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2009 KARÁCSONYÁRA
KÉSZÜLŐDVE

az jutott eszembe, hogy milyen szép lenne, ha
megértésben, békességben, egymást tisztelve
élnének az emberek.

Küzdelmes és fárasztó munka várt ránk,
mikor december 7-én megérkezett a német-
országi adomány, a kamion szállítmány. Két
héten keresztül dolgozott 15-20 ember azért
(a hideg hangárban), hogy a délegyházi em-
bereknek még az ünnepek előtt örömöt sze-
rezzen. Előkészítették az adományt és 19-én
sor került a kiosztásra. A nagy hideg minden-
kit próbára tett. Öröm volt látni az arcokat,
megelégedetten távoztak az emberek, vitték
haza a sok-sok hasznos meleg holmit ingyen.

Közben 16-án lehetőség nyílt arra, hogy
két ADOMÁNYOZÓ, a Máltai Szeretetszol-
gálat, valamint a Mozgáskorlátozottak anya-
gi támogatást adjanak.

14 órától átvehették az anyagilag rászorult
emberek a vásárlási utalványokat.

Ismét öröm volt látni a boldog emberek ar-
cát. Együtt örültünk.

Szerettünk volna kimenni a Rönkös parko-
lójába ruhaosztással, de sajnos a nagy hóesés
miatt nem tudtunk eljutni, de pótolni fogjuk.

Nagyon megható esemény volt 17-én a
megtartott MINDENKI KARÁCSONYA
RENDEZVÉNYE. Nagyon szép műsorral
ked veskedtek a jelenlévőknek. Az önkor -
mány zat a 70 éven felülieknek vásárlási utal-
ványt adott, aminek igen megörültünk.

A meglepetés sorozatnak még nem volt
vége. 20-án délután a Művelődési Házban az
EDE (Együtt Délegyházáért Egyesület) na-
gyon színvonalas műsorral rukkolt elő. Egy
kellemes délutánt töltöttünk el együtt a mo-
solygós vendégfogadókkal. A meghívott
egyedülálló, magányos emberek szomorú ar-
ca pár órára felvirult és kezében vásárlási
utalvánnyal, szaloncukorral távozott. A felso-
rolásnak még nincs vége. 22-én ugyancsak a
Művelődési Házban a polgármester asszony
meghívta a gyerekeket, szüleikkel együtt egy
ebédre. A megmaradt ételt széthordták a rá-
szoruló családok részére.

Ugye milyen felemelő érzés az örömszer-
zés? Ennyi meglepetés, önzetlen munka,
együttérzés lakik a rohanó világban, néhány
emberben. KÖSZÖNJÜK.

BÉKÉS, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT
KÍVÁNOK MINDEN OLVASÓNAK,

MINDEN JÓINDULATÚ,
EGYÜTTÉRZŐ KEDVES

DÉLEGYHÁZINAK!

id. Bednárik Lászlóné

Máltai adományok

Máltai Szeretetszolgálat és Mozgáskorlátozottak adományai

Mindenki Karácsonya

Gyerekek ebédeltetéseMindenki Karácsonya
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•  ÉVÉRTÉKELŐ  •

É V  F O R D U L Ó J Á N
Kedves Délegyháziak!

Nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy az új évben elsőként szólhatok Önökhöz az elmúlt évről és az előttünk álló fel-
adatokról. Nehéz dolog, hiszen egy nagyon nehéz esztendő áll mögöttünk és a következő sem látszik könnyebbnek.

A 2009-es év nem csak Délegyházának, hanem Magyarország, de a világ szinte valamennyi országa számára komoly gaz-
dasági nehézséget is hozott.

Az Önkormányzat bevételei jóval a tervezett alatt maradtak. Ennek oka a vállalkozások megszűnése, vegetálása, az egyre
karcsúsodó állami támogatások, a lassan csordogáló adóbevételek, bérleti díjak, stagnáló ingatlanpiac.

Feladataink viszont megmaradtak. Kötelező feladatainkat: az intézmények fenntartását, működését, az egészségügyi és
szociális ellátást, az utak, közterületek rendben tartását, ha nehezen is, de igyekeztünk megoldani. 2009-ben még sikerült
plusz feladatainkat is nagyrészt elvégezni; a civil szervezeteket támogatni, hagyományos rendezvényeink költségeit kigaz-
dálkodni (Délegyházi Napok, Pünkösdi Király választás, Augusztus 20., Május 1., Gyermeknap, Idősek Napja stb.) megtar-
tani. Végre megnyílt és működik az Információs Központ, évfordulók kapcsán gazdagodtunk két gyönyörű kopjafával, to-
vább szépült az Szent István tér. Indultunk pályázatokon: elkészült az ivóvíz pályázat, az óvoda felújítása és a Mária közössé-
gi ház tervei. Az év utolsó napjaiban tudtuk meg, hogy a közösségi ház pályázatát megnyertük. Reméljük, sikerül megterem-
teni a hozzá szükséges önrészt és a falu lakóinak megelégedésére a lepusztult Gombüzem helyén, egy több funkciós, a közös-
ség érdekeit jól szolgáló létesítmény épül, gyarapítva ezzel Délegyháza község vagyonát.

Az ivóvíz és az újabb óvoda pályázat beadására 2010-ben van lehetőség, nagyon szeretnénk, ha sikerülne megnyerni, ez
megoldaná két legégetőbb gondunkat.

A 2009-es évet sikerült úgy lezárnunk, hogy nem léptük túl a tervezett likvid hitelt, így a község megőrizte
fizetőképességét.

A 2010-es esztendőben az előrejelzések alapján semmi jóra nem számíthatunk, sem az állami támogatások, sem az adóbe-
vételek területén, az ingatlaneladásból, bérletekből származó bevételek sem biztatóak jelenleg.

Erre az új költségvetés tervezésénél figyelemmel kell lenni. Sajnos, fejlesztésekre csak pályázati pénzből tudunk költeni,
amennyiben nyerünk. Az önként vállalt feladatokra az eddiginél is kevesebb jut. Nagy szükség van az intézmények, szerve-
zetek, az önkormányzat együttgondolkodására, szükség lesz a vállalkozók és a falu lakóinak segítségére, összefogására.

Ne a rivalizálás, az önös érdekek előtérbe helyezése legyen a fontos, hanem a falu érdeke!
Ahhoz, hogy meg tudjuk tartani hagyományainkat, hagyományos rendezvényeinket, hogy képesek legyünk a falu múltjá-

ból megőrizni valamit az utókor számára, hogy segítsük, védjük környezetünket, minden dolgos kézre és okos fejre szükség
van.

A 2010-es év nemcsak a gazdasági nehézségek miatt teszi próbára az embereket, a falu közösségét, hanem a jövőnket meg-
határozó választások miatt is.

Az elkövetkezendő év feladatainak megoldásához kívánok valamennyiünknek jó egészséget, békét, nyugalmat és sikert;
családi életükben örömöt és boldogságot.

Forgó Vilmosné
alpolgármester

Jó lenne megfogadni!!!!

