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•  ÖNKORMÁNYZATI HÍREK  •
Délegyháza Község Önkormányzatának Képvi-

selő-testülete 2010. február folyamán három alka-
lommal (2010. február 1. napján, február 15. napján
és február 19. napján) ülésezett, míg márciusban ket-
tő alkalommal (március 1. és 3. napján) rendkívüli
ülést, és március 22. napján közmeghallgatást tartott.

A képviselő-testület 2010. február 1-jén 16
órakor kezdődött, összbizottsági és a Szociálpoli-
tikai Kerekasztal ülésével összevont rendes ülé-
sen 7 képviselő, valamint a bizottságok és a Kerek-
asztal tagjai voltak jelen. Az ülés 1. napirendi pontja
keretében a képviselő-testület – a Szociálpolitikai
Kerekasztalnak az ezen ülésen kialakított állásfogla-
lása, valamint a Munkaügyi Központ előzetes véle-
ményének figyelembevételével – döntött a Község
Közfoglalkoztatási Tervének az 1993. évi III. tör-
vényben előírtak szerinti elfogadásáról. Ezt követő-
en a képviselő-testület az ivóvízpályázat ügyét tár-
gyalta, és döntött a pályázathoz szükséges önerő
biztosításának módjáról, megerősítve az önrész biz-
tosítása tárgyában korábban elfogadott határozatát.
3. napirendi pontként a község – jogszabályban elő-
írt – kisajátítási tervének elkészítését tárgyalta a kép-
viselő-testület, azonban ezen az ülésen nem született
döntés a kisajátítási terv tárgyában. A 4. napirendi
pont keretében az Iskola infrastrukturális fejleszté-
sére benyújtandó (és azóta határidőben benyújtott)
pályázat ügyét tárgyalta a képviselő-testület, és dön-
tött a pályázaton való részvételről, valamint a rész-
vételhez a nyertesség esetére szükséges önrész biz-
tosításáról (a pályázatot az Iskola állította össze). Az
5. napirendi pontot a polgármester asszony illetmé-
nyének a törvényi előírásoknak megfelelő módosí-
tása képezte. A 6. napirendi pont keretében a képvi-
selő-testület döntött a Mária Közösségi és Kulturális
Ház pályázatnyertes beruházásához a 16 millió fo-
rint összegű önrésznek 20 éves futamidejű fejleszté-
si hitelből történő biztosításáról. Az ülés utolsó napi-
rendi pontját a 2010. évi költségvetés előkészítése
jelentette, melynek keretében döntés született az Is-
kola SZMSZ-ének mellékletét képező Állományi
Tábla módosításáról, a Délegyházi Vagyonkezelő
Kft. végelszámolójának ügyében, valamint a Képvi-
selő-testület határozatilag rögzítette a költségvetés
további munkálatainak irányelveit. 

A 2010. február 15-én megtartott rendes kép-
viselő-testületi ülésen 8 képviselő volt jelen. A kép-
viselő-testület elsőként a Cafeteria Szabályzat elfo-
gadásáról, valamint a Családi Napközi jövőbeni
üzemeltetéséről döntött (a Családi Napközit tovább-
ra is saját fenntartásában kívánja működtetni), majd
pedig ismét a Délegyházi Vagyonkezelő Kft.
végelszámolójának ügyét tárgyalta. Döntés született
a Ráckevei Polgári Védelmi Kirendeltség támogatá-
si kérelméről, valamint a Képviselő-testület csatla-
kozva a Fejér Megyei Közgyűlés tiltakozó határoza-
tához és kezdeményezéséhez, úgy határozott, hogy
tiltakozását fejezi ki a 2010. évi költségvetési tör-
vényben foglalt, az önkormányzatokat érintő meg-
szorító intézkedések ellen. Ezt követően Be lo -
zsánszky Péter indítványára a képviselő-testület
döntött a Pénzügyi – Fejlesztési Bizottság tagjainak

újraválasztásáról, az alábbi összetételben: elnök:
Belozsánszky Péter, képviselő tagok: Bednárik
László és Vásárhelyi László, kültagok: Berkes
Mária és Dávid Mihály. A képviselő-testület rende-
letet alkotott az SZMSZ ennek megfelelő módosítá-
sáról is. Határozott a képviselő-testület az Iskola
Alapító Okiratának – az Iskola kérésének megfelelő
– módosításáról, majd pedig megválasztotta a
szavazatszámláló bizottságok tagjait (a márciusi új-
ság tartalmazta a névsort). Megválasztotta a képvi-
selő-testület a Délegyházi Napok Szervező Bizott-
ságának tagjait (Bednárik László, Bulyákiné Éberth
Anna, Balázsné Király Valéria, Forgó Vilmosné,
Szigetfű Olga). A képviselő-testület az állattartási
rendelet-tervezet ügyében nem döntött, várhatóan
az áprilisi ülésén alkotja meg az új állattartási rende-
letet. Ezt követően településfejlesztési – település-
üzemeltetési ügyeket tárgyalt a képviselő-testület,
döntött a Délegyházi Testépítő Sportegyesület bér-
leti ajánlatának elfogadásáról (konditerem), elfo-
gadta a község 2010. évi közbeszerzési tervét, és
döntött a Tavirózsa Kemping bérbeadására pályázat
kiírásáról (a nyertes pályázóról a március 29-i rend-
kívüli ülésén dönt a képviselő-testület). Tárgyalta a
képviselő-testület a tűzoltó autó tulajdoni ügyét,
majd elfogadta a víz- és csatornatámogatás
(Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól igé-
nyelt támogatás) igénybevételéhez évente elfogadni
szükséges határozatot. Rendeletet alkotott a képvi-
selő-testület a szennyvízdíjcsökkentésről, majd pe-
dig stég bérbeadása ügyében hozott egyedi döntést.
A képviselő-testület ezen az ülésen ismét tárgyalta a
kötelezően elfogadandó kisajátítási terv elkészítésé-
re benyújtott árajánlatokat, és döntött a terv elkészí-
tésének megrendeléséről, valamint egy korábbi ki-
sajátítási határozatának visszavonásáról, és az ezen
határozattal érintett ingatlan sorsának rendezésére
ad hoc bizottságot hozott létre. Tárgyalta a képvise-
lő-testület a környezetvédelmi jogszabályok alapján
kötelezően elkészítendő települési környezetvédel-
mi program és hulladékgazdálkodási terv elkészítte-
tésének ügyét, valamint jóváhagyta a településüze-
meltetés éves tervét. Döntött a képviselő-testület a
Pest Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat végelszá-
molása során elkészített vagyonfelosztási javaslat
jóváhagyásáról, valamint hozzájárult, hogy a Dél-
egyházi Kölcsey Kórus a társadalmi szervezetek
nyilvántartásába történő bejegyeztetéséhez feltün-
tethesse a nevében a község nevét. A nyílt ülés vé-
gén a képviselő-testület rendeletet alkotott a 2010.
évi költségvetéséről. Ezt követően 19 óra 20 perces
kezdettel zárt ülést tartott a képviselő-testület, me-
lyen szociális és személyi ügyeket tárgyalt. 

2010. február 19-én és 2010. március 1-jén
megtartott rendkívüli ülésein egy-egy napirendi
pontot tárgyalt a képviselő-testület. Először döntött
a Község Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjá-
nak és Tervének megrendeléséről, majd pedig az el-
készült Közoktatási Esélyegyenlőségi Program és
Terv elfogadásáról. Ennek elfogadására az Óvoda
infrastrukturális pályázatához volt szükség. 

A 2010. március 3-án 9 órakor megtartott

rendkívüli képviselő-testületi ülésen 6, majd 7
képviselő volt jelen. Az 1. napirendi pont keretében
döntött a képviselő-testület a mederkotrásra vonat-
kozó Közbeszerzési Szabályzata elfogadásáról, és
ennek keretében a bíráló bizottság tagjainak megvá-
lasztásáról. Döntés született a Délegyházi I-VI. ta-
vak mederkotrására vonatkozó koncessziós közbe-
szerzési és nyilvános vagyonértékesítési pályázat ki-
írásáról, az ehhez szükséges részvételi felhívás elfo-
gadásáról, és a polgármester felhatalmazásáról az
ennek keretében szükséges intézkedések megtételé-
re. A 2. napirend keretében elhatározta a képviselő-
testület, hogy önként vállalható feladatként
jogsegélyszolgálat megszervezését és működtetését
vállalja, és erre vonatkozó pályázat kiírásáról dön-
tött (a nyertes pályázóról a március 29-i rendkívüli
ülésén dönt a képviselő-testület). A 3. napirend kere-
tében tárgyalta a képviselő-testület az ÁNTSZ fel-
szólítását és a megoldási lehetőségeket az ivóvíz
ügyében (arzénmentesítés). Tárgyalta a képviselő-
testület az SZMSZ-nek a sajtórendelkezéseket tar-
talmazó szabályai módosítását, azoknak a jogsza-
bályhoz való igazítását, azonban ezen az ülésen nem
született döntés az ügyben (március 29-én újratár-
gyalja a képviselő-testület az ügyet). A 3.3. napiren-
di pont keretében az egyik bánya ideiglenes úthasz-
nálati kérelmét tárgyalta a képviselő-testület. Ezt kö-
vetően zárt ülés következett. 

