték és támogatták rendezvényünket, köszönjük továbbá Szil-

veszter Lajosnak, aki saját
autóbuszával térítésmen-
tesen szállította a délegy-
házi, majosházi és nagy-
varsányi nyugdíjasokat
oda és vissza, a nyugdíjas
klubok vezetőinek a moz-
gósító munkát, végül a
művelődési ház dolgozó-
nak, valamint Weimann
Antal úrnak a technikai
biztosítást.

Dr. Gligorné 
Lovász Erzsébet

önkéntes irodavezető

JÓTÉKONYSÁGI RENDEZVÉNY
AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL
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� Községünk életéből  �

Tóth Péter Domonkos prépost úr beszé-
de mindenkinek megérintette a lelkét az
idei búcsú alkalmából 2013. október 13-
án a Magyarok Nagyasszonya templom-
ban tartott szentmisén. 
A Dunavarsányból érkezett hívek is
részt vettek az ünnepi körmeneten,
amely után a Máltai Szeretetszolgálat
Délegyházi Csoportja látta vendégül egy
szeretetvendégségen a résztvevőket. 
Fogadják munkájukért, kedvességükért
köszönetünket!

Katolikus búcsú és körmenet Délegyházán



A Csokréta Asszonyklub  már hagyományos őszi kirándulására szeptember végén ke-
rült sor.

A kétnapos kirándulás első állomása Sümeg vára volt. Ragyogó napsütésben jártuk
végig az ősi bástyákat, a kínzókamrát, a műhelyeket. Megismerkedtünk a korabeli fegy-
verekkel, ruházattal.

Délután a Püspöki Palotát és a benne levő kiállításokat néztük meg és Sümeg városá -
val ismerkedtünk.

Szállásunk a város za-
jától távol eső Kereker-
dőben levő Hubertus
Panzió volt. Valameny -
nyiünk tetszését elnyerte
a szépen kialakított han-
gulatos, tiszta  kis hely,
búbos kemencéjével, kis
hídjával, szabadtéri szín-
padával, kőoltárával, fa-
házaival, gon dozott par k-
jával. 

A kiadós, finom va-
csora után nótázott egyet a jókedvű kis csapat, majd nyugovóra tértünk.  Sajnos másnap
borongós, esős időre ébredtünk, ami egész nap elkísért bennünket. Elbúcsúzva a kedves
vendéglátóktól Keszthelyre mentünk a Festetics-kastélyba. Nagyszerű idegenvezetőnk
segítségével végigjártuk a csodálatosan berendezett termeket. Sok érdekes dolgot tud-
tunk meg a kastélyról és tulajdonosairól. A pálmaház, a kocsimúzeum, a vadászati és

vasútmodell kiállítás
is sok élményt tarto-
gatott számunkra. 

Dél után nagyot sé-
táltunk (az eső ellené-
re) a városban, meg-
néztük a gyönyörű
templomokat és a
Kisfaludy-házat. 

Fáradtan, de sok-
sok élménnyel tér-
tünk haza, itthon
még a Szent Mihály
napi tűzgyújtásra is
odaértünk.

� Községünk életéből  �
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Szeptember 21-én reggel 20 fő szállt fel a délegyházi állo-
máson várakozó  kis buszra. A Faluszépítő Egyesület pá-
lyázaton nyert pénzén utazott a kis csapat Szentendrére.
Fiatalok és idősebbek, akik az évek során aktívan részt
vettek az egyesület munkájában. Nemcsak a kedvünk volt
jó, de az időjárás is nekünk kedvezett. Szikrázó napsütés-
ben gyönyörködtünk a szentendrei skanzenben, a népi
építészet remekeiben, természetes szépségük, ötletessé-
gük, praktikusságuk lenyűgözte a műanyaghoz és vasbe-
tonhoz szokott szemeket. Magyarország szinte vala -
mennyi tájegysége megtalálható itt, a rá jellemző épüle-
tekkel, használati tárgyakkal, népviselettel. Érdekes volt a
vízimalom, a szélmalom, a régi kápolna, az útszéli keresz-
tek, a működő kis boltok. Kipróbálhattuk a régi idők játék-
szereit, bejárhattuk régi vasúti kocsikból álló kisvonattal
az egész skanzent.
Délután még egy nagyot sétáltunk Szentendre zegzugos
utcáin és a Duna-parton. Kíváncsian kerestük a várost az
árvíztől védő mobilgátat, de szakembernek kell lenni ah-
hoz, hogy a nyomát megtalálja azoknak az elemeknek,
amik árvíz esetén óvják a Duna-parti üzletsort és házakat.
Bekukkantottunk az aprócska boltokba és végignéztük a
tarkabarka kirakodóvásárt.
Sok-sok élménnyel gazdagabban, jókedvűen tértünk
haza.
Köszönet a pályázat megírásáért és a felejthetetlen kirán-
dulás megszervezéséért a Faluszépítő Egyesület vezetőjé-
nek, Hancsics Györgynek és feleségének.  