„Kicsit–több békesség, jóság, szelídség…
kevesebb viszály, irigység…

kicsit több igazság úton-útfélen…
kicsit több segítség bajban, veszélyben…

kicsit több erő, remény…
és sokkal több virág az élet útjára! –

mert a sírokon már hiába.”
(Ismeretlen szerző)

2009 2010
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• PÁLYÁZATOK  •

Délegyháza Község Önkormányzat 2009. de -
cember 14. napján megtartott képviselő-testületi
ülésén arról határozott, hogy értékesíteni kívánja
1/1 arányú tulajdonában lévő Délegyháza 1337/1
hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megjelölésű, 3983
m2 térmértékű belterületi ingatlanát.

A pályázat tárgya:
Délegyháza 1337/1 hrsz-ú, kivett beépítetlen te-

rület megjelölésű, 3983 m2 térmértékű belterületi
ingatlan értékesítése nyilvános pályázat közzététe-
le útján.

A pályázat formai és tartalmi követelményei:
A benyújtandó pályázati anyagoknak formai

megkötései nincsenek, tartalmazniuk kell azonban
az ajánlattevő nevét, címét, egyéb elérhetőségeit,
cég esetén a cégkivonat hiteles másolatát, a cég kép-

viseletére jogosult nevét, elérhetőségét, képviseleti
jogát igazoló okiratot, az adásvételi szerződés meg-
kötése esetén vállalt vételárat, valamint a vételár
megfizetésének ütemezési feltételeit. Az előzőeken
felül kérjük megjelölni az ingatlan tervezett további
hasznosításának rövid, pár mondatos leírását is.

A pályázat benyújtásának módja, határideje:
Az ajánlatokat írásban, postai úton vagy szemé-

lyesen lehet eljuttatni Délegyháza Község Önkor-
mányzat 2337 Délegyháza, Árpád u. 8. címére. A
borítékon kérjük feltüntetni jelen pályázati felhívás
iktatási számát (6493-8/2009.), valamint a követ-
kezőket: „Vételi ajánlat a Délegyháza 1337/1 hrsz-
ú ingatlanra”

A pályázatok beérkezésének határideje: 2010.
január 18. (hétfő) 9 óra.

A pályázat elbírálása: 
A beérkezett ajánlatokat Délegyháza Község

Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január
18. napján tartandó képviselő-testületi ülésén bírál-
ja el. 

Az elbíráláskor előnyt élvez az a pályázó, aki 
– magasabb összegű vételi ajánlatot tesz,
– a vételárat az adásvételi szerződés megkötését

követően egy összegben fizeti meg,
– az ingatlan tervezett további felhasználási célja-

ként jelöli meg vállalkozásának (cégének) helybe
történő telepítését.
Az elbírálás eredményéről minden pályázónak

külön értesítést küldünk.
A pályázattal kapcsolatos további információt

kaphatnak Jakab István településfejlesztési előadó-
tól (tel: 06-24/212-011 /3. mellék, e-mail:
muszaki@delegyhaza.hu)
Délegyháza, 2010. január 6.

Dr. gr. Bethlen Istvánné
polgármestert helyettesítő jogkörében

eljárva: Forgó Vilmosné alpolgármester

Pályázati feltételek:
– műszaki képzésben szerzett végzettség és érettségi,
– vezetési-szervezési, valamint műszaki ismeretek

és tapasztalatok,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– B kategóriás járművezetői engedély,
– számítógép felhasználói szintű ismerete,
– saját gépjármű (700 km/hó használat).
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– munka- és tűzvédelmi képesítés,
– vagyonbiztonsági képesítés,
– vezetői tapasztalat,
– hasonló munkakörben végzett tevékenység,
– állandó délegyházi lakóhely.
Foglalkoztatás jellege: munkaviszony, teljes
munkaidő (07.00 – 15.30 óra)
Munkaviszony időtartama: határozatlan idejű, 3
hónap próbaidő kikötésével
Munkavégzés helye: 2337 Délegyháza, Árpád u. 8.
Illetmény és juttatások: bruttó 150.000 Ft/hó
mobiltelefon-használat (10.000 Ft/hó)
Munkakörbe tartozó feladatok:
– Községgondnokság vezetésével összefüggő fel-

adatok ellátása, dolgozók irányítása,
– Egészségház, Polgármesteri Hivatal karbantartá-

si feladatainak megszervezése,
– Önkormányzat gépparkja üzemeltetési, karban-

tartási feladatainak ellátása, az ehhez szükséges
alkatrészek, üzemanyag, egyéb eszköz beszer-
zése,

– közutak, közterületek, önkormányzati tulajdonú
ingatlanok rendben tartásáról gyommentesítésé-
ről, hulladékmentesítéséről való gondoskodás,

– közutak, közterületek, intézmények udvara hó- és
síkosság mentesítésének megszervezése,

– kapcsolattartás a közüzemi szolgáltatókkal, in-
tézmények és önkormányzati tulajdonú ingatla-
nok közüzemi óráinak (víz, szennyvíz, gáz, villa-
mos energia) ellenőrzése, 

– ügyintézés más hatóságoknál, illetőleg szolgálta-
tóknál a munkakörével összefüggő ügyekben, il-
letőleg meghatalmazás alapján egyéb ügyekben
(pl. földhivatal, VPOP, ELMŰ, E-ON, DTV)

– közterületi balesetveszélyes fás szárú növények
kivágásáról gondoskodás,

– állati tetemek közterületről történő eltávolításáról
való gondoskodás, kóbor ebek bejelentése,

– közlekedési táblák, utcanévtáblák ellenőrzése,
szükség szerinti pótlása,

– közutak kátyúzásáról és az ehhez szükséges
megrendelésekről való gondoskodás, 

– piac ellenőrzése, közterület-használati díj besze-
dése,

– a Polgármesteri Hivatal postaküldeményeinek
napi két alkalommal történő szállítása (Posta –
Polgármesteri Hivatal között)

– a helyi levelek kézbesítésének megszervezése,
– a hirdetményeknek a község hirdetőtábláira való

kifüggesztésének megszervezése,
– ünnepségek, rendezvények előkészítése, és az

utómunkálatok elvégzése, megszervezése,
– a képviselő-testület, illetőleg a bizottságok ülésé-

nek előkészítéséhez kapcsolódó szállítási és kéz-
besítési feladatok ellátása,

– a Délegyházi I-VI. kavicsbánya tavak környezet-
védelmi működési engedélyében előírt kötele-
zettségek teljesítésével kapcsolatos feladatok el-
látása (6 db lapvízmérce heti rendszeres leolvasá-

sa és rögzítése, évente 2 alkalommal vízmintavé-
tel elemzés megrendelése, minden év január 31-
ig vízminta elemzés és leolvasás kiértékelése),

– részvétel a Képviselő-testületnek és bizottságai-
nak a községgondnokságot tárgyaló ülésein,
– egyéb esetileg felmerülő feladatok ellátása. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások:
– szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítvány,
– járművezetői engedély másolata,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatko-

zóan, hogy a pályázatok elbírálásában részt ve-
vők a pályázatába betekinthessenek. 