A képviselő-testület 2010. március 22-én 14
órai kezdettel közmeghallgatást tartott a Köl csey
Művelődési Házban. Az ülés elején a polgármester
asszony – a polgármesteri átadás-átvételi jegyző-
könyvből kiindulva – összefoglaló beszédet tartott a
4 év alatt elvégzett munkákról, és beszámolt arról is,
hogy forráshiány miatt az elképzelt terveikből mit
nem sikerült megvalósítani. Ezt követően a lakosok
feltehették kérdéseiket a közügyekre számot tartó té-
mákban, melyek a következők voltak: Víziközmű
Társulat ügyei, földutak állapota, ivóvíz- és szenny-
vízprobléma, tavak kotrása. A közmeghallgatáson
szóba került az intézmények dolgozóinak jutalma-
zása és bérezése. Aljegyző tájékoztatást adott arról,
hogy a tévhitekkel ellentétben a Polgármesteri Hiva-
tal dolgozói 2009 decemberében nem kaptak jutal-
mat, hanem a teljesítményértékelés alapján az alap-
illetmény eltérítésére került sor egyes köztisztvise-
lők esetében 2010 márciusától. A polgármester is-
mertette, hogy 2010. január 1-jétől településünkön
az állam által támogatott településőr tevékenykedik,
aki a közterület-felügyelői képesítés megszerzését
követően közterület-felügyelőként működik, és biz-
tosítja Délegyházán a rendet. Az ülés végén polgár-
mester asszony megköszönte a 19 civil szervezetnek
a községért tett erőfeszítéseit (pl. szemétszedés,
tankönyvtámogatás, vadkörtefa ápolása, Szent
István park rendbetétele, játszóterek létesítése és
karbantartása, színvonalas rendezvények szervezé-
se, tűzoltás, polgárőri tevékenység, kórus, tánc,
sport, karate, asszonyok és a nyugdíjasok összefogá-
sa, szociálisan rászorulók támogatása), mellyel a kö-
zösség összefogását erősítik. 

Dr. Molnár Zsuzsanna Igazgatási előadó

DR. KRISTON ISTVÁN ALJEGYZŐ KÖZLEMÉNYE
Aljegyzői köztisztviselői munkaköröm 2010. május 1-jei hatállyal megszűnik és beosztott „közigazgatási előadó” köztisztviselői munkakörre mó-

dosult, mivel „a helyi önkormányzat vezetésével az alapvető önkormányzati és törvényességi normák érvényesítésében kialakult és állandósult jogvi-
ták miatt nem tudok a továbbiakban felelősséget vállalni az önkormányzati hivatal vezetéséért.”               dr. Kriston István
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Szilveszter Lajost a képviselő-testületi ülésen aljasnak neveztem. Kijelentésemet visszavonom és el -
né zését kérem! Dr. gr. Bethlen Istvánné

Köszönettel!
Ezúton fejezem ki köszönetemet azért a

munkáért, segítségért, amelyet az alábbi sze-
mélyek községünk lakóinak egészség meg -
őrzése érdekében tettek a tüdőszűrési munká-
latok lebonyolításában: Darabos Lászlóné,
Fórizs Sándorné, Görbe Istvánné, Pa ló -
czai-Kiss Sándorné, Kabai Lászlóné,
Mikulsáné Józsa Éva, Suhajda Lászlóné,
Toldiné Horváth Katalin, Szigetfű Olga. 

Külön köszönet Kulcsár Istvánnak az
áram bekötésében és Gáspár Józsefnek,
Lakatos Tamásnak és Gáspár Sándornak
a tüdőszűrőgép bekötésében nyújtott se-
gítségéért. 

Munkájukhoz jó egészséget kívánok!

Dr. gr. Bethlen Istvánné
polgármester

Március 22-én közmeghallgatás volt a Mű-
velődési Ház nagytermében. A szép számmal
megjelent érdeklődőket köszöntötte Polgár-
mester Asszony, és bevezetőjében elmondta,
hogy a pontos és hiteles tájékoztatás érdeké-
ben kivetítőn fogja bemutatni azokat a doku-
mentumokat, amelyek választ adnak azokra a
kérdésekre, amiket  már korábban eljuttattak
hozzá. 

Március 3-án lakossági fórumot tartott az
Együtt Délegyházáért Egyesület, ezért az ott
elhangzott kérdésekre adja meg a válaszokat
először. 

A közmeghallgatást megtisztelték jelenlétük-
kel a Polgármesteri Hivatal dolgozói is, hogy
szakszerű válaszaikkal tudjanak szolgálni a köz-
ség lakói által felvetett problémákra.

Polgármester Asszony a kivetítőn, eredeti
dokumentumok felhasználásával bemutatta a
2006-os önkormányzati választások utáni
pénzügyi átadás-átvételi jegyzőkönyveket. Té-
telesen levezette, hogy mennyi pénzt adott át
az előző önkormányzat és milyen számlák ér-
keztek be az új önkormányzathoz, melyek tel-
jesítésén még az előző önkormányzat idején
keletkeztek.

Ennek megfelelően a bankszámla-kivonat
alapján 2006. október 16-án átvett pénz:

26 millió Ft
A korábbi időben megrendelt és elvégzett

munkák, amiket már az új önkormányzatnak
kellett kifizetnie:
Üdülő sétány telkein (hrsz 013) elkészült gázbe-
kötések  (2006. 11. 24.) 6 616 800 Ft
Ravatalozó felújítása (2006. 10. 27.) 4 500 000 Ft
Danubiusbetontól vásárolt ingatlan vételár hát-
raléka 26 400 000 Ft
Kiadások 37 516 800 Ft

Összegezve 11 516 800 Ft negatívum keletke-
zett röviddel az önkormányzat átvétele után!

„El kellett adnunk a Danubiusbeton telkét, de
megtartottuk az iroda épületét, melyet az érték-
becslés több mint 30 millió Ft-ra értékel.

Megvásároltuk a hivatal mögötti területet 38,8
millió Ft-ért, így el tudtuk érni, hogy – amellett,
hogy kifizettük kötelezettségeinket – vagyonun-
kat közel 70 millió Ft-tal gyarapítottuk” –
mondta Polgármester Asszony, majd folytatta:
„anyagi helyzetünkön nagy mértékben segítene,
ha ezeket az ingatlanokat értékesíteni tudnánk,
de az ismert és elszenvedett gazdasági válság mi-
att csak mélyen az értékén alul lehetne eladni,

amit nem teszünk meg, inkább egy szigorú költ-
ségvetéssel megpróbáljuk túlélni ezt a válságot!”

2007-ben (a vagyongyarapodás mellett) 20
millió Ft pozitívummal zárta az évet az ön-
kormányzat!

2008-ban (a vagyon megtartása mellett)  9
millió Ft pozitívummal zárt!

2009-ben (a vagyon megtartása mellett) a
válság ellenére 0 Ft-tal zárt!

„2010-ben a nagyon visszafogott költségve-
tésünkkel, valamint a 30 milliós „rulirozós” ke-
ret segítségével mindent megteszünk annak ér-
dekében, hogy úgy maradjunk életben, hogy
közben ne kelljen eladósodnunk! 

Remélem, képviselőtársaim nevében is, hogy
csődről, hiányról, felelőtlen gazdálkodásról sen-
ki nem terjeszt igaztalan híreket, mert mondani
bármit lehet, de a bizonyítékokkal alátámasztott
számok nem hazudnak!” – fejezte be Polgár-
mester Asszony a beszámolóját.

Kérdések hangzottak el még a Víziközművel,
temetői úttal, ivóvízzel, utak állapotával és a ta-
vak tisztításával kapcsolatban is, melyekre a vá-
laszokat, terjedelmük miatt, a következő lapszá-
munkban fogjuk közölni.

SzKI

Bánfalvi Sándorné 2008-ban feljelentett,
mert – állítólag – bűnözőnek tituláltam. Dr.
Mohácsi János bíró szóbeli megrovásban és
5000 Ft büntetésben részesített, egyúttal fi -
gyelmeztetett, hogy nem használhatok minő-
sítő kijelentést. Egyúttal – Bánfalviné előtt –
feltett kérdésemre válaszolt:

Miután a büntetőper nyilvános, ezért a
2010. január 7-én kelt ítéletet kommentár nél-
kül a település tájékoztatására közölhetem,
internetre feltehetem, újságba betehetem.

A bíróság Bánfalvi Sándorné vádlottat
bűnösnek mondta ki hivatali visszaélés
bűntettében (Btk. 225. §) és közokirat-ha-
misítás bűntettében (Btk. 275. § (1) bekez-
dés b./pont). A vádlottat 1 évi, végrehajtá-
sában 3 évi próbaidőre felfüggesztett bör-
tönbüntetésre és 200 000 Ft pénz mellék -
bün te tésre ítélte. Az ítélet 2010. január hó
7. napján emelkedett jogerőre.

Dr. gr. Bethlen Istvánné

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak,
akik édesapám, ZSOLNAI PÁL temetésén
részt vettek és a gyászomban osztoztak.