H M
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� Községünk életéből  �
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� Községünk életéből  �

Képzeletben bebarangoltuk tegnap este az egész világot Va-
das Zsuzsával. Nemcsak térben, hanem időben is nagy utat
jártunk be emlékei szárnyán, s most úgy érezhetjük, hogy az
ő emlékei kicsit már a mieink is lettek… Sokféle érzelem húr-
ja rezdült meg bennünk ezen a szép estén, ez is nagyon jóle-
sett, mert egy olyan este szép élményével lettek e jelen lévők
gazdagabbak, amit mi itt együtt éltünk meg a délegyházi
Kölcsey Művelődési Házban, a kedves, vidám, sokat tapasz-
talt, mélyen emberi újságíróval és élete, utazásai hű társával,
Radó Gyulával. Zsuzsa is jól érezte magát az érdeklődő, csil-
logó szemmel figyelő asszonyok között és tavasszal szeretne
visszatérni Délegyházára, hogy alaposabban bejárja ezt a
szép környezetű falucskát, amely színeivel, barátságos embe-
reivel, vendégszeretetével már most is megigézte…

Bulyákiné Éberth Anna könyvtáros 

LE L K I  U TA Z Á S
(Író-olvasó találkozó Vadas Zsuzsa  újságírónővel, aki a Kölcsey Könyvtár szervezésében a Csokréta Asszonyklub vendége volt)

KK ÖÖ SS ZZ ÖÖ NN EE TT
A  Margaréta Nyugdíjasklub tagjai és a magam nevében köszönetet szeretnénk mondani: Dr. Riebl  Antal Pol-

gármester Úrnak, és a Képviselő-testület két tagjának, Bednárik Lászlónak és Görbe Istvánnak, hogy  megtisz-
teltek jelenlétükkel, valamint a Polgármesteri Hivatalnak, hogy segítséget nyújtottak a 2013. 11. 09-én megren-
dezett Kistérségi Nyugdíjas Találkozónk lebonyolításában.
Köszönet a Csokréta Asszonyklub táncosainak, akik táncukkal színesítették rövid kis műsorunkat.
Köszönetünket fejezzük ki támogatóinknak, akik adományukkal járultak hozzá a sikeres találkozónk megrende-
zéséhez.
Támogatóink: Dr. Gligor János                MISA Alapítvány vezetője Majosháza

Hancsis  György                Faluszépítő Egyesület elnöke
Palóczai Kiss Balázsné   a Délegyházi Mozgáskorlátozottak és a Máltai Szeretetszolgálat vezetője 
Letty Büfé
Palóczai Kiss Sándorné
CHICKEN POWER Kft.
MAJOTI FRUCT Kft.
Délegyháza Község Önkormányzata

Köszönet a finom ebédért, amit  Cserepes László és segítői készítettek részünkre. S nem utolsósorban köszöne-
temet szeretném kifejezni minden egyes nyugdíjas klubtársamnak, akik időt és fáradságot nem kímélve segítet-

tek és támogattak.   Kerezsi Istvánné   Margaréta Nyugdíjasklub vezető
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�  DÖK hírek  � Tájékoztató   �

Napjainkban is változnak az ün-
nepi szokások, és az ünnepre va-

ló készülődés is. Hagyományt
őrzünk mikor a templomok-
ban, köztéren, hivatalban,
üzletekben felállítunk ka-

rácsonyfát. A dí-
szes kirakatok, a
kivilágított utcák,
a sátorosok porté-
kái, mind az ün-

nep közeledtét jelzik a faluban. A legszebb ünnep
napjaiban sem szabad azonban megfeledkeznünk a
ránk leselkedő veszélyekről, elsősorban a gyertya
gyönyörű, de nagyon veszélyes lángjáról!
Az elmúlt évtizedek során bekövetkezett sajnála-
tos, olykor tragikus események (adventi gyertya
lángjától, illetve karácsonyfa gyertya és csillagszó-
ró tüzétől kiégett lakások) arra kell hogy figyel-
meztessenek bennünket, hogy kellő körültekintés-
sel, nagyon nagy odafigyeléssel szabad a gyertyá-
kat és tűzijátékokat elhelyeznünk és meggyújta-
nunk. Amennyiben nem így tesszük, egy élet mun-
kája semmisülhet meg, válhat a tűz martalékává
néhány perc alatt. A legnagyobb körültekintés
mellett is keletkezhet tűz a lakásunkban, különösen
ebben az ünnepi időszakban.  Nagyon fontos, hogy
a lehető legrövidebb időn belül tudomást szerez-
zünk erről, és a szükséges intézkedéseket (bent lé-
vő személyek mentése, tűzoltóság értesítése, tűz
oltásának megkezdése) megtegyük. Ebben lehet
nagy segítségünkre, a ma már néhány ezer forintért
beszerezhető tűzjelző berendezés, amely erős
hangjelzéssel, néhány másodperc alatt felhívja a fi-
gyelmünket a lehetséges bajra.

Mire figyeljünk az adventi időszakban?

1./ Az éghető anyagú koszorút, csokrot mindig
nem éghető, hőszigetelő alátétre helyezzük.

2./ A gyertyák, mécsesek csak nem éghető tartóban
legyenek elhelyezve és rögzítve a koszorún,
csokron!

3./  A gyertyákat, mécseseket ne tegyük közvetle-
nül a koszorú éghető anyagú részei (fenyőtű,
moha, fagyöngy stb.) mellé, ott ne gyújtsuk
meg!