A pályázat benyújtási határideje: 2010. jan. 15. 
A pályázatok benyújtásának helye:
A pályázatokat Délegyháza Község Önkormány-
zatának (2337 Délegyháza, Árpád u. 8.) címezve,
zárt borítékban postai úton, vagy személyesen le-
het benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni az
alábbi szöveget: „Pályázat Községgondnokság
Vezetői munkakör betöltésére”. Határidőben be-
nyújtott pályázatnak azt kell tekinteni, amely leg-
később a benyújtási határidő utolsó napján 12 óráig
Délegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalába beérkezett.
A pályázat elbírálásának határideje:2010. jan. 18.
A munkába állás időpontja: 2010. február 1.
A pályázattal kapcsolatosan tájékoztatást ad: dr.
Kriston István aljegyző, dr. Molnár Zsuzsanna
igazgatási előadó, (+36-24-212-011/6. mellék)
Az Önkormányzat a pályázat eredménytelenné
nyilvánításának jogát fenntartja. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Délegyháza Község Önkormányzat tulajdonában lévő,

Délegyháza 1337/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésére

Délegyháza Község Önkormányzata pályázatot hirdet
Községgondnokság Vezetői munkakör betöltésére
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•  TÁJÉKOZTATÁS  •

Az adózók adminisztratív terheinek csök-
kenése érdekében a helyi iparűzési adót érin-
tő adóztatási feladatok 2010-től kezdődő
adóévek vonatkozásában átkerülnek az álla-
mi  adóhatóság (APEH) hatáskörébe. E sze-
rint az adózók az állami adóhatósághoz
nyújtják be az iparűzési adóbevallásaikat, il-
letőleg az állami adóhatósághoz teljesítik a
befizetéseiket. Ezzel lehetővé válik, hogy
azoknak az adózóknak, amelyek több telep-
hellyel rendelkeznek, ne kelljen telephelyen-
ként külön bevallást benyújtaniuk és befize-
téseiket külön utalniuk az egyes önkormány-
zati adóhatóságokhoz, hanem egy, az állami
adóhatósághoz benyújtott bevallással – tele-
pülési önkormányzatonként részletezve – tel-
jesítik kötelezettségüket, illetve egy befize-
téssel  az állami adóhatóság által vezetett he-
lyi iparűzési számlára teljesítik befizetései-
ket.  A helyi iparűzési adóval kapcsolatos fel-
adatok átadása, átvétele szempontjából a
2010. adóév még átmeneti  időszak lesz.

Az adózók kötelezettségeit érintő változások:
BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG:
1. adókötelezettség keletkezése illetve megszű-

nése (15 napon belül )
2. az iparűzési tevékenységet ideiglenes, alkal-

mi jelleggel folytató adózó adóköteles tevé-
kenységének megkezdése előtt, de legkésőbb
a tevékenység megkezdésének napján

BEVALLÁSI KÖTELEZETTSÉG:
1. 2009. adóévről a bevallást az  önkormányza -

tokhoz kell benyújtani (2010. május 31-ig)
2. 2010. adóévről az állami adóhatósághoz egy

bevallást kell benyújtani önkor mány za ton -
ként részletezve

3. adóelőleg-kiegészítés összegéről (tárgyév
utol só hónap 20. napjáig )

ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG:
1. egy számlára kell fizetni
2. előleg fizetés határideje (Délegyházán április

15. volt) 2011-től március 15. lesz
3. a  2010. április 15-én esedékes előleget (a ko-

rábban kiadott fizetési meghagyás alapján)  és

a  2010. május 31-én esedékes elszámolandó
különbözetet még az önkormányzati adóható-
ság felé kell rendezni 

4. a 2010. szeptember 15-én esedékes előleg
megfizetését az adózó már az állami adóható-
sághoz teljesíti

Fizetési könnyítés, adómérséklés:

Fizetési  könnyítés és adómérséklés tárgyá-
ban írt kérelmeket az állami adóhatósághoz kell
benyújtani.  A kérelem tárgyában  döntés az ön-
kormányzat  nyilatkozata alapján történik.

Az elsőfokú határozatot az állami adóhatóság
ezen önkormányzati adóhatósági nyilatkozat
alapján kiadmányozza.    

2009. december 14.

Zsolnainé Csernyi Erzsébet
adóigazgatási előadó

T á j é k o z t a t óT á j é k o z t a t ó
a közrend és a közbiztonság erősítése érdekében Délegyháza Község

Önkormányzata 2010. 01. 01-jétől településőrt foglalkoztat

A településőr az önkormányzat alkalmazásában álló munkavállaló, aki az előírt öltözetben és
felszereléssel végzi tevékenységét, hatósági jogkörrel nem rendelkezik, kényszerítő eszközt nem
alkalmazhat. 

Feladatai:
– A településen tevékenykedő hivatalos és közfeladatot ellátó személyek munkavégzésének tá-

mogatása. 
– A különböző hivatalos őrszolgálatokhoz, rendvédelmi szervekhez, hatóságokhoz, közterület-

felügyeletekhez kapcsolódó jelző tevékenység (pld. súlykorlátozási tilalmak betartatása, közle-
kedési táblák ellenőrzése, közterület-használat ellenőrzése), szükség esetén intézkedés kezde-
ményezése az illetékes hatóságnál.

– A közvagyon helyben található tárgyainak (pl. parkok, játszóterek, középületek, utcabútorok,
stb.) védelmében való közreműködés.  

– Az önkormányzati rendeletek betartásának illetve betartatásának a bűnmegelőzési, tűzvédelmi,
köztisztasági, településrendészeti célkitűzések megvalósításának hatékony támogatása.

– A településen tartandó rendezvények esetében közreműködés rendfenntartásban és forgalom-
irányításban.

– Természeti csapás, baleset, káreset, műszaki meghibásodás, egyéb veszélyhelyzet során
közreműködés az összehangolt segítségnyújtásban, az élet- és vagyonmentésben, a helyreállítá-
si munkálatokban és a rend helyreállításában.

– Az alkalmazó helyi önkormányzat által – a helyi közbiztonság javítása érdekében – meghatáro-
zott további feladatok végrehajtása.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy fenti ügyekkel kapcsolatban forduljanak településőrünkhöz

bizalommal.
Településőr neve: Trencsánszki Tibor
Elérhetősége: +36-30-328-0304

Anyakö nyvi
nap ló
Újszülöttek:

Duttyán Zsófia Lili

Józsa Vince

Mózsi Alexa Dóra

Nisóczi Nóra

Vadász Dominik

Elhunytak:

Szolnoki Ferencné 1921. 08. 17.

Állandó lakóhelyet létesített: 27 fő.

Tartózkodási helyett létesített: 2 fő.

Elköltözött: 4 fő.

Dósa Renáta
Népesség-nyilvántartási

Igazgatási főelőadó

T Á J É K O Z T A T Á ST Á J É K O Z T A T Á S
a helyi iparűzési adóhoz kapcsolódó változásokról 2010. január 1-jétől
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•  CIVIL SZERVEZETEK  •

Az év utolsó hónapjában
juttattuk el a címzettekhez

az augusztus végi „SZÉP
HOLNAP” névre ke-
resztelt jótékonysági
r e n d e z v é n y ü n k
felajánlásaiból szárma-
zó tankönyv hozzájá-
rulások összegét. Az
Iskolánkért Alapítvány

képviselői, illetve az ál-
talános iskola javaslata

alapján megpróbáltunk a
legigazságosabban segíteni –

ha utólag is – a beiskolázás anyagi terhein.
Büszkén jelenthetjük ki, hogy sikerült megvaló-
sítani azt a tervünket, azt az álmunkat, hogy va-
lamennyi délegyházi egyedülálló szülőnek visz-
sza tudtuk téríteni a tankönyvek árát.