Zsolnai Zsolt

Anyakönyvi napló
Elhunyt:

Huszák József 1949. 01. 21.

Újszülöttek: 
Horgos Nimród
Horváth Dorina

Kiss Mercedes Kiara
Németh Marcell

Állandó lakóhelyet létesített: 12 fő.
Tartózkodási helyet létesített: 2 fő.
Elköltözött: 2 fő.

Dósa Renáta
Népesség-nyilvántartási

Igazgatási főelőadó

Közmeghallgatás tényekkel és számokkal!



5

DDéélleeggyyhháázzii  HHíírreekk 22001100..  áápprriilliiss

• TÁJÉKOZTATÁS  •

Tisztelt Délegyháziak!
Az A.S.A. Magyarország Kft. arról tájé-

koztatta hivatalunkat, hogy a számlafizető,
kukahasználatra kötelezett ingatlantulajdono-
sok a 2010. március hónapban kiállításra
kerülő, előző negyedévre vonatkozó közszol-
gáltatási számlával egy matricát is kapnak az
alábbi tartalommal: évszám, utca, házszám,
edény mérete, egyedi vonalkód.

A matricákat a kukákra kell felragasztani
jól látható módon, és 2010. május 1-jétől
csak a matricával ellátott edények kerül-
nek ürítésre. Ezzel a módszerrel a számlázási
adatbázisban nem szereplő, de a közszolgálta-
tást igénybe vevő ingatlantulajdonosok ösztö-
nözve lesznek arra, hogy felvegyék az ASA
ügyfélszolgálatával a kapcsolatot és adataik
rögzítése után megkapják a matricájukat, így
mint számlafizető ingatlantulajdonosok jogo-
san vegyék igénybe a közszolgáltatást.

A matrica rendszer bevezetése miatt az
A.S.A. Magyarország Kft. plusz ügyfélszol-
gálat megtartását látja szükségesnek települé-
sünk önkormányzatának hivatalában.

Ennek ideje: 2010. április 19. (hétfő) de. 9-
15 óráig.

Délegyháza Község Önkormányzata

Délegyháza Község honlapja ügyében az
alábbi tájékoztatást kaptuk:

1. Jogi feltételek: A www.delegyhaza.hu hon-
lap tekintetében ráutaló magatartással létrejött
tárhely-szolgáltatási szerződés megszüntetése és
a tárhely hivatkozási címének módosítása, a
domain név más tárhelyen történő működtetésé-
nek intézése hosszabb időt vett igénybe, a jogi
helyzet tisztázása azonban mostanra befejeződött. 

2. Technikai feltételek: A honlap technikai fel-
tételeinek (nagyteljesítményű számítógép – mint
szerver) beszerezése és a kapcsolódó technikai
feltételek megteremtése mostanra megtörtént. 

3. Tartalom: A honlap tartalmának összeállí-
tása vette igénybe a legtöbb időt, a főbb tarta-
lom mostanra összeállításra került, és folyama-
tosan bővítésre, fejlesztésre kerül. A honlap
működtetésének belső főpróbájára 2010. márci-
us 24-én kerül sor. Reményeink szerint az új
honlap 2010. április 1-jén megindul, és ezzel
egyidejűleg a község régi honlapja megszűnik. 

Jelezni szeretnénk, hogy a honlapot az Ön-
kormányzat tulajdonképpen egészen az elmúlt
időszakig elhanyagolta, de a megújult Polgár-
mesteri Hivatal magára vállalta a honlap rend-
betételét, amelyet a munkatársaknak (munka-
csoport tagjai, köztisztviselők) a napi munkájuk
mellett kell párhuzamosan elvégezni, kapcsolt
feladatként. A honlap megújulásának esetleges
elhúzódása ezzel magyarázható. Tájékoztatom,
hogy a honlap munkacsoport tagjai a honlappal
kapcsolatos munkájukért külön díjazásban nem
részesülnek. 

Délegyháza, 2010. március 3. 

Tisztelettel: 
dr. Molnár Zsuzsanna 

igazgatási előadó

Szerk. megjegyzés: Lapzártakor kapott érte-
sülés szerint a márc. 29-i képviselő-testületi ülé-
sen határidő-módosítást fogadtak el, közbejött
műszaki problémák miatt. Ezek szerint az új ha-
táridő 2010. április 15.                                      Sz.K.I.

„Donauregionen+” –
Duna térségi régiók 

előremutató együttműködése
Nemzetközi jelentőséggel bíró projekt résztvevőit köszöntötte Sza-

bó István, a Pest Megyei Önkormányzat alelnöke és dr. Csenger-
Zalán Zsolt, a Pest Megyei Közgyűlés közlekedési tanácsnoka a Me-
gyeházán.

Nyolc országból érkeztek vendégek – összesen 19 partner (régió,
önkormányzat, intézmény) képviseletében –, hogy részt vegyenek az
Európai Unió Dél-Kelet Európai Területi Együttműködési Program-
jának keretében indított „Donauregionen+” projekt 4. munkaértekez-
letén. A projekt célja a dunai régiók területfejlesztési koncepciójának
összehangolása, a Duna két oldalán elterülő szubrégiók közös kon-
cepcióinak kialakítása, egységes módszertani alapelvek és eszköztár
alkalmazásával. 

Az érintett nyolc ország: Bulgária, Horvátország, Magyarország,
Moldova, Románia, Szerbia, Szlovákia és Ukrajna. Vezető partner:
Szlovák Építési és Területfejlesztési Minisztérium. A projekt költség-
vetését meghatározó arányban az Európai Regionális Fejlesztési Alap
(ERDF) biztosítja. A projekt várható befejezése: 2012. június 30. 

Ambrus András sajtófőnök
Pest Megye Önkormányzatának Hivatala, Elnöki Iroda

SSAAJJTTÓÓKKÖÖZZLLEEMMÉÉNNYY
aa  bbiizzttoonnssáágguunnkkrróóll

A 2009. évben kidolgozott „Közbiztonsági Háló” program a vissza-
jelzések alapján javította a lakosság biztonságérzetét. Társadalmi elvá-
rás, hogy a közterületeken több és láthatóbb rendőr teljesítsen szolgála-
tot, a jogsértőkkel szembeni fellépés határozott és következetes legyen. 

Az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője tekintettel a fentiekre a
program folytatását rendelte el. 

Ez alapján a rendőrség a kiemelten veszélyeztetett településeken na-
ponta, a veszélyeztetett településeken hetente legalább három alkalom-
mal, a veszélyeztetettnek nem tekinthető településeken legalább heten-
te egy alkalommal fokozott ellenőrzést tart.  

2010. március 1. – március 7. közötti időben a Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság illetékességi területén 86 fokozott ellenőrzést, 8 közleke-
dési és 1 körözési ellenőrzést hajtottak végre munkatársaink. 

A fokozott ellenőrzéseket 2616 órában 406 rendőr hajtotta végre.
Munkájukat 41 fő polgárőr segítette. 

A közlekedési akciók időtartama az adott héten 114 óra volt, mely-
ben 21 rendőr vett részt. 

2010. 9. hetében a program keretében végrehajtott akciók során 21
esetben érték tetten bűncselekmény illetve szabálysértés elkövetőjét, 5
fő körözött személyt fogtak el. Szabálysértés elkövetése miatt 239 eset-
ben tettek feljelentést, 21 fő ittas vezetőt állítottak elő.

Budapest, 2010. március 11.   
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

Tájékoztatás Délegyháza Község
új honlapjáról
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Boldogság drogok nélkül
Általános iskola előtt fogtak el drogterjesztő-

ket a napokban az egyik Pest megyei kisváros-
ban – mondta dr. Szűcs Lajos, Pest Megye Köz-
gyűlésének elnöke a Pest Megyei Kábítószer-
ügyi Egyeztető Fórum konferenciáján. Arra is
kitért, naponta hallhatunk olyan híreket, ame-
lyek arról szólnak, hogy Magyarországon dro-
got termesztenek, drogot értékesítenek. Éppen
ezért van óriási jelentősége a témával kapcsola-
tos tanácskozásoknak, hiszen egyetlenegy nap
sem felesleges, ami a kábítószer elleni küzde-
lemre irányítja a figyelmet – hangsúlyozta a me-
gyei közgyűlés elnöke.

A megye valamennyi településének segítsé-
get kíván nyújtani a Pest Megyei Kábítószer-
ügyi Egyeztető Fórum – szögezte le a testület el-
nöke. Sinkovicz László elégedettséggel állapí-
totta meg, hogy a Pest Megyei Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum által rendezett konferenciák
iránt egyre nagyobb az érdeklődés, ennek kö-
szönhetően egyre többen tanulhatnak a hallot-
takból, és egyre többen vihetnek magukkal szel-
lemi muníciót a hétköznapokra.

Rosszul érzik magukat a bőrükben, fogalmuk
sincs mi lesz a jövőben, és nem bíznak meg az

emberekben – ez a drámai kép jellemzi a 10 és
20 év közötti fiatalokat, figyelmeztetett a konfe-
rencián dr. Bagdy Emőke. A szakember útmuta-
tása szerint a kulcsszó a kötődés. Azaz legyen
valaki, aki figyel rám, akinek én vagyok a leg-
fontosabb. A professzor asszony szerint azt is
érdemes szem előtt tartanunk, hogy a tárgyak-
ban megtestesülő boldogság igen rövid életű, ál-
talában két hétig tart ez a fajta öröm. És hogy mi
a boldogság titka? 