4./ A gyertyákat, mécseseket, csillagszórót, petár-
dát, rakétát csak felnőtt gyújthatja meg!

5./ A gyermekeket ne hagyjuk felügyelet nélkül az
égő gyertyás koszorú környezetében!

6./ Mindennemű gyújtóeszközt (öngyújtót, gyufát)
tartsunk elzárva, gyermekek által el nem érhető
helyen!

7./ Az égő gyertyás koszorút, csillagszórót ne hasz-
náljuk a függöny(ök), továbbá egyéb éghető
anyagok közelében!

8./ Az égő gyertyát, mécsest tartalmazó koszorút
ne tegyük huzatos helyre, azt ne vigyük egyik
helyről a másikra (ne mozgassuk)!

9./ A gyertya, mécses égésekor ügyeljünk arra,
hogy a kanóc soha ne legyen túl hosszú (idősza-
konként rövidíteni szükséges).

10./ A gyertyát, mécsest soha ne hagyjuk teljesen
leégni, a kanócot eldőlni!

11./ Az égő gyertya, mécses oltására mindig tart-
sunk a közelben megfelelő oltóeszközt!

12./ Az éghető anyagú koszorút minden hőforrás-
tól tartsuk megfelelő távolságban!

13./ Vágott fenyő esetén – amennyiben mód van rá
– alkalmazzunk „vizes” tartót (talpat) a fa
nedvességtartalmának pótlására!

14./ Műfenyő esetén – lehetőleg – válasszunk a
„tűzálló (lángálló) kivitelűt!

15./ Gondoskodjunk a karácsonyfa stabilitásának
– feldőlés elleni védelmének – megoldásáról
(megfelelően „terpesztett” nehéz talp és/vagy
kirögzítés)!

16./ A karácsonyfát minden esetben hőforrástól tá-
voli (legalább 1 m) helyen állítsuk fel!

17./ Elsősorban nem éghető anyagú dekorációs
elemeket használjunk a fa díszítésére!

18./ Csak megfelelő műszaki állapotú. Minőségi
tanúsítvánnyal rendelkező izzósort és/vagy
elektromos díszítőelemeket vásároljunk és
használjunk!

19./ Az izzósort (és az elektromos díszeket) a fán
úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy sem a le-
velekhez, sem a vezeték(ek)hez, sem pedig az
éghető díszekhez ne érhessenek hozzá!

20./ A fára gyertyá(ka)t, csillagszóró(ka)t kizáró-
lag díszítésként helyezzünk fel, azokat ott ne
gyújtsuk meg!

21./ Az izzósor és/vagy az elektromos díszek mű-

ködésekor gyermekek a helyiségben csak fel-
ügyelet mellett tartózkodjanak!

22./ Az elektromos kapcsolókat és csatlakozókat
úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy azokhoz
a gyermekek sem szándékosan, sem pedig vé-
letlenül se férhessenek hozzá!

23./ Égőcsere, vagy áthelyezés alkalmával minden
esetben válasszuk le az izzósort (vagy az elekt-
romos díszt) a villamos hálózatról!

24./ A korábban már üzemeltetett izzósort és/vagy
elektromos díszítőelemeket a felhelyezés előtt
át kell vizsgálni, ismételten tanulmányozni a
használati utasítást és a gyártó előírásainak
megfelelően szükséges a szerelést elvégezni!

25./ Az égősor és a villamos díszek elektromos táp-
lálásához legfeljebb 1 db, világító kapcsolóval
ellátott, gyárilag szerelt hosszabbító elosztó
használható, amelyen a nem használt csatlako-
zóhelyeket „vakdugóval” kell lezárni a vélet-
len érinthetőség ellen! 

26./ Lefekvés és/vagy a lakásból való eltávozás
előtt az izzósort és az elektromos díszeket a
hálózatról le kell választani (legbiztonságo-
sabb a villásdugónak a dugaszolóaljzatból va-
ló eltávolítása, illetve a hosszabbító fali csatla-
kozótól történő elválasztása!

27./ A villamos leválasztás akadálymentességét fo-
lyamatosan kell biztosítani!

28./ A karácsonyfa közelében mindig legyen ké-
szenlétben olyan eszköz, felszerelés, amellyel
az esetlegesen keletkezhető tűz, annak kezdeti
szakaszában nagy biztonsággal eloltható és a
mentés, menekülés biztosítható!

29./ A szilveszterre vásárolt fáklyákat, tűzijátéko-
kat gyújtóforrástól távol, nem éghető anyagú
tárolóedényben, gyermekeknek nehezen hoz-
záférhető helyen kell tárolni!

30./ A dohányzás és nyílt láng használatát a kará-
csonyfa és a tűzijátékok tárolási és felhaszná-
lási környezetében mellőzni kell!

31./ Javasolt házi tűzjelzőt (detektort) a lakásban
felszerelni, amely erős hangjelzéssel figyel-
meztet a tűzkeletkezés korai szakaszában!