December 20-án, a közelgő ünnepeket is
szem előtt tartva SZERETETNAPOT  szervez-
tünk. A változatos műsorban helyet kapott a ci-
gányzene és a magyarnóta, az örökzöld sláge-
rek, de felléptek „profi” utcazenészek is. A
programot a taksonyi férfikórus csodálatos elő-
adása zárta. A nézők őszinte elragadtatással fo-
gadták Verdi Nabucco című operájának legis-
mertebb részét a Va pensiero-t. Vendégeinknek
szerény vásárlási utalvánnyal is kedveskedtünk,
mintegy karácsonyi meglepetésként.

Hagyományt szeretnénk teremteni, s elhatároz-
tuk, hogy Egyesületünk közösségi munkán szer-
zett bevételeit és más forrásait idén is közösségi
célokra fordítjuk, ezzel segítve községünk lakóit.

E helyen is köszönetet mondunk fő támoga-
tóinknak, így a BUSPED Kft.-nek, a Karom
Kft.-nek, az F.3 Kft.-nek, a Kavics-Invest Kft.-

nek, a Hatos Bánya Kft.-nek, a Dömper 2000.
Kft.-nek, az R-Lánc Bt.-nek, a DÉLEGY-KER
ABC Kft.-nek, Vamberszky Lászlónak (az Er-
dei Vendéglő üzemeltetőjének), a Ha-hó Guest
Kft.-nek, a Cassa Blanca 99. Kft.-nek és a H-
Master Kft.-nek.

Külön köszönetet mondunk az ELOHIM Kft.-
nek. E cég mind anyagi eszközökkel, mind dolgo-
zói szakszerű  munkájával kiemelkedően segítette
a temetőben végzett tavaszi nagytakarításunkat.

Végül, de nem utolsósorban hálásak vagyunk
mindenkinek, aki az elmúlt évben jó szóval,
munkával, pénzzel vagy egyéb módon támogat-
ta Egyesületünket. Számítunk rájuk 2010-ben
is. Hamvas Béla sorait idézve  köszönjük meg
azt, hogy velünk voltak, velünk vannak:

„A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja.
A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is
ad belőle. Mert amikor bennünket elküldtek, az
útra bocsátó hatalom így szólt: Rád bízok min-
den embert külön, kivétel nélkül mindenkit, se-
gíts, adj enni, adj ruhát, mindenkire vigyázz
úgy, mint magadra, és ne hagyd a sötétségben
elmerülni, amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz,
amit átélsz, osszad meg. Az egész világ a tiéd.
Szabad vagy a kövektől az éterig. Ismerd meg.
Hódítsd meg, senki se tiltja, de jaj neked, ha ma-
gadnak tartod. Amiből másnak nem adsz, le-
gyen az arany, iszappá válik, legyen szent fény,
átokká válik, legyen gyönyör, halállá válik. El-
bocsátlak téged is, mint mindenkit: felelős vagy
minden emberért, aki veled él, s el kell számol-
nod minden fillérrel, amit magadra költesz, min-
den örömmel, amit magadba zártál, és minden
boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg.
Most eredj és élj, mert a világ a tied.”

Együtt Délegyházáéért Egyesület (EDE)

A Mozgáskorlátozottak Délegyházi Szervezete, mint a MAGYAR
MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT Kistérségi Szervezetének tagja, f.
év november 13-án tartotta 2009. évi évzáró közgyűlését, amelyen tag-
ságunk többségi hányada megjelent. A közgyűlést szeretetlakomával
zártuk.

A Dunaharaszti Egyesület elnöke: Balázs Zoltán hozzászólásában a
Délegyházi Szervezetet, a végzett munka alapján, a TÉRSÉG
GYÖNGYSZEMÉNEK nevezte. Egyidejűleg tájékoztatást adott a
mozgáskorlátozottakat érintő,  időszerű kérdések tárgyában.

Lakatos Györgyné taksonyi titkár megköszönve a közgyűlésünkre szó-
ló meghívást, létszámkorlátozás nélkül meghívta a délegyháziakat a 2010
augusztusi, Esélyegyenlőségi Nap taksonyi rendezvényére.

Dr. gr. Bethlen Istvánné polgármester asszony és Forgó Vilmosné
alpolgármester asszony méltatta és megköszönte szervezetünk törzscso-
portjának a német adományok szétosztásában egész évben végzett áldoza-

tos munkát, kiemelve Palóczai Kiss Balázsné Julika érdemeit a szervezés-
ben és az irányításban. Ez a kis csoport töretlenül, folyamatosan, 2001 óta,
mintegy 100 millió Ft. értékű német adománytömeget osztott ki, készített
elő a lakossági válogatásra, vagy/és szállított házhoz az ágyhoz kötött
polgártársainknak. 

Mint eddig minden évben, most is jött Németországból karácsonyi ka-
mion, azaz szeretetadomány. A szállítmány december elején érkezett.

A törzscsoport minden erejével arra törekedett, hogy az érkező adomá-
nyok karácsony előtt kiadásra kerüljenek.

Szervezetünk részt vett az Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére rende-
zett községi megemlékező ünnepség programjában: az istentiszteleten, a
szent emlékére a  Bethlen házaspár által a falunak ajándékozott gyönyörű
Szent Erzsébet-szobornál virággal tisztelgésben, a rózsakenyér kiosztásá-
ban, majd az ünnepléssorozatot záró szeretetlakoma lebonyolításában.

Mozgáskorlátozottak Délegyházi Szervezetének Vezetősége

Boldog Új Évet Kívánunk!
Egyesületünk őszinte szívvel kíván min-

den olvasónak eredményekben gazdag, bol-
dog új évet!

Kívánjuk, hogy a betegek meggyógyulja-
nak, a gyermekek erősödjenek és okosodja-
nak, az idősek nyugalomban, békében  legye-
nek, a családok szeretetben, biztonságban él-
jenek. 

Kívánjuk, hogy aki ma dolgozik, annak
jövőre is legyen megbecsült munkahelye, aki
pedig munkát keres, az találja meg a kedvére
valót. 

Szeretnénk, ha a békétlenségek meg -
szűn nének, az ellenségek kiegyeznének.
Szeretnénk, ha a csüggedők új erőre kapná-
nak, a gyászolók vigaszra lelnének. Szeret-
nénk, ha a rég elveszett rokonok,  ismerő-
sök, barátok ismét  egymásra találnának, s
szeretnénk ha 2010-ben mindenki moso-
lyogna embertársára.

Szeretnénk, ha a barátságok fennmaradná-
nak, a szerelmek beteljesednének. Szeret-
nénk, ha sok esküvő lenne és kevés válás,
szeretnénk ha lenne sok-sok gyermekáldás. 

Szeretnénk, ha szűkebb és nagyobb ha-
zánk sorsa jobbra fordulna, s közösen küzde-
nénk le azt az  erkölcsi és  gazdasági válságot
amelybe akaratunkon kívül kerültünk. 