A válasz már csak azért sem egyszerű, mert
maga a boldogság is szubjektív fogalom. Dr.
Bagdy Emőke azonban több összefüggésre is
rámutatott.  Így például arra is, hogy kutatók be-
bizonyították, azok az emberek, akik célokat
tűznek ki és terveket szőnek, sokkal jobb egész-
ségügyi állapotban lesznek tíz év múlva, mint
akiknek nincs jövőképük. A kritizáló kultúra jel-
lemző Magyarországra, és általában negatív
impulzusokat adunk. Éppen ezért a szakember
azt tanácsolta, hogy táplálnunk kell az optimiz-
must, meg kell tanulnunk rendszeresen köszö-
netet mondani és kifejezni a hálánkat. Ezt azzal
támasztotta alá, hogy a pozitív üzenet jobb köz-
érzetet eredményez. Azt is ajánlotta, hogy ne fe-

lejtsünk el mosolyogni és jókat nevetni, a humor
ugyanis szomorú helyzeteket tehet elviselhető-
vé, vagy akár viccessé. 

Martos Tamás pszichológus a napjainkra
jellemző stresszt kiváltó tényezőként említette
a teljesítménykényszert, a túlzott elvárásokat
és a zsúfoltságot. Egy átlagos napot leírva el-
mondta, reggel az ébresztőórára felriadunk, si-
etnünk kell a reggelivel, dugóba keveredhe-
tünk útközben, konfliktusok érhetnek a mun-
kahelyünkön, dolgoznunk kell ebédszünetben,
a munka végeztével hivatalos ügyet kell intéz-
nünk, és otthon családtagunkkal is konfliktus-
ba keveredhetünk.

A szakember a stresszhelyzetek értékelésével
kapcsolatosan azt mondta, érdemes megvizsgál-
nunk, hogy fontos-e számunkra az adott stresz-
szes helyzet, stresszes ügy, indokoltak-e a hely-
zettel kapcsolatos gondolataink, érzéseink, tu-
dunk-e a helyzeten pozitívan változtatni, és ér-
demes-e ezt megpróbálnunk. Amennyiben
egyik pontra is nemmel válaszolunk, akkor fe-
szültség-levezetésre van szükségünk. Ebben ta-
nácsa szerint segíthet a relaxáció, a „gondolat
stop”  és a figyelemelterelés.

TÁJÉKOZTATÓ
A Kistérségi Szenior Foglalkoztatási Klub

rendezvényéről

2010. március 16-án megtartottuk a klub második összejövetelét.
Több mint 20-an voltunk. Először a klubvezető tartott tájékoztatót a
Ráckevei Munkaügyi Kirendeltségtől kapott lista alapján az államilag
finanszírozott szakképzési lehetőségekről, majd a legfrissebb állás-lista
segítségével a munkalehetőségeket nézték át. Ezzel párhuzamosan
Radul Zoltán vezetésével megkezdődött a számítógép-kezelői oktatás is. 

A következő klubfoglalkozáson, április 20-án egyrészt az alapvető
munkajogi kérdések, másrészt az önéletrajz írása lesz a téma. Ezen az
összejövetelen írjuk össze azokat a klubtagokat, akik szeretnének eljön-
ni a május 20-i csoportos állásbörzére, amely a Csepeli Munkásotthon-
ban lesz. (Tehát májusban rendhagyó módon nem a hónap harmadik
keddjén tartjuk a foglalkozást.) Dr. Gligor János

ÉRTESÍTÉS!
A Hunyadi János Általános Iskola Diákönkormányzata

papírgyűjtési akciót hirdet. Időpontja: 2010. ÁPRILIS 21-22.
Kérjük, hogy a gyerekek részére összekötözött csomago(ka)t

készítsenek. Egyben értesítünk mindenkit, hogy mindkét napon
16 óráig az elhasznált elemeket is le lehet adni az iskolában.

Segítségüket előre is köszönjük!                  …HUNYADISOK...

Örömmel tájékoztatjuk az olvasókat, hogy 2010. február 23-
án megalakult a Kistérségi Szenior Foglalkoztatási Klub (rövi-
dítve: KSZFK) Dunavarsányban.

Az alakuló rendezvényen megjelent Bóna Zoltán Duna var -
sány, Kis Gábor Majosháza, Szentgyörgyi József Halásztelek
polgármestere, továbbá Fekete László (MISA Alapítvány kurá-
tora) Taksony képviseletében, valamint Swartz Gáspár, a
KMRMK Ráckevei Kirendeltség vezetője. Vendégeink támoga-
tó és elismerő hozzászólásaikkal segítették munkánkat.

Jóllehet nem olyan számban, mint reméltük, de munkaadók,
illetve képviselőik is megjelentek, sőt konkrét állásajánlatokat is
hoztak.

A közel kétórás rendezvény a klubvezetőség megalakításával
kezdődött, a további összejövetelek témáinak elfogadásával
folytatódott, majd konzultációval, illetve egy mini „állásbörzé-
vel” zárult. A nagyszámú állást kereső közül sokan ott helyben
jelentkeztek a klub keretében folyó számítógépes képzésre. A
rendezvényről helyszíni tudósítást készített a Lakihegy rádió és
a Dunavidék TV.

A további foglalkozások minden hónap harmadik keddjén 14
órától lesznek. Érdeklődni lehet: MISA Alapítvány iroda: 06-24-
486-023 vagy Radul Zoltán Petőfi Műv. Ház: 06-24-534-250.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a kistérség összes tele-
püléséről:

Dr. Gligor János
klubvezető
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5 éves a Délegyházi Baba-Mama Klub

Szürke és hosszú téli napok után végre itt a
március! Megújul a természet, indul az élet,
szinte szemlátomást bújnak elő a virágok, pat-
tannak a rügyek. Megállíthatatlan!

Március 15. az első, egyik legjelentősebb
nemzeti ünnepünk. Idén napsütéssel és egy hű-
vös, erős széllel érkezett. Talán sürgősen el
akarta takarítani ami még itt maradt, ami régi,
ami rossz, beteg. Itthon a Kölcsey Művelődési

Házban tartottuk az ünnepi műsort. Szép szám-
mal jelentünk meg, köszönöm mindenkinek!
Nem bántam meg most sem, hogy a családom-
mal itthon ünnepeltünk.

Idén is, mint minden évben az ünnepi műsort
a Délegyházi Hunyadi János Általános Iskola
gyermekeitől kaptuk ajándékba. Mert ez aján-
dék! Köszönjük nektek gyerekek!

És köszönjük Nyisztorné Zab Borbálának,
aki megtanította ezt a gyönyörű, színvonalas
műsort gyermekeinknek. Köszönjük a Kölcsey
Kórus énekeit, nélkületek sokkal szegényebbek
lennénk.

Köszönjük Bulyákiné Éberth Annának a
szervező munkáját, hogy minden pontosan, szé-
pen  zajlott, és nagyszerű volt az ünnepség az azt
követő koszorúzással együtt. Nem utolsósorban
köszönjük Katikánknak, aki gondosan berende-
zi a termet minden alkalommal. Köszönjük a
munkátokat.

Én midig azt szoktam mondani, minden év-
ben, hogy ez volt a legszebb. Én így érzem! 

Örömmel veszem tudomásul, hogy már jó so-
kan vagyunk a koszorúzásnál is. Már egyre több
szervezet érzi úgy, ott a helye a megemlékezés
virágainak az ő részükről is. Köszönöm min-
denkinek! Ott álltunk meghatódva, szívünkben
a ’48-as forradalom régi, de minden tavasszal
megújuló lángjával, hiszen ez minden magyar
szívben ott ég örökké. Ott álltunk és arra gon-
doltunk, nem is volt olyan hideg és szürke,
hosszú ez a tél, ilyenkor minden békés, csendes,
megújuló, tavaszi, reményteli. Hiszen ez a re-
mény ünnepe!                             Domán Zsuzsanna

– FEBRUÁR Farsangoltunk.
– MÁRCIUS Együtt emlékeztünk.
– ÁPRILIS Kézműveskedünk húsvétra.
– MÁJUS A Faluszépítő Egyesület majálisán a gyerekeknek kézműves ügyeskedőt és aszfaltrajzversenyt rendezünk.
– JÚNIUS A délegyházi falunapokon az általunk készített kézműves termékeket értékesítjük.
– JÚLIUS Játszótér játékainak bővítése.
– AUGUSZTUS A Faluszépítő Egyesület 20.-ai rendezvényén, a gyerekeknek ügyeskedő és aszfaltrajzverseny.
– SZEPTEMBER Anyatejes világnapot ünneplünk.
– OKTÓBER Tökfesztivált rendezünk a művelődési központban,kicsik és nagyok örömére.
– DECEMBER Télapó a klubban, és megtartjuk az első karácsonyi ünnepségünket is.
Várunk mindenkit sok szeretettel, minden csütörtökön 10-12-ig a Védőnői Tanácsadóban. Minden alkalom ingyenes. Érdekes előadásokkal is ked-
veskedünk a résztvevőknek.