(forrás: Fővárosi Tűzoltóparancsnokság)
Lenhardt Károly 

DÖTE elnök

A Diákönkormányzat szervezésében lezajlott szeptember vé-
gén az őszi papírgyűjtés az iskolában. Az alsósoknál a 2. osztály
lett a legsikeresebb 43,5 kg/fővel. Az alsósok összesen 2.937 kg
papírt gyűjtöttek. A felsős győztes osztály a 8. a. lett 102.5 kg/fő -
vel. A nagyok 3.786 kg papírhulladékot hordtak a konténerbe.
Különdíjként a 2. legjobb felsős teljesítményért (62,7 kg/fő) egy
tortát kapott a 6. osztály is. Az iskola összteljesítménye 6,7 tonna
volt!

Tejszínes csokitortát, 5000 Ft-ot és egy szabadon felhasználha-
tó szabadnapot kaptak a győztes osztályok jutalmul a jól végzett
munkáért. Köszönjük a szülőknek és minden délegyházi lakos-
nak, hogy összekészítették vagy maguk szállították az iskola kon-
ténerébe a papírhulladékukat, mert ezzel a tanulók kirándulását
támogatták.    Bulyákiné Éberth Anna DÖK-tanár

NNee  vveesssszzeenn  kkáárrbbaa  aa  ppaappíírr!!

Veszélyek  Karácsonykor és  Újév idején!
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�  Sport  �

Íjászat
Végre beszámolhatunk az eddig elért legnagyobb sikerünkről, októ-
ber 5-én megrendeztük klubunk első versenyét. Augusztus hó folya-
mán sikerült az eszközállományunkat bővíteni. Szert tettünk kb. 25
3D-s céltárgyra. Ezek műanyag habból öntött élethű, méretarányos
állatalakok. Kaptunk még vesszőfogókat, távkitűző színes cölöpö-
ket, számokat. Ekkor már lehetőségünk volt a verseny tervezésére,
előkészítésére, amihez komoly segítséget kaptunk a Haraszti Íjász
Clubtól. Marlok Károly sok idejét feláldozva segített tapasztalataival
a szervezésben és a verseny lebonyolításában is. A jó verseny feltéte-
le a megfelelő és biztonságos helyszín. Ehhez nagy segítséget kap-
tunk az Önkormányzattól. Rendelkezésünkre bocsátották a falu köz-
pontjában a volt kavicsbánya javítóbázisának a területét, és a bizton-
ság érdekében lezárhattuk a környező területet is. A kordon őrzését
és az illetéktelenek távoltartását a Polgárőrség biztosította, ezért ne-
kik is köszönettel tartozunk. Október 4-én előkészítettük a területet
és 5-én a pirkadat már területen talált bennünket. Kihelyeztük a célo-
kat, vesszőfogókat, biztonsági textíliákat stb. A belső területen 16
cél, a tóparton 4 db cél került elhelyezésre. 
A versenyre 19 előnevező volt, de a kezdésnél 34-en feszítettünk
íjat. Hűvös hajnal után az időjárás is kegyes volt hozzánk. A verseny
jó hangulatban, zökkenőmentesen ért véget. A jó ebéd után sor került
az eredményhirdetésre. Az egyesületünkből csak a mini és gyerek
kategória versenyzői álltak rajthoz. Közülük a következők értek el
helyezést.

Kosztolányi Hunor mini, tradicionális I. hely érem, oklevél
Vas Krisztián mini, tradicionális II. hely érem, oklevél
Simon József mini, tradicionális III. hely érem, oklevél
Halász Boldizsár gyerek, vadászreflex I. hely érem, oklevél
Pribyll Rómeó gyerek, vadászreflex II. hely érem, oklevél
Szász Tamás gyerek, tradicionális I. hely érem, oklevél
Cseh Krisztián gyerek, tradicionális II. hely érem, oklevél
Koncz Mátyás gyerek, tradicionális III. hely érem, oklevél
Győri Balázs gyerek, tradicionális első verseny, oklevél

A verseny végeztével kaptunk kritikákat, amiből okolunk, és dicsé-
retet, aminek örülünk. Reméljük, hogy a következő versenyt jobb
időben és nagyobb érdeklődéssel tudjuk megvalósítani. 
Szeretnénk még egyszer köszönetet mondani azoknak, akik hoz-
zájárultak a verseny sikeréhez:

• A Délegyházi Ön kor -
mányzatnak a helyszín
biztosításáért

• A Dunaharaszti Íjász
Club tagjainak a mun-
kájukért

• A Chicken Power Kft.-
nek az adományért

• A Polgárőrségnek a
rend felügyeletéért.

Az elmúlt időszak -
ban csapatunk néhány
fővel részt vett a kör-
nyezetünkben rendezett
versenyeken, de infor-
máció híján ezekről nem
tudok beszámolni.
A másik, a D.I.K.E által rendezett versenyen hárman képviseltük
a csapatot.
Koncz Béla felnőtt, tradicionális kategóriában

I. hely érem, oklevél
Koncz Mátyás két körrel maradt le a dobogóról. 
Léhmann Antal senior, tradicionális

II. hely érem, oklevél

Léhmann Antal 
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Tisztelt Olvasók!
Nagyon aktívan és

eredményesen telt az
utóbbi öt hét a Délegyhá-
zi Testépítő Sportegye -
sület számára, három
versenyen vettünk részt

nagyon rövid idő alatt. Az első versenyünk
szeptember 5-6-án a Tabon megrendezett II.
RAW Erőemelő Magyar Bajnokság volt, ezen
a versenyen Ferenczi Krisztián aranyérmet
szerzett a junior 83 kg-os kategóriában, a fel-
nőtt 83 kg-os kategóriában pedig bronzérmet!
Hajós Bence a 93 kg-os junior kategóriában
bronzérmes lett, a felnőtteknél pedig, a VII. he-
lyet szerezte meg! A fiúk ezeket a remek helye-
zéseket a következő teljesítményükkel érték el:  

Krisztián (guggolás 170 kg, fekvenyomás
147,5 kg, felhúzás 235 kg) összetett 557,5 kg,
ami új országos junior csúcs! 