Bízunk abban, hogy az elkövetkezendő
esztendő reményt és hitet ad, sikereket hoz
minden honfitársunknak!

BOLDOG ÉS SIKERES ÚJ
ESZTENDŐT DÉLEGYHÁZA! 

BOLDOG ÉS SIKERES ÚJ ÉVET
MAGYARORSZÁG!

Együtt Délegyházáért Egyesület

A  Szeretetszolgálat  hírei

CÉLBA ÉRTEK A TÁMOGATÁSOK
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TÁJÉKOZTATÓ A MAGÁNYOS IDŐSEKET SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY
2009-BEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

Tanácsot adtunk hitel, jelzálog, közműtartozás, ill. szociális, jogi problémák megoldásához. Álláskeresésben is tudtunk segíteni.
Segítettünk Taksonyban, Dunavarsányban, Majosházán és Délegyházán. DÉLEGYHÁZÁN az év első felében végeztük a személyes félfogadást.

Sokan megkerestek bennünket. Tavasszal az óvodának adományoztunk nagy értékben gyermekruhát, a nyár elején az általános iskolába vittünk köny-
veket, játékokat és egyéb tárgyakat, melyekkel a jó tanulókat jutalmazhatták. A májusi Dunavarsányban szervezett Kovács Kati – estre autóbusszal szál-
lítottuk át a délegyházi érdeklődőket. Decemberben az „Őszirózsa Nyugdíjas Klub” évzáró rendezvényét támogattuk adománnyal.  A klubbal együtt-
működési megállapodást kötöttünk 2010-re, amelyet a klubvezető, Görbe Istvánné, Irénke írt alá. Alapítványunk javaslatot tett az önkormányzatnak egy
fő közcélú munkavégzés keretében való foglalkoztatására, a házi gondozás segítése céljából. A foglalkoztatás folyamatban van.

Az  Alapító és a Kuratórium a MISA 2009. évi munkájának támogatásáért köszönetet mond a négy település polgármesterének, Pánczél Károly
képviselő úrnak, a támogató vállalkozóknak, (pl.Délegyházán: Szilveszter Lajosnak, Dunavarsányban: Városi Istvánnak, Majosházán: Solti Péternek,
Molnár Jánosnak és Molnár Károlynak), a nyugdíjas klubok és a többi civil szervezet vezetőinek, a Petőfi Művelődési Ház vezetőjének, a GYEJÓ ve-
zetőjének, a Kuratórium Elnökének, végül minden aktivistának.

Mindannyiunk nevében eredményekben gazdag, békés, boldog új esztendőt  kíván:                                       Dr. Gligorné Lovász Erzsébet irodavezető

Tegyük a dolgunkat, amíg nem ké-
ső!  Mert „Összefogással a kis dolgok
naggyá lesznek, széthúzással a nagy
dolgok is tönkremennek.”  

( Sallustius) 

Egyesületünk életében eltelt az első esz-
tendő.

Az elmúlt egy év alatt Egyesületünk meg-
szervezte és megépítette a Szent István par-
kot,   megrendezte a május elsejei és augusz-
tus huszadikai családi rendezvényeket. 

Természetesen nagyon sokan segítettek,
sokan támogattak anyagilag is kisebb na-
gyobb összegekkel és nagyon sok munkával.
Rendezvényeinken a családok együtt szóra-
koztak, kikapcsolódtak a mindennapi tapo-
sómalomból. Jól éreztük magunkat és a jól
sikerült nap után jobban megismertük egy-

mást, talán egy kicsit közelebb is kerültünk
egymáshoz.    

2010-ben talán nem kell máshová utazni
egy szép nap eltöltésére, sőt az ilyen típusú
rendezvények (ha jók) vonzzák a vendége-
ket és elviszik a község jó hírét.

Már az idén is többen jöttek más települé-
sekről, az áhított idegenforgalmat ily módon
is idecsalogatva. 

A Szent István parkban felállítottuk
MINDENKI KARÁCSONYFÁJÁT. Az öt-
letet felkarolta Polgármester Asszony, meg-
győzte Herényi Zsókát, aki hozzájárult,
hogy az erdejéből kivágjuk ezt a szép fát. A
szállításban segítségünkre volt Valkai And -
rás. Külön köszönet érte.

Az 1200 db égőt és díszeket az egyesület
tagjai készítették és helyezték fel a fára. Kö-
szönet annak a fiatalasszonynak, aki meg-
látván mit teszünk, szó nélkül beállt segíteni,
díszíteni a fát. A nevét nem tudom, de tette
meggyőzött arról, hogy érdemes volt. Jóleső
érzés volt látni, hogy voltak olyanok, akik

minden kérés-kérdezés nélkül hoztak ott-
honról díszeket, mert érezték, hogy ez való-
ban mindenki fája. 

A viharok mára megtépázták a fát, de ez
a rendje. A karácsonyfa pár napig hirdeti a
szeretetet, ami – reméljük – az ünnepekkel
együtt nem múlik el.

De ne csak a múltról, hanem a terveink-
ről is írjak pár szót.

Az Önkormányzattal szeretnénk egy
hosszú távú együttműködési megállapodást
kötni a park továbbépítésére, illetve később
településünk szépítésére. A park egész terü-
letén szeretnénk kialakítani fás ligetes pihe-
nő parkot, (minta: Népliget, Városliget) ahol
mindenki kedvére pihenhet, kikapcsolód-
hat, illetve egyszerűen csak leül egy padra és
elmereng. Szeretnénk a fent említett családi
napokat Tóparti Parti néven minden évben
megrendezni. A szerződéssel ehhez kérünk
anyagi és erkölcsi segítséget. Tudjuk, hogy
az idén sokkal kevesebb pénz jut mindenre,
de a vállveregetés kevés.

Tagságunk szépen gyarapszik, politikai,
vallási, vagy egyéb elkötelezettség nélkül.
Szeretettel várunk mindenkit, aki közsé-
günk fejlődéséért szívesen áldoz szabadide-
jéből. Tagként, pártoló tagként, vagy csak
alkalmi segítőként. Tevékenységünk sokré-
tű, nem csak a fizikai munka, parképítés,
rendezvényszervezés a feladat, szívesen fo-
gadjuk a szellemi vagy egyéb segítséget,
amivel településünket igazi közösségé tud-
juk szervezni. 

Ehhez a munkához várunk minden segít-
séget.

Hancsics György 
Délegyháza Faluszépítő Egyesület elnöke

DélegyházaDélegyháza
Faluszépítő EgyesületFaluszépítő Egyesület
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Délegyházi
Gyógyszertár

Nyitva tartás

Hétfőtől – Péntekig

12.30 – tól  14.30-ig,

Szombat vasárnap

ZÁRVA
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December utolsó tanítási hetében iskolai
asztalitenisz bajnokságot rendeztünk. Nagy
meglepetéssel láttuk, hogy igen szép számú
versenyző jelentkezett a 4-8. osztályosok kö-
zül. Izgalmas, jó hangulatú mérkőzések után
a következő eredmények születtek:

4-6. osztály: 1. Lakatos József
2. Miklósi Ákos
3. Bota Szilárd

7-8. osztály: 1. Pánti Alex
2. Bozsik Dániel
3. Bicskei Gábor

A lányoknál: 1. Hegedűs Kinga
2. Jánosi Henriett
3. Kanizsai Kinga

Minden résztvevőnek gratulálok a sport-
szerű játékhoz.