MMáárrcciiuuss  1155--eeii  üünnnneepp  iitttthhoonn

RENDEZVÉNYEINK 2010-BEN, KÉPEKBE SZEDVE:

FebruárFebruár

JúniusJúnius JúliusJúlius AugusztusAugusztus OktóberOktóber

DecemberDecember

MárciusMárcius ÁprilisÁprilis MájusMájus
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– PEDIKŰR (kézi, gépi)

– MANIKŰR (klasszikus, francia, japán)

– MŰKÖRÖM (tip, tip-zselé, épített zselé, köröm

piercing

– SPA KEZELÉS

Professzionális munka, professzionális
alapanyagokkal!

DÉLEGYHÁZA, JÓZSEF A. DÉLEGYHÁZA, JÓZSEF A. uu. 6.. 6.
TEL.: +36-20-579-6341TEL.: +36-20-579-6341

– Darabos és ömlesztett áruszállítás
– Daruzás
– Gépi földmunka
– Betontörés
– Lyukfúrás
– Raklapos árumozgatás
– Kertrendezés
– Alapkiszedés
– Kerítés alapásás

+36-30-969-1124
+36-70-432-8330

FESTÉS – MÁZOLÁS – TAPÉTÁZÁS

Külső homlokzati szigetelés

Burkolás 

Gipszkartonozás

Faházak utólagos szigetelése

Tel.: +36-30-9606-387 egész nap • +36-24-212-322 este 19.00–22.00

HELYI LAKOSOKNAK 5% KEDVEZMÉNY!HELYI LAKOSOKNAK 5% KEDVEZMÉNY!

Ajtó-, ablakcsere

Laminált parkettázás

Kőművesm
unkák

Teljes körű kertészeti szolgáltatások!
Gyümölcsfák, szőlő, valamint dísznövények met-
szése
Lemosópermetezés!, valamint
Kert- és parképítés A-Z-ig (kerti műtárgyak, automa-
ta öntözőrendszerek, díszburkolatok kivitelezése)
Minőség – Garancia
Referenciák megtekinthetőek, egyeztetés után,
személyesen is!
Tel.: 06-209-252-157
E-mail: sanyikertje@gmail.com



9

DDéélleeggyyhháázzii  HHíírreekk 22001100..  áápprriilliiss

•  AKIKRE BÜSZKÉK LEHETÜNK •

Eljött a nagy nap, 2010. március 20-án a Pin ky
Girls útnak indult Nyíregyházára, hogy részt ve -
gyen az évről évre megrendezett táncversenyen.

Ez volt az első versenyünk, rengeteg energiát
fektettünk bele, rengeteget gyakoroltunk, de
meghozta gyümölcsét.

Mire megérkeztünk, a verseny már elkezdő-
dött. 

Szebbnél szebb táncokat láthattunk, míg vár-
tunk, hogy elfoglalhassuk a táncparkettet.

Az első táncunk 11:30-kor kezdődött. Moso-
lyogva, torokba ugró szívvel, remegő lábakkal
és izzadó tenyerekkel mentünk fel a parkettre.
Latin táncokból egy cha-cha-cha és egy szamba
koreográfiával indultunk. Mindkét táncunk re-
mekül sikerült. Alig vártuk az első eredmény-
hirdetést, és mikor kimondták: ,,Első lett a Volly
István Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pinky Girls csoportja”, mindenki nekünk tap-
solt, kiabált, mi pedig majd kiugrottunk a bő-
rünkből. Nem lehet szavakba önteni, milyen jó
érzés volt!

Tanárunk, Kiss Anikó nagyon büszke volt
ránk, és biztatott a következő táncunkig, hiszen
itt még nem ért véget, délután folytatódott a
standard kategória, amiben szintén indultunk
angol és bécsi keringővel.

Már bátrabban táncoltuk le mindkét táncun-
kat, bízva hasonló sikerekben.

A többi tánccsoport is szép eredményeket ért
el, együtt szurkoltunk egymásnak, mint egy
„Nagy Család”.

A verseny egész napos volt, este 21:00-kor
fejeződött be. Izgulva gyűltek a csoportok, vár-
va a zsűrit az eredményekkel. 

Eljött a pillanat, újra ránk került a sor, és igen:
MEGNYERTÜK!!! Standardból is elhoztuk az
arany minősítést.

Az egész iskola együtt örült mindenki sikeré-
nek. Nem akartuk elhinni! Első verseny, két
arany! Nagyon boldogok voltunk!

A legnagyobb meglepetés viszont mindenki
számára az volt, mikor az iskolák közötti ered-
ményt sorolták. ELSŐ LETT A VOLLY
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI IN -
TÉZ MÉNY! Elhoztuk a Vándorkupát, és per-
sze 2011-ben várnak minket vissza, újra meg-
küzdeni érte.

Nagy örömmel és rengeteg helyezéssel indul-
tunk haza.

Köszönjük Kiss Anikónak a rengeteg munkát
és fáradozást, de megérte!

Reméljük, jövőre újra indulunk, és ugyan-
ilyen sikeresek leszünk, mint idén.

Pinky Girls
Demeter Tímea

ME G N YE RT Ü K!!!
VII. Szabolcs Társastánc Fesztivál

Délegyháza Önkormányzata nevében
gratulálok a „Pinky Girls” lánycsapatnak
a nyíregyházi kettős győzelemhez:

Dr. gr. Bethlen Istvánné polgármester

A közelmúltban került sor iskolánk első házi
tornaversenyére. Ebben a nagyon látványos, de
ugyanakkor nehéz sportágban szép számú ver-
senyző mérte össze tudását a különböző szere-
ken. A lányok talajon, gerendán és szekrényug-
rásban, míg a fiúk talajon, gyűrűn és szekrény-
ugrásban mérettek meg.

A több havi edzés meghozta gyümölcsét, az
érdeklődő szülők és a pontozó zsűri szép gya-
korlatokat láthattak.

Eredmények: 
1-2. osztály, lányok:
1. Gál Eszter
2. Bíró Boglárka

3. Korompai Zsófi
3-4. osztály, lányok:
1. Szalai Dominika
2. Kanizsai Fanni
3. Bota Teréz és Náhlik Fanni
3-4. osztály, fiúk:
1. Kis Márk Patrik
2. Komáromi Dániel
3. Végh Patrik
4. Gáspár Dániel
Gratulálunk minden versenyzőnek! Találko-

zunk jövőre!

Demjánné Elek Katalin
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•  TURIZMUS •

Meghívó az
Utazók Klubjába

2010. április 23-án 17 órakor a
Könyvtárban újból összejön az

UTAZÓK KLUBJA.
Megnézzük együtt a márc. 20-i

Holdvilág-árokbeli túráról készült
képeket és meghallgatjuk Bulyákiné

Éberth Anna képes élménybeszámolóját
a kalotaszegi húsvétolásról.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A március 20-i tavaszi túra két okból is
ajándék volt: egyrészt a március 15-i mű-
sorban szereplők köszönetül ingyen jö-
hettek erre a kirándulásra, másrészt a ter-
mészettől is ajándékba kaptuk a csodála-
tos tavaszi időjárást ezen a szombaton. 

A Holdvilág-árok veszélyes pontokkal
teli kanyonját jártuk végig Kiskovácsi-
pusztától elindulva. A vastag őszi avaron
elég sokszor megcsúszott a láb, oda kel-
lett figyelnünk minden egyes lépésre, le
ne guruljunk a meredek hegyoldalon
vagy bele ne essünk a patakba. A bar-
langtúra után nagy bátorságra volt szük-
ség a Meteor-létra megmászásához a va-
dul zuhogó vízesés permetével a nya-
kunkban, de mindenki leküzdötte ezt az
akadályt, még az is, akinek tériszonya
volt. A többi turista nem is képzelte vol-
na, hogy a sok elsősünk ilyen ügyes lesz!
Büszke is vagyok mindenkire! A jól meg-
érdemelt ebéd után szelídebb erdei uta-
kon folytattuk utunkat a csikóváraljai tu-
ristaház felé a meleg tavaszi napsütésben.
Útközben találkoztunk azokkal a turisták-
kal is, akik a Gyöngy-út nevű magyar za-
rándokút 10 sárga pöttyből álló turistajel-
zését festették fel a fákra. Ezen a 780 km-
esre tervezett útvonalon az összes magyar
szent helyet be lehet járni, s meg is lehet a
zarándokoknak szállni, mint a Camino
nevű híres útvonalon.

A túra vége felé a Gyopár-forrásból
még ivóvizet csorgattunk palackjainkba
és egy jót játszottunk a hintafákon. A
vadetetőnél képeket készítettünk a 46 ta-
gú jókedvű túracsoportunkról, és fáradtan
vetettük el magunkat a ránk váró busz-
ban. Bár a Gellért-hegyet akartuk befeje-
zésül megmászni, ám parkolóhely hiá-
nyában a Feneketlen-tónál lévő remek
játszótérnél kötöttünk ki, ahol jót fa gyiz -
tunk, minden érdekes játékot kipróbál-
tunk, és a helyiek ellen még egy viharos
focimeccsbe is beszálltunk.