Bence guggolásban 170 kg-ot, fekve nyo -
másban 150 kg-ot, felhúzásban pedig 240 kg-ot
teljesített, összesítettben ez 560 kg.

A második versenyünk szeptember 28-29-én
volt Győrszentivánon a Női, Férfi, Ifjúsági-Ju-
nior-Masters Erőemelő Bajnokságon. Ezen a
versenyen Ferenczi Krisztián ezüstérmet szer-
zett a junior 83 kg-os kategóriában 607,5 kg-os
ösz szetett eredménnyel (guggolás 190 kg, fek -
ve nyomás 175 kg, felhúzás 242,5 kg). Hajós
Bence a 93 kg-os junior kategóriában szintén
ezüstérmet szerzett 625 kg-os összetett eredmé-
nyével (guggolás 190 kg, fekvenyomás 190 kg,
felhúzás 245 kg).

A harmadik verseny a Duna Kupa nemzetkö-
zi erőemelő verseny volt Ráckevén október 5-
én. Ezen a megmérettetésen Ferenczi Krisztián
83 kg-ban bronzérmet szerzett! Nagyon jó for-
mában versenyzett, bár az előző két verseny na-
gyon kimerítő volt számára, de így is sikerült a
607,5 kg-os összetett eredménye (guggolás 190
kg, fekvenyomás 180 kg, felhúzás 237,5 kg),
Krisztián fekvenyomása új junior országos
csúcs lett. Ezen a versenyen anyagi okok miatt
csak Ferenczi Krisztián tudott indulni. Hajós
Bence az Erőemelő Szövetség felkérésére a
Magyar Válogatott segítője volt a verseny ideje
alatt, nélkülözhetetlen volt a munkája a bemele-
gítéseknél, továbbá a ruha- és a bandázsfelraká-
soknál.

A Délegyházi Testépítő Sportegyesület
versenyzői ezeken a versenyeken ismét bebi-
zonyították, hogy a Magyar Erőemelés élvo-
nalába tartoznak! A délegyházi sportolók
eredményeik alapján bekerültek a 2014-es
Erőemelő Világbajnokságra készülő Magyar
Válogatott keretbe!

Gratulálunk fiúk!

Márton Róbert klubvezető

Öt hét, három verseny, hat érem!



Vízvezeték-szerelés, -javítás, du gu lás el -
hárítás, gyorsszolgálat, állandó ügyelet
hétvégeken is. Tel.: 06-30-376-1796

***

Pedikűr, manikűr, gél-lakk, talpmasz -
százs otthonában! Tyúkszem, sarokre-
pedés, gombás köröm, körömbenövés?
Hívjon bizalommal! Kovács Zsu -
zsanna: tel.: 06-30-567-1075

***

Üzlethelyiség kiadó Délegyházán a Rá kó -
czi út 7. szám alatt. Tel.: 06-20-211-5434

***

KONYHABÚTOR, TOLÓAJTÓS SZE K-
RÉNY, Gardrób, Egyedi bútor méretre,
Ingyenes felmérés. www.martinbutor.hu 
Érd.: 06-30-961-3294 

***

Üveg, tükör, képkeret. Mindenféle
üvegező, képkeretező munka azonnalra.
Cím: Görgey u. 6/a. T.: 06-20-343-0968

***

Parkettás mester vállal: lerakást, javí-
tást, csiszolást, lakkozást, PVC-sző-
nyeg ragasztást anyaggal is. Szolid
árak, garancia! Tel.: 06-30-354-3769

***

Úszóstég eladó Délegyházán. 
Tel.: 06-20/95-49-423

***

Jazz tanszakon tanult előadóművész jazz,
pop, szórakoztató zenei, zongora és zene-
elméleti oktatást vállal Délegyházán és
környékén minden korosztály számára.
j a n o s . d a n i 0 3 @ g m a i l . c o m
36-30/585-2184

***

Redőnyök, szúnyoghálók készítése és
javítása. Hétvégén is. Érdeklődni lehet:
06-20/9715-198, 06-30/302-9444.