Demjánné Elek Katalin

Minden kisdiák izgatottan érkezett decem-
ber 3–án reggel az iskolába. No, nem a mate-
matika dolgozat miatt égtek lázban, hanem a
harmadik szünetben megrendezésre kerülő
krampusz szépségverseny miatt. A viasko-
dás tétje ugyanis nem volt kisebb, mint, hogy
ki kísérheti a másnap iskolánkba látogató
Mikulást!?

Idén öten indultak a megtisztelő címért.
A korábbi évhez hasonlóan idén is a diá-

kok szavazták meg, ki lesz a legmegfelelőbb
erre a megtisztelő posztra. A Mikulás kilétét
továbbra is titok övezi, de az iskolánkba ér-
kező két kísérő neve nem titkos: Hallai
Krisztofer (1. osztály) és Keserű Bernadett
(5. osztály).

Ezúton gratulálunk minden résztvevőnek!

Kedves sportolni vágyók!
Iskolánk terembérleti rendje megváltozott!
Az önkormányzat tárgyalta és rendeletet

hozott a 2010. évben alkalmazandó terem-
bérleti díjakról, amellyel kapcsolatban elő ze -
te sen javaslatot kért iskolánktól.

Nagy örömömre szolgál, hogy javaslatun-
kat elfogadva, a helyi székhelyű szervezetek
ismét ingyen használhatják a tornacsarnokot,
kivéve a hétvégi sportrendezvények esetén.

Köszönjük és szeretettel várjuk a sportolni
vágyó csapatokat

Iskolavezetés!

Immár szokássá vált, hogy a diákönkor-
mányzat játékdélutánt szervez. Ez idén sem
volt másként, november 6-án került sor a meg-
rendezésére, és nagy sikernek örvendett. Sok-
féle játékot lehetett kipróbálni. Volt monopoli,
twister, jenga, memóriajáték, sakk.

Nagyon sokan eljöttek, főleg az alsó tagoza-
tosok. A játék végén nem csak a nyertesek, ha-
nem a résztvevők is jutalmat kaptak.

Jövőre is tartunk játékdélutánt, mindenkit
szeretettel várunk.

Miklósi Ákos, Károlyi Márton
(6. osztály)

Ezúton szeretnék köszönetet monda-
ni mindazoknak, akik a 2009-es év folyamán
a Zsebi-baba családi napközi fejlesztéséhez,
működéséhez bárminenű adománnyal, mun-
kával hozzájárult.

Egyben szeretnék minden kedves olvasó-
nak békés, boldog, áldásokban is gazdag új
esztendőt kívánni!

Mártonné Szekeres Ágnes
intézményvezető 



22001100..  jjaannuuáárr DDéélleeggyyhháázzii  HHíírreekk

10

•  KÖLCSEY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR HÍREI •

Könyvtári
újdonságainkból

Először is: mindenkinek, aki valaha is könyvet
vett kezébe és ez által picivel is szebb lett az élete,
kívánok betűkben gazdag, értékes esztendőt,
amely kiemelkedően jobb legyen, mint az előző
évek!

Másodszor: sikerült az év végén jó pár új
könyvet beszereznünk, tehát kérjük Önöket, láto-
gassanak el könyvtárunkba azok is, akik még so-
ha nem jártak nálunk. Bár idén már csak a diá-
koknak és a nyugdíjasoknak ingyenes a kölcsön-
zés, a 320 Ft beiratkozási díj árán manapság csak
egy jobb magazint lehet venni, nem egy jó köny-
vet, tehát megéri!

Harmadszor: sajnos kénytelen vagyok a „ké-
sést” is komolyan venni. Ha valaki a rendelkezé-
sére álló egy hónap kölcsönzési és kétszeri négy
hetes hosszabbítási idő alatt sem tudja kiolvasni a
kikölcsönzött dokumentumokat, 300 Ft/ hó /do-
kumentum késedelmi díjat számolunk fel neki,
ha nem kapjuk utána sem vissza a könyveket.

Hosszabbítani lehet a +36-24-412-172 vagy a
+36-30-696-6589-es telefonszámokon és a bib -
liancsi@citromail.hu e-mail címen. Kérem, szán-
janak időt a kikölcsönzött könyvek hosszabbítá-
sára, hogy ne kelljen késedelmi díjat fizetniük.

Negyedszer: ha valaki lát otthon olyan köny-
veket, melyek gerincén a színes ragasztócsík, be-
lül pedig a könyvsarok és a pecsétek jelzik, hogy
ez nem saját, hanem könyvtári könyv lehet, ké-
rem, még akkor is hozzák vissza, ha nem tőlem,
hanem az előző könyvtárostól kölcsönözték, ne
kelljen bírósági úton visszaszereznünk. 

Új könyveink, január:
Wass Albert: Kard és kasza 1-2.
Wass Albert: Elvásik a veres csillag
Wass Albert: Jönnek – Ember az országút szélén
Wass Albert: Csillag az éjszakában
Wass Albert: A kastély árnyékában
Stephenie Meyer: Alkonyat
Stephenie Meyer: Újhold
Danielle Steel: Biztos menedék
Danielle Steel: Öt nap Párizsban
Danielle Steel: Papírgolyók
Danielle Steel. Saigon
Danielle Steel: Tükörkép
Danielle Steel: Ugrás a sötétbe
Danielle Steel: Váltságdíj
Danielle Steel: Vele vagy nélküle
Danielle Steel: Zoya
Dr. Csernus Imre : A férfi
Vujity Tvrtko: Pokoli történetek: Különkiadás

Februárban folytatjuk új könyveink ismertetését.

MMMM    EEEE    GGGG    HHHH    ÍÍÍÍ     VVVV    ÓÓÓÓ
Szeretettel hívjuk és várjuk  a  Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett

ÚJÉVI MŰVÉSZETI ELŐADÁSRA
2010. január 23-án (szombaton) 16.00 órára 

a Kölcsey Művelődési Központba

Fellépnek: 
Az Erkel Ferenc Zeneiskola dunavarsányi és délegyházi növendékei

A Kantátika Férfikar
A Kiskun Táncegyüttes táncosai

Laczi Dániel zongorista növendék
A Hunyadi János Általános Iskola 1. osztályos tanulói

A délegyházi Kölcsey Kórus  

Az UTAZÓK KLUBJA várja régi és érdeklődő új tagjait
Tagsági díj nincs, minden hónapban egyszer,

általában a 3. pénteken 16 órakor összejövünk a
könyvtárban, hogy megtekintsünk egy képekkel
színesített élménybeszámolót egy-egy érdekes
utazásról. Tavaly „jártunk” már Izlandon,
Egyiptomban, a Bamakón Afrikában, az asszony-
klubbal Orfűn és Pécsett. Valódi túrákat is tettünk
Cserepes Cilivel a Pilisben és a Rám-szakadék-
ban.

Idei első találkozónk január 22-én, pénteken 16
órakor lesz. Józsa Kálmánné Marika mesél majd nekünk máltai útjáról.

Ha Önnek is vannak szép úti élményei, melyeket megosztana másokkal, kérem, jelent-
kezzen nálam! 