Pontosan öt órára érkeztünk haza, ahol
a szülők már várták a fáradt, de jókedvű
társaságot. Áprilisban vagy májusban jó
lenne egy újabb túrára menni, mondták a
gyerekek. Hát… lehet róla szó!

Bulyákiné Éberth Anna
szervező

AAJJÁÁNNDDÉÉKK  TTÚÚRRAA  AA  HHOOLLDDVVIILLÁÁGG--ÁÁRROOKKBBAA



Tisztelt olvasók!

Meghívást kapott az Oyama Karate
Kyokushin Hungary országos szervezetünk a
Horvát Nemzeti Bajnokságra. Az egyesületből
10 fővel utaztam március 6-án Samoborba, ez
a város Zágrábtól 10 km-re található. Ez volt az
első versenye az egyesületnek külföldön.
1996-ban Horváth Péter már sikereket ért el
Belgiumban, de akkor még nem voltunk önálló
egyesület. Tavaly Horváth Veronika az olasz-
országi Európa-bajnokságon 5. helyezéssel
zár ta a versenyt. Ez nagyon szép eredmény!
Most versenyezhettünk először külföldön,
egyesületi szinten. Egy nagyon komoly anyagi
támogatással utazhattunk különbusszal össze-
sen húszan. Szeretném megköszönni ezt a fel-
ajánlást Hájas Mihálynak, aki lehetővé tette a
csapatnak az utazást! Az utunk gyors volt, re-
mekül időzített, és nagyon szép eredményeket
hozott. Pénteken délután indultunk el és este
10-re odaértünk. Egy klassz szállodában alud-
tunk, nagyon kedvező áron. Vendéglátónk na-
gyon vendégszerető volt és ottlétünk alatt min-
den segítséget megadott. Samobor egy nagyon
szép kis város, ajánlom mindenkinek! Szom-
baton a verseny egy precízen megrendezett,

időben elkezdett és befejezett verseny volt, a
bíráskodás korrekt volt. A versenyen Hor vát -
ország, Lengyelország, Szerbia és Magyar -
ország kyokushin karate versenyzői vettek
részt. Tehát egy nemzetközi versenybe csöp-
pentünk bele. Szeretném megköszönni kísérő-
inknek, hogy velünk jöttek! Egy nagyon jó
szurkoló szülői csapat jött össze, ami nagyon
jó háttere volt a versenyzőinknek, még egyszer
köszönöm! Puskás Dávid és Mészáros
Krisztián nagyon egyértelmű győzelmekkel
szerezte meg az aranyérmet! Gratulálunk! Ver-
senyzőink nagyon szépen küzdöttek, nem hoz-
tak szégyent az egyesületünkre, Ma gyar or -
szág ra. Következő versenyünk nézőként a
Szolnok Kupa lesz, versenyzőként a Kyo ku -
shin Diákolimpia Szentesen, ahová 15 fővel
utazunk. Horváth Veronika elkezdte a felké-
szülést a júniusi spanyolországi Világku pá -
ra. Március 20-án volt az első válogatott edző-
tábor Egerben. Veronika mindent megtesz,
hogy a legfelkészültebben utazzon a versenyre.
Az utazás anyagi költségét az egyesület vállal-
ta fel. Május 8-án egy jótékonysági bált rende-
zünk az Erdei Vendéglőben. Jegyek már vált-
hatók edzéseken illetve telefonon: 06-20-775-
1659.

A vacsorás jegy 3000 Ft/fő. Megkérek min-
den karate sportbarátot, hogy lehetősége sze-
rint támogassa az utazást. Bármilyen felaján-
lást köszönettel veszünk, amit az egyesület
bankszámlájára utalva tehet meg „Veronika
Világkupa” megjelöléssel: Délegyházi Ka-
rate Sportegyesület 51700210-10201989. Ér-
demes elkalandozni kicsit a megújult honla-
punkon sok videóval edzésekről, versenyek-
ről…, hátha Ön / Te is kedvet kapsz, hogy en-
nek a baráti társaságnak a tagjává válj!  

WWW.SENSEIMAROSSY.HU

Várjuk 6 éves kortól a jelentkezését an-
nak, aki szeretné kipróbálni a kyokushin
karatét Délegyházán és Dunavarsányban.

Gyere karatézni! Délegyháza Általános Is-
kola GYEREK CSOPORT HÉTFŐ 17.00-
18.30, CSÜTÖRTÖK 17.00-18.00, Duna var -
sány Általános Iskola GYEREK CSOPORT
HÉTFŐ 15.30-16.30, CSÜTÖRTÖK 15.30-
16.30.

Marossy Károly 3 dan
Klubvezető
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•  SPORT •

Kedves karate
sportbarátok!

Kérem, támogassák a
Délegyházi Karate Sportegyesületet

személyi jövedelemadójuk

1%-ával
idén is!

Délegyházi Karate Sportegyesület
Adószámunk: 18696547-1-13

Horvát Nemzeti Bajnokság:
Puskás Dávid és Mészáros Krisztián aranyérmes!
Horváth Veronika és Puskás Viktória bronzérmes!
Kispeti Tamás és Kerekes András IV. helyezett!
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Vállalunk:
. ingatlanügyeket
. végrehajtási ügyeket
. követeléskezelést (tartozások behajtása)
. családjogi ügyeket, válópereket
. munkaügyeket
. büntetőügyeket
. jogi tanácsadást, levelezést (pl. részletfizetési kérelem  stb.)

Bármilyen, akár Ön által kicsinek vélt jogi
problémával forduljon hozzánk bizalommal!

hétfő, szerda, péntek: 9-15 óráig
kedd, csütörtök: 12-18 óráig

Időpont-egyeztetés: a +36-24-534-045 és a +36-70-383-2239-es
telefonszámokon.

Dr. Hornok Szilvia – ügyvéd

§ HORNOK ÜGYVÉDI IRODA §     MEGNYÍLT!
Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 38. szám I. emeletén

(az új üzletközpontban az Iskola utca sarkán)

Ügyfélfogadás:
csak időpont-

egyeztetés után!

Az új
Szolgáltató

Házban

Röltex áruk

Kreatív hobby
kellékek

Használt ruházat

Patyolat

Cipőjavító
felvevőhely

Bizsuk és kiegészítők

Fénymásolás, faxolás

Igazolványkép-
készítés

Hagyományos és
digitális

képkidolgozás

Sion Security
ügyfélszolgálat

Éva – Tex
Dunavarsány, Kossuth utca 38.

tel.: +36/30-290-8514

Nyitva tartás:
H – P: 8 – 18-ig, Sz: 8 – 13-ig

Dunavarsányon az új Szolgáltató Házban várjuk Önöket, minden ami:

ADÓZÁS és   BIZTOSÍTÁS
• Könyvelés
• Adótanácsadás
• TB-ügyintézés
• Bérszámfejtés
• SZJA és egyéb bevallások

Egyéni és társas vállalkozás,
magánszemélyek részére!

Tel.: 06-20-235-9080         Adó-Biztos Kft.         Tel.: 06-20-982-3808
2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 38.

1. em.  4.  ajtó

Tel.: 06-24-656-915
Fax: 06-24-656-916

Partnereink:   

• Lakás, Vagyon
• Kötelező, Casco
• Életbiztosítás, Befektetések
• Nyugdíjpénztárak
• Hitelfedezetek
• Utasbiztosítások

Ügyintézés, szerződéskötés, 
kárbejelentés, biztosítási tanácsok!
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Egészségpénz-Egészségpénz-
tári kártyáktári kártyák
elfogadásaelfogadása

Ingyenes házhozIngyenes házhoz
szállításszállítás
BankkártyafizetésiBankkártyafizetési
lehetőséglehetőség

Minőségi magyar
termékek

megfizethető áron!

2337 Délegyháza, Szabadság tér 6.

A Gardenia DÍSZNÖVÉNY ÉS AJÁNDÉK

szeretettel várja kedves vásárlóit 

Délegyházán, a Berzsenyi u. 2. szám alatt.

Cserepes növények * Vágott virágok * Asztali- és
falidíszek * Koszorúk * Ajándék- és virágkosarak * Aján-
déktárgyak * Desszertek * Italok * Illatszerek * Tavasztól
őszig: palánták, díszfák és cserjék * Esküvők és egyéb
rendezvények teljes dekorációja * Hozott tárgyak díszcso-
magolása

Nyitva tartás: Hétfő-péntek: 9.00-17.00
Szombat: 9.00-13.00   Vasárnap: zárva

Héder Tímea +36-30-456-1661
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INGATLANOKAT
KERESÜNK ÉS KÍNÁLUNK

ÜGYFELEINK RÉSZÉRE

INGATLANOK ÉRTÉKBECSLÉSE
rövid határidővel

Házakra, lakásokra, gépjármű -
vekre és vállalkozásoknak

kedvező biztosítások kötése.
Életbiztosítás (megtakarítási is).

EXPORT-IMPORT
ÜGYINTÉZÉS ANGOL ÉS

NÉMET NYELVEN.
Tel.: 06-30/428-55-03

Pumpilla Kereskedelmi
és Szolgáltató Bt.