***

Hidegburkolást, laminált és kész par-
ketta lerakást, kandallóépítést vállalok.
Tel.: 06-70/977-3208

***

Idős ember gondozását vagy házi beteg
ápolását vállalnám. Molnárné Erzsi, nyug-
díjas nővér. Tel.: 06-30/871-3348

***

Délegyházán és környékén megbízható
családanya alkalmi jelleggel takarítást vál-
lal családoknál, magánszemélyeknél. Ta -
pasz talattal rendelkezem. Rendszeres és
nagytakarítás is egyaránt megoldható. Ki-
sebb kerti munkát is vállalok. Hívjon biza-
lommal! Tel.: 06-30/341-4596

KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK:

1. Polgármesteri Hivatal
Tel.: 06-24/542-155
Fax szám: 06-24/542-156

2. Napsugár Óvoda
Tel.: 06-24/212-070

3. Hunyadi János Általános Iskola
Tel.: 06-24/212-055
Fax szám: 06-24/212-055

4. Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat: 
06-24/483-352

5. Zsebi-baba Családi Napközi:
Tel.: 30-868-6614

6. Kölcsey Művelődési Központ
Tel.: 06-24/212-005

7. Könyvtár
Tel.: 06-24/412-172

8. Orvosi rendelő
Tel.: 06-24/212-044

9. Orvosi ügyelet
Tel.: 06-24/472-010. 
Hívható hétköznapokon 16.00–8.00 között, 
hétvégén, ünnepnap 0.00–24.00 között.

10. Fogorvos
Tel.: 06-24/212-753

11. Védőnő
Tel.: 06-24/412-128

12. Gyógyszertár
Tel.: 06-24/212-065

13. Délegyházi Állatorvosi Rendelő
dr. Hegedűs Tamás 06-30-471-3306
dr. Kotora Noémi 06-30-232-8395

14. Posta
Tel.: 06-24/512-805

15. Polgárőrség: Görbe István
Tel.: 06-30/849-9163

16. Délegyházi Önkéntes Tűzoltóság
Lenhardt Károly
Tel.: 06-20/321-2255

17. Közterület-felügyelő: Trencsánszki Tibor
Tel.: 06-30/328-0304

18. Községgondnokság: Zólyomi József
Tel.: 06-20/255-7345

19. Dunavarsány – Délegyháza Református
Egyházközség
Tel.: 06-24/484-452

20. Katolikus Plébánia Dunavarsány
Tel.: 06-24/472-017

21. Temetkezés: Elohim Kft.
Tel.: 06-30/678-9278, 06-30/236-4884

önkormányzati lap

Kiadja: Délegyháza Község Polgármesteri Hivatala
Felelős kiadó: Dr. Molnár Zsuzsanna • Főszerkesztő: Derzsi Katalin

Fotók: Bulyákiné Éberth Anna, Varga Gábor
E-mail cím: delegyhazihirek@delegyhaza.hu • Tel./Fax: 06-24-212-005

Készült: 1500 példányban • Eng. szám.: B/PHF/1408/P1994
Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

A szerkesztőség az övétől eltérő véleményeket is leközöl.
Fenntartjuk magunknak a rövidítés és az átszerkesztés jogát, az eredeti

szerzői szándék változatlanul hagyásával.
Megjelenik minden hónap utolsó hétvégéjén.

Nyomdai munkák: Press+Print Kft. Kiskunlacháza
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A Délegyházi Hírek eddigi történetében kedves Ol-
vasóink már sok érdekes élettörténetet ismerhettek
meg. A közös mindegyikben, hogy Délegyházán szüle-
tett, vagy nagyon fiatalon Délegyházára került, sok-sok
évet itt, községünkben aktívan megélt, jól ismert embe-
rek életét ismerhették meg még jobban. 

Most egy olyan házaspárral szeretnénk Önöket
megismertetni az újság hasábjain keresztül, akik még
csak 13 éve élnek itt. Történetük azért is lehet érdekes,
hogy hogyan látják Délegyházát olyanok, akik nem ide-
születtek. Nekünk, akik itt nőttünk fel, természetes a ta-
vak közelsége, talán már észre sem vesszük szépségét…

Hogyan kerültek Délegyházára? Hogyan esett
választásuk erre a településre?

Egyik ismerősünktől, aki itt vett telket, hallottunk
Délegyházáról. A település neve ismerősen hangzott, de
akkor még azt sem tudtuk, hogy pontosan hol van. Az-
tán kérdeztük tőle, hogy nem tud-e valamilyen jó telket
ott, hiszen akkor már jó ideje kerestük, hogy hol építkez-
hetnénk. Ő mutatta meg ezt a területet a IV-es tó mellett.
Meglátni és megszeretni… Így alakult, hogy 16 évvel
ezelőtt telket vásároltunk Délegyházán. Egyből megka-
pott minket ez a környék. A terület lakatlan volt itt, ak-
kor még. Nagyon megszerettük, annak ellenére, hogy
takarítással kellett kezdenünk, ugyanis szemétdomb
volt errefelé. Több teherautónyi szemetet vitettünk el.
Majd építkeztünk, és 2000-ben költöztünk ki ide. 

Előtte is vidéken éltek?
Nem, a fővárosban éltünk, onnan költöztünk ide.

20 évet éltünk Budapesten, egy nagyon szép helyen,
de valahogy mindig is szerettünk volna kertes övezet-
be költözni. 

Milyen volt a városi élet után megszokni a vidé-
ki életet? 

Andor: Amikor mondtuk a szomszédoknak, hogy
mi ideköltözünk, meglepődve kérdezték, hogy hát oda?
Hát minden itt van. S valóban mindenféle üzlet pár
percre volt tőlünk. Feleségem pedig két sarokkal arrébb
dolgozott. Urbanizált komfort. Úgy szoktam mondani,
hogy élvezetek és áldozatok. Nekünk ez értékesebb.
Kinek ez, kinek az. Én kertes házi övezetben gyerekes-
kedtem, ott nőttem fel. Az, amit tud nyújtani egy ilyen
kis kert, nekünk az kikapcsolódás. Nem, nincs semmi-
lyen hiányérzetünk. Nem hiányzik Budapest.