Idén júliusban szervezek egy ötnapos buszos utat is Párizsba és Versailles-ba, erre is vá-
rom jelentkezésüket. Ha húszan összejönnénk a környékről, már helybe jönne az autóbusz is
értünk. Bővebb tájékoztatást a fenti elérhetőségeimen kérhetnek!

Bulyákiné Éberth Anna könyvtáros

A rendezvény ideje alatt a néhai Máthé Csaba kerámiáit tekinthetik meg.
A belépés díjtalan! 
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VISSZAPILLANTÓ A DECEMBERI
ÜNNEPI PROGRAMJAINKRA

December 4-én 170 nézővel zsúfolásig  megtelt a
művelődési ház.  A gyerekek teljes átéléssel
nézték a Hókirálynő Meseszínpad A fecsegő

csodaszamár c. fantasztikus humorú
meseelőadását.

December 7-én  a Csokréta Asszonyklub tagjai
ajándékozták meg egymást.

December 10-én karácsonyi ügyeskedőn
készítettek a gyerekek apró ajándékokat.

December 14-én a Margaréta
Nyugdíjasklubban is bensőséges hangulatban

telt a szeretet ünnepe. 

December 17-én a Mindenki karácsonyán ünnepi műsorral és karácsonyi vásárral fejeződött be intézményünk ünnepi eseménysorozata.
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Az új Szolgáltató Házban

Röltex áruk
Kreatív hobby kellékek

Használt ruházat
Patyolat

Cipő javító felvevőhely
Bizsuk és kiegészítők
Fénymásolás, faxolás

Igazolvány kép készítés
Hagyományos és digitális képkidolgozás

Éva – Tex Dunavarsány, Kossuth utca 38.
tel.: 06/30-290-8514

Nyitva tartás:
Hétfőtől – Péntekig: 8 – 18-ig

Szombaton: 8 – 13-ig

Vállalunk:
. ingatlanügyeket
. végrehajtási ügyeket
. követeléskezelést (tartozások behajtása)
. családjogi ügyeket, válópereket
. munkaügyeket
. büntető ügyeket
. jogi tanácsadást, levelezést (pl. részletfizetési kérelem  stb.)

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

2010. január 11-től:  hétfő, szerda, péntek: 9-15 óráig – kedd, csütör-
tök: 12-18 óráig

Időpont-egyeztetés: 2010. január 4-től a +36-24-534-045 telefon-
számon.

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!
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•  SPORT •

Tisztelt olvasók!
Így év végén, év elején számot adunk az el-

múlt időszakról és az előttünk álló feladatokról.
Ez alapján elmondhatjuk, hogy a 2009-es év
igen sikeres volt karate szempontból. 

Az egyesület 2009-ben 17 arany-, 17 ezüst-
és 23 bronzérmet szerzett országos kupákon.

Ez egy kis egyesület életében nagyon komoly
eredmény. Az elmúlt 16 évben még nem volt
ilyen sok versenyző és ilyen eredményes évünk.
Gratulálok mindenkinek! Tavaly 7 országos
ver senyen és egy nemzetközi versenyen vettünk
részt, Európa-bajnokságon Olasz or szágban.
Ami elmondható az egyesületről, hogy
komoly kis versenyzőgárdával rendel-
kezik. Komoly éves munka folyik min-
den szinten. A sikerek nem jönnek ma-
guktól. Sok idő, pénz és lemondás kell a
versenyzéshez. Az idei évtől még job-
ban összefogjuk a versenyzőinket,
edzéstervek alapján készülünk. A verse-
nyeken egyre jobban felkészült karaté-
sok versenyeznek. Ahhoz, hogy eséllyel
szálljunk ringbe, komolyabb edzői és
versenyzői munka szükséges. Úgy gon-
dolom, hogy bennem, az egyesület tag-
jaiban, versenyzőinkben megvan ehhez a mun-
kához a kellő tűz!  

Szeretném megemlíteni a pályázatokat, ami-
ket az egyesület évek óta ír, és nyer. Az NCA
(Nemzeti Civil Alapprogram) pályázatain siker-
rel pályáztunk idén is. A nyári tábort a pályáza-
ton nyert összeggel tudtuk egy klassz, élmé-
nyekben gazdag, szakmailag jó táborrá tenni.
Úgy építettük fel a korosztályok szerint a felada-
tokat, a tábor életét, hogy mindenki megtalálja
benne a neki való kihívást, nagyobb teljesít-
ményre sarkalljon, erősítse a társak iránti elköte-
lezettséget, gondosabb odafigyelést, egymás tá-
mogatására ösztönöz, a lelki egyensúly kiala-
kulásához, a szociális készségek és az önbecsü-
lés fejlődéséhez vezessen. A táborban meg tud-
tuk valósítani az együttműködést kicsik és na-
gyok között. A karate, mint sport kellőképpen
aktivizálja a fiatalokat, ami már önmagában is
hasznos. E haszonhoz kapcsoltuk a szintén

hasznos elméleti és gyakorlati prevenciót! Az
olyan gyakorlatokból tanulnak a legtöbbet a fia-
talok tapasztalataink szerint, amelyek során új
élményekkel, problémákkal és lehetőségekkel
találkoznak, amelyekből tudnak tanulni. Ta-
pasztalataink szerint a nem-formális tanulás
eredményesebben épül be a megtanulandó
viselkedés tanulásba. Ilyen gyakorlatok a játé-
kok, mert szórakoztatóak, és az emberek lelke-
sen vesznek részt bennük. Ugyanakkor nem
szabad elfelejtenünk, hogy a gyakorlatok vagy
játékok nem magát a szórakoztatást szolgálják,
hanem meghatározott képzési célok elérésének

az átgondolt eszközei. A gyakorlatok részvételt
és bekapcsolódást igényelnek, hogy a résztve-
vők olyan élményre tegyenek szert, amelynek
segítségével nem csak az eszükkel, hanem egész
lényükkel sajátítanak el dolgokat. A tábor vége
után egy nappal pedig a Délegyházi Napok
rendezvénysorozaton való bemutatóra került sor
a kibővített, megtanult tudással. A karate cso-
port feladatok olyan keretet és környezetet kí-
nálnak a csoport tapasztalatszerzéséhez, amely
lehetővé teszi a középiskolás, felnőtt számára,
hogy a saját, illetve a fiatalok élményeinek és
képességeinek határai között dolgozzon. Ez a
feladatra irányuló tanulás hatékony eszközeivé
válhat. A megbízott csoportvezetők szembesül-
tek a közösség tagjaival, mint egyéniségekkel,
akiknek más-más igényeik vannak. Ez a sport-
ban erőteljesen van jelen. Ezzel a fiatalok fel-
nőtté válásához szükséges kompetenciákat,
beállítódásaikat és értékrendjüket kívánjuk

fejleszteni, azaz elősegíteni azt, hogy olyan
állampolgárokká legyenek, akik tevékeny
részt tudnak vállalni közösségük életében. A
résztvevők száma összhangban van a program
típusával, mert a tábor körülbelül 60 fő. A prog-
ramokban csapatjáték, csapat vetélkedő, csapat
által megvalósított szemétgyűjtés valósul meg.
A gyakorlatok, feladatok azt az üzenetet közve-
títik, hogy mindenki képes megváltozni vagy
megváltoztatni másokkal való kapcsolatát. Úgy
érezzük, hogy a programunknak van fejlődé-
si lehetősége. Öröm számunkra a mögöttünk ál-
ló évek eredményeit összegezni, mert mára a
hajdani kis gyermek karatésaink huszonéves
emberek, akik pozitív viselkedése, az élethez
való hozzáállása erőt ad törekvéseink folytatásá-
hoz. Ma már tudjuk, hogy folytatni kell kitűzött
céljainkat, mert érdemes, amit igazolnak a sike-
rek. Kell folytatni, mert a fiataloknak cél kell, és
mindig lesznek fiatalok akikért érdemes. Nagyon
komoly segítséget jelent az egyesületnek a meg-
nyert működési pályázat, ami az egyesület műkö-
dését segíti. Ide tartozik a terembérlet, ami ko-
moly anyagi ráfordítást jelent minden helyen. A
telefonszámlák, banki költségek, könyvelés stb. 