Mobil: +36-70/340-0064, +36-70/340-0074,
e-mail: pumpilla.bt@gmail.com

REDŐNY, RELUXA, SZÚNYOGHÁLÓ,
SZALAGFÜGGÖNY, NAPELLENZŐ

KÉSZÍTÉSE,
JAVÍTÁSA

GARANCIÁVAL.

MŰANYAG
NYÍLÁSZÁRÓK

FORGALMAZÁSA, 
BEÉPÍTÉSE!

INGYENES FELMÉRÉS!

EGYÉB ÉPÍTŐIPARI MUNKÁK!

GYORS, PONTOS MUNKAVÉGZÉS!

A K C I Ó !
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ LISTA ÁRÁBÓL 

37 % KEDVEZMÉNY!

A Kölcsey Művelődési Központ
a MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA alkalmából 

szavalóversenyt hirdet általános iskolás gyermekek részére
„Gyermekélmények” témakörben

Időpontja:
2010. ÁPRILIS 16-ÁN (PÉNTEK) 11.00 ÓRA

Szeretettel várunk mindenkit!

Dunavarsányban, az Egészségházban

Homeopátiás Magánrendelés
Szelíd, kíméletes gyógymód, egyénre szabott,

mellékhatás-mentes

Dr. Jenei Gyöngyvér, általános és homeopata orvos

Homeopátiás terápiával eredményesen kezelhetőek
(nemre és korra való tekintet nélkül): 

– a szénanátha és egyéb allergiás betegségek 
– akut és visszatérő légúti fertőzések  

– ekcéma, pattanások, szemölcsök, bizonyos bőrbetegségek 
– fejfájások, gyermekkori betegségek

– szorongások, pánik, bizonyos magatartászavarok 
– gyomor – bélrendszer betegségek, epés panaszok 

– bizonyos vese /kő, gyulladás/ betegségek, prosztatabántalmak 
– húgyúti és nőgyógyászati problémák 
– cikluszavarok, menopauzás panaszok 

– sport- és egyéb sérülések, bizonyos ízületi fájdalmak…

A rendelésre telefonon lehet bejelentkezni:
0036-30-519-3440, hétköznaponként 17 óra után

E-mail : homeogyongy@gmail.com
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•  KÖZÉLET •

A hó elolvadt, és lassan, nagyon lassan éled-
ni kezdett a természet. A hóvirágok előbújtak,
és ezzel a kis csodával előkerült Délegyháza és
környéke szemete is. Ahogy a napok
hosszabbodni kezdtek, a dolgos kezek
nagytakarítottak és lomtalanítottak. Ez-
zel egyenesen arányosan a tanyasi utak
mellett is egyre nagyobb szemétkupacok
jelentek meg. Az állatok is valahogy na-
gyobb intenzitással hullottak így a tavasz
beköszöntével. Vannak olyan emberek,
akik az „elköltözött az örök vadászme-
zőkre” mondást szó szerint is veszik. Sé-
táink során ugyanis a Csóka tanya meze-
in elpusztult kutyákra, tyúkokra, disz-
nókra leltünk. A lovak iránti szeretetemet
viszont annak a patásnak a maradványa
sértette leginkább, amibe fiammal botlottunk
pár méterre a házunktól. A már oszlásnak indult
állat tudjuk, hogy hol ette még egykor az illatos

szénát, de gazdáját nem kívántuk megkeresni,
hiába tettük volna. Inkább fogtuk magunkat és
örök nyugovóra helyeztük. Gondolván arra,

hogy más is szeretne még itt sétálni, kerékpá-
rozni anélkül, hogy ne mint fertőzésveszélyes
környékre kelljen a tanyavilágra gondolnia.

Ahol eddig a kirándulók csipkebogyót, bodzát
vagy éppen csalánt gyűjtögettek, ott mára már
több zsáknyi szemét és sitt díszeleg. És rájöt-

tem, hogy a sóderszállítók is igen szom-
jas és éhes népség lehet, ugyanis a kiszál-
lítási útvonal két oldalán halomban áll a
mocsok. Mivel ezek az emberek szorgos
munkások is, a hatékonyabb szállítás ér-
dekében az utakat is kiszélesítették, nem
törődve az ott található fákkal és bokrok-
kal. A lényeg, hogy menjen a munka! Mi
próbáljuk óvni a környéket, de kevesek
lettünk. Éppen ezért segítséget kérünk
magánszemélyektől és szervezetektől.
Segítséget azoktól, akiknek fontos, hogy
a mezei virágok helyett ne konzervdo-
bozokra bukkanjanak. Mert oda az idilli

és romantikus tanyakép. Maradt a szenny és a
rothadó hústömeg.  

Kiss-Stefán Mónika

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. hatodik al-
kalommal tartja meg hagyományos országos
szemétszedő akcióját 2010. április 22-én. A Föld
Napja alkalmából szervezett eseményre ismét
több ezer önkéntes jelentkezését várja a társa-
ság. A rendezvény az elmúlt három évben az or-
szág legtöbb önkéntest megmozgató környezet-
védelmi mozgalmává nőtte ki magát.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. hatodik alka-
lommal szervez országos szemétgyűjtési akciókat
az általa üzemeltetett 30 ezer kilométeres közúthá-
lózat és környezetének megtisztítására. Idén is ápri-
lis 22-én, csütörtökön, a Föld Napján rendezi meg
szokásos tavaszi szemétszedési akcióját a társaság.

A Közút egész évben végzett út menti szemét-
szállítási munkáját az utóbbi időben sajnos szélma-
lomharc jellemzi, az illegális szemétlerakók nap
mint nap szaporodnak. A társaság évente egy ki-
sebb megyeszékhely éves kommunális hulladéká-
nak megfelelő mennyiségű szemetet gyűjt össze az
általa üzemeltetett utak mellől. Ebben a küzdelem-
ben szeretne a cég szemléletváltozást elérni. Az ak-
ciók sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy
az elmúlt öt alkalommal összesen 175 ezer önkén-
tes csaknem 30 ezer köbméternyi szemetet gyűjtött
össze országszerte, mellyel akár 10 olimpiai úszó-
medencét is meg lehetne tölteni.

„A szemétgyűjtési akcióink célja, hogy a fiata-
labb generációnak is természetessé váljon a kör-
nyezet megóvása. Az akció megszervezésével a
társaság hozzá kíván járulni ahhoz, hogy az a több
ezer – többségében fiatalember – aki részt vesz a
szemétgyűjtésben, később jobban odafigyeljen
szűkebb és tágabb környezete megóvására. A Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. éppen ezért várja az
egyénileg és csoportosan jelentkezőket, számítunk
az önkormányzatok, civil szervezetek, iskolák és
baráti társaságok csatlakozására is.” – mondta
Zsupponits Jenő, a társaság vezérigazgatója.

A vezérigazgató szerint a társaság szemétgyűj-
tési akciója az ország legtöbb önkéntest megmoz-
gató környezetvédelmi eseményévé nőtte ki ma-
gát. „Ez reményt ad arra, hogy a következő generá-
ciók a mainál jobban megbecsüljék az utak kör-
nyezetének állapotát, reményeink szerint aki egy-
szer aktívan részt vesz a szeméthegyek felszámolá-
sában, az maga biztosan nem válik notórius szeme-
telővé” – tette hozzá a vezérigazgató.

A közútkezelő főszervezőként, az esemény gaz-
dájaként minden csatlakozó számára térítés nélkül
biztosít kesztyűt és láthatósági mellényt, valamint
gondoskodik az összegyűjtött hulladék maradékta-
lan elszállításáról is. Az utak menti szemétszedés-
hez a cég szakmai felügyeletet biztosít.

Az akció további részleteiről a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóságán a 06-1-
819-9237 telefonszámon érdeklődhet.

***
Tegyünk együtt útjaink tisztaságáért! Csatla-

kozzanak országos szemétgyűjtési akciónkhoz,
melyet 2010. április 22-én, a Föld napján rende-
zünk reggel 9 órától délután 14 óráig. A jelentkezé-
seket 2010. április 9-ig várjuk Pest megyei igazga-
tóságunkon.

Tegyünk együtt útjaink tisztaságáért!

Az EDE 2010. április 17-én
szemétgyűjtési akciót szervez! 

Találkozó a MÁV-
állomásnál 9 órakor,
zsákokat biztosítunk,

védőkesztyű szükséges. 

Az üdülőterületet
fogjuk megtisztítani,
10 órakor kezdjük a

kishídnál.