Erzsébet: Ha bemegyek a városba, engem a nyüzs-
gés már idegesít. Lehet a koromnál fogva már. Szere-
tünk itt élni. Télen itt például fehér a hó. Pesten csak
sár van. Mi nagyon természetszerető emberek va-
gyunk. Amikor ideköltöztünk, volt még itt egy mocsár
is. Az később fel lett töltve, s parcellázva lett. Azt na-
gyon szerettük, amíg volt. Gyönyörűséges vadkacsák
éltek ott, kicsik is keltek ki, meg sokszor teknősöket is
láttunk. Mindig figyeltük őket. Reggel férfiember, ha
borotválkozás közben mosolygó arcot lát a tükörben,
akkor az egy jó dolog. Nekem ez itt jött elő. Amikor a
hálószoba ablakból kitekintve kis vadkacsákat látni,
ezek apró dolgok, de bearanyozzák az ember életét.
Nyugtató. Régen itt erdő is volt velünk szemben. So-
kat jártunk oda sétálni. Az is nagyon megnyugtató
volt, az illatokról nem is beszélve. Telente pedig sok
madarunk van. Már két alkalommal fogolycsopor-
tunk is volt, 20-22 legalább. Fácán is jött már be, meg
mindenféle énekesmadár. Meg itt kutyát is tarthatunk.
A városban, lakásban nem volt szívünk állatot tartani.
Ahogy ideköltöztünk, itt el sem tudtuk képzelni, hogy
ne legyen kutyánk. Mindig menhelyről hoztuk a kutyá-

kat. Kivéve a mostani kutyánkat, őt a fiunktól kaptuk.
Előző kutyánk nagy rendfenntartó volt, amiket a horgá-
szok itt hagytak a tó körül, azt ő összeszedte, s idehozta
nekünk. Természetbarát kutya volt. Az állatokat na-
gyon szeretjük. Embereket is, ha jó szándékúak. 

A városba való bejárás sem okozott gondot? 
Erzsébet: Amikor ideköltöztünk még 8 évet jártam

be dolgozni. Busszal, vonattal is jártam.  Sokszor volt,
hogy gyalog jöttem haza a dunavarsányi állomásról.
Meg biciklivel is jártam, de sajnos ellopták. Majd aztán
később úgy alakítottuk, hogy az egész család autóval
járt, s megvártuk egymást bent a városban. Nem oko-
zott ez egyáltalán problémát nekünk. Sokkal jobb a be-
járás, mint a városi közlekedés, például volt olyan váro-
si kolléga, aki többet utazott, mint mi. Amíg gyesen
voltam Pesten a gyerekekkel, mindenhova gyalog men-
tem. De azok a séták mások voltak. Más házak között
megtenni a három kilométert, mint itt. Mindig megpa-
kolva jöttem haza. A Rönkös elől epret, kicsit arrébb vi-
rágot szedtem. Ha olyan helyen hullott le dió, ahol senki
nem szedte össze, akkor azt is hoztam. Szóval nem egy
megközelíthetetlen hely ez a Délegyháza. Bár mikor
először jöttünk ide, akkor azt gondoltam, ez a világvége.
A vendégeink is mikor először jönnek hozzánk, átélik
azt bizonyos „lemegyünk a térképről” érzést.

És Budapest előtt hol éltek? 
Andor: Feleségem Marosvásárhelyen született. Én

Kaposváron születtem. Nagyszüleim Ausztriából köl-
töztek Magyarországra.

Hogyan ismerkedtek meg?
Andor: Marosvásárhelyen ismerkedtünk meg. Ak-

kor jártam ott először.
Erzsébet: Nekem kellett megmutatni neki a várost,

mikor hozzánk érkezett. Összeismerkedtünk annyira,
hogy rá egy évre összeházasodtunk, most lesz ennek
35 éve. Nagyon szerettem Marosvásárhelyet, sokat je-
lent a két Bolyainak a munkássága, a Vártemplom, so-
kat jelent maga az egész közeg, amiben felnőttem.
Szerencsém volt, hogy odaszülettem, ahova. Láthat-
tam és eléggé közeli viszonyba kerülhettem például
Sütő Andrással, vagy a Marosvásárhelyi Filharmoni-
kusokkal, vagy a Marosvásárhelyi Népi Együttessel,
vagy olyan híres színészekkel, mint Bács Ferenc, Ko-
vács Andris, Daróczi Zsuzsa, utóbbi kettővel valami-
kor osztálytársak voltunk. Szerencsés összetételű osz-
tályba járhattam. Egy olyan meghatározó atmoszférá-
ba születtem bele, ami nagy löketet adott nekem. Meg-
határozó volt a Református Kollégium, ahová édes-
apám és családja is járt, édesanyám részéről pedig a
Kisküküllő-menti néphagyomány és tánc. Ezeket a
dolgokat igyekeztem átadni férjemnek, később gyere-
keimnek. Innen ered a természetszeretetem. Ami sze-
rencsére férjemnek is van. Szerettük a természetet jár-
ni, fényképezni, hírességeket, történelmi helyeket fel-
keresni. 1979-ben házasodtunk össze. Akkor még a
politika nagy hatással volt az életünkre. Szerencsések
voltunk, mert nálunk gyorsan ment az áttelepedés. Ko-
moly procedúra volt. Ez már történelem. Nem akartam
én feltétlenül Erdélyből elköltözni. Sokan jöttünk el
akkor onnan, sajnos. A világ minden táján vannak kol-
légáim. Én azóta csak olyan műsorokat nézek, amiben
nincs politika. A politizálásból elég volt. Legyen kul-
túra, legyen hazafias érzelem, legyen egy nagyon jó
irányú oktatás, legyen ének, zene, tánc, népdal. 