Szeretettel várunk
minden jószándékú

lakost!
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Bednárik László
Bugyi-Ürbőpusztán születtem. Ott is jártam

iskolába. 11 éves koromra végeztem, mivel szü-
leim 1 évvel előbb beírattak. Gulyások voltunk
és kellett a segítség. 1944. április 1-jén kerültem
Délegyházára. Kristófi Endre birtokán urasági
cselédek voltunk. Elköltöztünk a majosházi Ka-
pitány-tanyára, de a szabadidőmet délegyházi fi-
atalokkal töltöttem. 1948-ban költöztünk a je-
lenlegi lakásunkba. 1950-ben kerültem a tsz-be,
májusban elküldtek tsz könyvelői tanfolyamra,
amit el is végeztem; majd elkerültem Gödre a
közigazgatási iskolába, majd Gamáson dolgoz-
tam, mint tanácstitkár. 1954-ben, leszerelésem

után kerültem vissza Délegyházára, ahol meg-
választottak tanácselnöknek. Ab ban az időben
igen sokat kellett harcolni a falu érdekében. Sok
probléma között a falu élete szépítése, alakítása,
fejlődése volt a cél. Akkor kellett kétkezi mun-
kával kialakítani a jelenlegi Szabadság teret –
ahol jelenleg két templom is helyet kapott. Az
akkor kevés délegyházi lakos összefogásával
lett fásítva, parkosítva. Sajnos a tér csak egyik
oldalán maradtak meg a sok-sok munkával elül-
tetett fák. A jelenlegi iskola helyét abban az idő-
ben jelöltük ki. Csizmazia Lászlóné és több he-
lyi ember segítségével elértük, hogy három tel-
ket kapott az iskola.

Az akkori szegényes élet összekovácsolta a
helyi embereket. Összetartottak és közösen
munkálkodtak. Igen jó lenne, ha az elődeink
példájára fákat ültetnének még több ház elé, vi-
rágoskerteket alakítanának ki. Tisztán tartanák
ezt a kicsi, de szép kisközséget. Szeretettel, bé-
kességgel, összefogással ez megvalósítható. A
Tanácstól elkerülve a községben maradtam,
hisz jóindulatú, szorgalmas emberek élnek itt.
Jól érzem magam a községben, hisz sok idős és
fiatal barátra találtam.

A következő leírásban id. Zatykó Károly is
tudna mondani a község életéről és munkájáról.

Délegyházi élettörténetek

A Délegyháza Faluszépítő Egyesület szervezésében és a délegyházi civil
szervezetek összefogásával ismét megrendezzük május 1-jén a

TÓPARTI PARTYT.
Mindenkit szeretettel várunk. Részletes

programról a hirdetőtáblákra kihelyezett
plakátokon értesítjük önöket.

A  SZERETET -
SZOLGÁLAT HÍREI
Örömmel nyugtázzuk, hogy a tavaly kará-

csonykor, hóvihar miatt elmaradt lakossági ruha-
válogatást a Rönkös Parkolójában március 13-án
meg tudtuk rendezni. Örülünk, hogy olyan sokan
jöttek, hogy alig kellett valamit visszavinni a rak-
tárba. Másnap, március 14-én a Hangárnál
ugyanolyan nagy érdeklődés mellett tartottuk
meg húsvét előtti válogatásunkat.

Örömmel jelentjük, hogy március 22-én
megérkezett az idei első kamion. Igyekszünk
minél hamarabb közreadni a most érkezett né-
met adományokat.

Nagy nemzeti ünnepünkön: MÁRCIUS 15-
én mind a Mozgáskorlátozottak, mind a Mál-
tai Szeretetszolgálat Délegyházai Szervezetei
részt vettünk az ünnepségen és koszorúztunk.

Tájékoztatjuk tagtársainkat, hogy március 27-én
14 órakor tartjuk a Mozgáskorlátozottak Délegy-
házai Szervezete Közgyűlését, amelynek legfon-
tosabb napirendi pontja annak megtárgyalása lesz,
hogy visszaszerveződünk a Mozgáskorlátozottak
Váci Regionális Egyesületéhez.

Mozgáskorlátozottak
Délegyházai Szervezete

Közhírré Tétetik…
Pünkösdi Király Választás és Lovas Felvonulás

2010. 05. 23-án

Szeretne részt venni a felvonuláson és lovas szekéren végigkövetni az eseményeket?
Megteheti, ha szépen felöltözik népviseletbe, és jelzi a rendezők felé!

További információ és részletes program a májusi számban olvasható.
Tisztelettel:                                                                                                              Bednárik László

Délegyházi  élettörténetek… címmel cikksorozat indult a Délegyházi Hírek 2001. februári számában. Először Csizmazia Lászlóné Márta néni
mesélt az életéről, aki az iskolánk első igazgatója volt. Azután id.  Bednárik László, majd id. Győri Balázs következett. Ezzel tulajdonképpen véget
ért ez a sorozat, ennek okát én nem ismerem. Arra gondoltam, újra kellene indítani ezt a 9 évvel ezelőtti kezdeményezést, hónapról hónapra valaki
mesélne az életéről, így Délegyháza múltjával is megismerkednénk. Természetesen azt az eredeti elvet követnénk, miszerint az éppen aktuális be-
mutatkozó mesélő tesz javaslatot a következő személyre.

Tisztelettel: Bednárik László

Új sorozatunk...
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Délegyházi Hírek hir detési
díjai 2010. 01. 01-jétől

Egész oldalas színes (A4) 12.000,-
Egész oldalas fekete 10.000,-
Fél oldalas színes 6.000,-
Fél oldalas fekete 5.000,-
Negyed oldalas színes 3.000,-
Negyed oldalas fekete  2.500,-
Apróhirdetések  500,-

Apróhirdetésnek minősül a 30 szóig terjedő hirdetés.

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
Fizetés számla ellenében készpénzzel vagy átutalással történik.

Az újság minden hónap első hétvégéjén jelenik meg.

Hirdetésfelvétel: Szabóné Kolozsvári Ilona főszerkesztő
DÉLEGYHÁZI HÍREK

mobil: +36/30-692-1063, tel./fax: +36/24-212-264
ilona.kolozsvari@freemail.hu

D É L E G Y H Á Z I
H Í R E K

önkormányzati lap

Kiadja: Délegyháza Képviselő-testülete
Felelős szerkesztő: Szabóné Kolozsvári Ilona

e-mail: ilona.kolozsvari@freemail.hu
Fotók: Bulyákiné Éberth Anna, Szabó József, Szigetfű Olga

Tel./fax: +36-24/212-264

Készült: 1300 példányban
Eng. sz.: B/PHF/1408/P/1994

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 első hétvégéjén.
Nyomdai munkák:

Press+Print Kft. Kiskunlacháza

Következõ lapzárta: 2010. április 20. kedd éjfél

Kiadó lakás! Délegyházán másfél szobás összkomfortos lakás, mun-
kásoknak is kiadó. Tel.: +36-24-212-078 vagy +36-30-397-4154

KKöözzéérrddeekkűű  tteelleeffoonnsszzáámmookk::
1. Polgármesteri Hivatal

Tel.: +36-24/212-011
Fax szám: +36-24/212-057

2. Napközi Otthonos Óvoda
Tel.: +36-24/212-070

3. Hunyadi János Általános Iskola
Tel.: +36-24/212-055
Fax szám: +36-24/212-125

4. Orvosi rendelő
Tel.: +36-24/212-044

5. Fogorvos
Tel.: +36-24-212-753

6. Védőnő
Tel.: +36-24/412-128

7. Kölcsey Művelődési és Információs Központ
Tel.: +36-24/212-005

8. Könyvtár
Tel.: +36-24/412-172

9. Posta
Tel.: +36-24/512-805

10. Gyógyszertár
Tel.: +36-24/212-798

11. Polgárőrség, Boltos József
Tel.: +36-70/419-35-49

12. Településőr: Trencsánszki Tibor
Tel.: +36-30/328-0304

13. Délegyházi Önkéntes Tűzoltóság
Lenhardt Károly
+36-20-321-2255

14. Temetkezés
Elohim Kft.
Tel.: +36-30/678-9278, +36-30/236-4884

15. Községgondnokság
Zólyomi József 
06/20-255-7345

APRÓHIRDETÉSEK
Parkettás mester vállal: lerakást, javítást, csiszolást, lakkozást,
PVC-sző nyeg ragasztást, anyaggal is. Szolid árak, garancia!

Tel.: +36-30-354-3769 
***

Redőny, reluxa, napellenző stb. javítás, készítés rövid határidővel,
garanciával. Tel.: +36-20-364-2383

***
Mindenféle üveges munkát, képkeretezést vállalok, rövid határidővel.
Selyem János Dunavarsány, Görgey utca 6/A. Tel.: +36-20/343-0968

***
Vízvezeték-szerelés, -javítás, duguláselhárítás, gyorsszolgálat,

állandó ügyelet hétvégeken is. 06/30-376-1796
***

Üzletünkbe fodrászt keresünk. Tel.: 06/20-994-9145
***

Délegyházán szoba, konyha, összkomfortos bútorozott kertes ház,
gyermektelen házaspárnak vagy önálló személynek vagy

személyeknek kiadó. 2 hónapi kaució szükséges.
Érdeklődni a 06/30-747-2988-as telefonszámon lehet.

***
Délegyháza Galla tanyán 3,6 hektár szántó eladó. 06/30-328-3194

***
Megbízható, leinformálható 57 éves rokkantnyugdíjas férfi IDŐS

SZEMÉLY gondozását vállalja (főz, mos, takarít, kertet rendben tartja)
ottlakásért! Érdeklődni:  +36/24-212-271; +36/70-391-3765;

+36/20-915-7327.
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Áraink az áfá-t nem tartalmazzák!
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