És ugye két gyerekük született, ők még itt élnek
Önökkel?

Nagyobbik fiunk Pesten lakik. Kisebbik fiunk itt fog
Délegyházán építkezni. Már mind a két fiunk megnő-
sült, s mind a két helyen most várjuk az unokát, egyik fi-
unknál decemberben, másik fiunknál márciusban fog
születni. Tehát várjuk az unokákat. Az majd egy másik
világ lesz. Az egy másik életforma lesz. Egy teljesen
más szakasza az életünknek. Kényeztetni lehet, de az el-
veket, amiket a szülők vallanak, azokat szem előtt kell
tartani. A nevelés a szülők dolga. Mi csak élvezni szeret-
nénk, hogy mit tanult otthon. Mi legfeljebb kiegészítjük
azokat. Például majd megtanítjuk vitorlázni őket. 

És a gyerekek vitték tovább valamelyikük szak-
máját? Az építészet vagy az ének-zene helyet ka-
pott az életükben? 

Érettségiig mind a kettő érdeklődött a művészetek
iránt. Nagyobb fiunk, Zoltán, elfogultság nélkül mon-
dom, kitűnő csellista volt. Áron fiunk pedig pantomi-
mezett a Garabonciás együttesben. Ezenkívül még
nagyon szépen szavalt is. Ő építőmérnök lett. Végső
soron ez is művészet. Nagyobbik fiunk pedig gépész
szakra jelentkezett, most informatikával és biztonság-
technikával foglalkozik. Így viszik tovább a székely,
illetve német hagyományokat. Fontos a családunkban
a zene. Édesapa is szépen harmonikázik, kisebbik me-
nyünk hegedült, nagyobb menyünk pedig néptáncolt.
Biztosak vagyunk benne, hogy unokáink hamar meg
fognak ismerkedni a zene világával. 

Erzsébet: Én már készülök is vele, hogy mivel fogom
őket „fertőzni”. Mai napig látom, hogy fiainkra milyen
hatással volt a zene, amivel gyerekkorukban találkoztak.
Nem tűnik el úgy, hogy ne hagyna nyomot. Az ő lelkük
valahol az igazi értékes művészetek, muzsika felé nyi-
tott. Mozart, Beethoven, Schubert fel-felcsendül a gyere-
keimnél. Számtalanszor van, hogy Zoltán elmélyülten
dolgozik, s közben fütyül valamilyen Schubert-dalt. 

Andor: A zene az ember lelkét nagyon szépen for-
málja. Ezeknek van igazán értékük.

Erzsébet: Ez így is van. A zene, a művészetek fel-
vidít és gyógyítanak. Ez ki kell használni. 

Köszönöm, hogy bepillantást engedtek az éle-
tükbe.

Nyitott könyv lettünk Önök előtt. Velünk úgy tör-
téntek a dolgok, lehet, ez valakinek érdekesnek tűnik,
mi mindig megoldottuk az éppen adandó feladatokat,
hiszen az élet erről szól. Mi alapvetően ennyi év után
már tudjuk magunkról, hogy mi olyan emberek va-
gyunk, hogy mindegy hol éltünk, a környezetünkkel
együtt éltünk. Kölcsönös alkalmazkodás, a környe-
zethez és egymáshoz is alkalmazkodni kell. Mi ma-
gunk alakítjuk a környezetünket. Mi ugye most itt
élünk Délegyházán, nem tudom, és nem is tehetem
meg, hogy nem foglalkozom vele. 

Derzsi Katalin, Dr. Molnár Zsuzsanna

Vendégségben a Schrenck házaspárnál
Beszélgetés Schrenckné Tordai Erzsébettel és Schrenck Andorral



16 Délegyházi Hírek 2013. október - november

� Október 23 . �

Márai Sándor: 
Mennyből az angyal menj sietve

(részlet)
Mennyből az angyal menj sietve
Az üszkös, fagyos Budapestre.
Oda, ahol az orosz tankok
Között hallgatnak a harangok.
Ahol nem csillog a karácsony,
Nincsen aranydió a fákon,
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség.
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék.
Szólj hangosan az éjszakából:
Angyal, vigyél hírt a csodáról.

Így emlékeztünk 1956. október 23-ra

Délegyháza Község Önkormány  -
zata ezúton mond köszönetet 

a Hunyadi János Általános Iskola
tanulóinak és betanítójuknak

Kazinczi-Tóth Enikőnek,
illetve a Kölcsey Kórusnak és 

vezetőjének Bainé Kiss Herminának 
a szép és megható előadásért.