A Téli edzőtábor gyerekeknek Duna var sá -
nyon volt a Nautilus Vízicsapat Csónakházában,
a tél eddigi leghidegebb napján. Este - 20 fok, de

bent munka folyt. 17 lelkes karatés trénin-
gezett és másnap vizsgázott. Téli edzőtá-
bor haladóknak Budapesten, Csillebércen
a régi úttörő központ helyén lévő ifjúsági
táborban volt 40 fővel.  Mindkét tábor jól
sikerült és sikeresen vizsgáztak a tanítvá-
nyok. Az évet hagyományosan, Duna var -
sányon a Robi Cukrászdában zártuk dec-
ember 21-én este.  Robi pizzát sütött, et-
tünk, ünnepeltünk. Az egyesület tagjainak
az este INGYENES volt ismét. Körülbe-
lül 40 fő vett részt a szintén jól sikerült
záróbulin. És január 4-én volt a Délegyhá-

zi Karate Klub 16 éves! Ez alatt az idő alatt so-
kan megfordultak nálunk és bízom benne, még
sokan megfordulnak az elkövetkezendőkben.
Így év elején át kell gondolnunk az előttünk álló
feladatokat. Az idei évre is jutott. Versenyek,
vizsgák, edzések, edzések, edzések, edzések…

Érdemes elkalandozni kicsit a megújult olda-
lon, hátha Ön / Te is kedvet kapsz, hogy ennek a
baráti társaságnak a tagjává válj!
WWW.SENSEIMAROSSY.HU. Várjuk 6
éves kortól a jelentkezését annak, aki szeret-
né kipróbálni a kyokushin karatét Délegyhá-
zán és Dunavarsányban. Gyere karatézni!
Délegyháza  Általános Iskola  gyerek csoport
hétfő 17.00-18.30, csütörtök 17.00-18.00,
Dunavarsány Általános Iskola gyerek csoport
hétfő 15.30-16.30, csütörtök 15.30-16.30.

Mindenkinek Békés, Boldog Új Esztendőt
kívánok az egész egyesület nevében!

Marossy Károly 3 dan klubvezető

Az egyesület 2009-ben 17 arany-, 17 ezüst- és 23
bronz érmet szerzett országos bajnokságokon! A klub
legsikeresebb versenyzője 2009-ben Puskás Viki lett!
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ELADÓ INGATLANOKAT
KERESÜNK

ÜGYFELEINK RÉSZÉRE

HITELRE VAN SZÜKSÉGE?
SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG

HITELEK ÖNRE SZABVA!

BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS

BIZTOSÍTÁSOK KÖTÉSE

+36-30/428-55-03

Vállaljuk: kéményének felújítását, bélelését több fajta ÉMI által minősített anyaggal és kéményrendszerekkel
(Furánflex, Alu ék, Proschorn, Jeremiás, Schiedel, Tricox, Brilon stb.).
Romos kéményének felújítását, átépítését, javítását.
ÉMI által minősített tetőkibúvók és tetőjárdák beszerelését, szerelését, építését, javítását.
Valamint kéményseprő-ipari szakvélemények valamint a hő- és áramlástechnikai méretezések gyors ügyintézését és be-
szerzését.

Kémény-Angyal Kft.

Mobil: +36-30 / 7472969
Telefon: +36-1 / 2580300

MINDEN AMI KÉMÉNNYEL KAPCSOLATOS!
A KÉMÉNY-ANGYAL ÓVJA, VÉDI KÉMÉNYÉT ÉS ÉLETÉT!

Keressen bennünket bizalommal!
E-mail cím: kemenyszerviz.gt@gmail.com

www.kemeny-angyalkft.hu

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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Egészségpénz-Egészségpénz-
tári kártyáktári kártyák
elfogadásaelfogadása

Ingyenes házhozIngyenes házhoz
szállításszállítás
BankkártyafizetésiBankkártyafizetési
lehetőséglehetőség

SSzzéé ppss éé gg  kkuucckkóó

– 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
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Pumpilla Kereskedelmi
és Szolgáltató Bt.

Mobil: +36-30/298-9570

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!

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
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Hóeltakarí tási  terv  
Délegyháza Község területén az alábbiak szerint történik a hó eltakarítása. A gyűjtőutakon, az

intézmények előtti utakon és a falu központjában lévő utakon, valamint a tanyákon az önkor-
mányzat által megbízott vállalkozó végzi el az utakra hullott hó eltakarítását. Ezzel egy időben
üdülőterületi utak hóeltakarítását az önkormányzati tulajdonú traktor és hótoló látja el. A havat
akkor kezdjük el takarítani, amikor annak magassága eléri az 5 cm-t. A síkosság-mentesítésről
sózással gondoskodunk a buszjárat vonalán, valamint a falu központjában lévő főutakon. Kérjük,
hogy a téli fagyos, havas időszakban szíveskedjenek fokozottabb figyelemmel közlekedni a bale -
set elkerülése érdekében!

MOSOLYOGVA, A
VÍZ ALATT

A babaúszás felfrissíti a testet és a lelket – a
szülőknek és a kicsiknek is élmény.

Dunavarsány – Az Igazgyöngy Baba-
uszodában szerda és vasárnap dél előt tön -
ként szakképzett oktató irányításával ba-
baúszás zajlik. A foglalkozásokon termé-
szetesen a szülők is aktívan részt vesznek.

Az uszoda vezetője, Álló Zsuzsa (+36-
20/377-86-90, www.babauszas.atw.hu) Vicz -
kó And rea úszóoktató segítségével elindította
az egyre népszerűbb foglalkozásokat.

Az aktív programot a legkisebbek is rend-
kívül jól bírják: gyakran még a víz alatt is mo-
solyognak, Dunavarsányban (www.baba -
uszas.atw.hu) szerdán és vasárnap.

TISZTELT

LAKOSOK!
Ezúton is tájékoztatjuk

Önöket a

2010. évi lomtalanítás és
zöldhulladékgyűjtés

várható időpontjáról:

2010. 04. 06. – 2010. 04. 07-ig
2010. 09. 09. – 2010. 09. 10-ig.

Délegyháza Község
Önkormányzata

KÖSZÖNET
Ezúton is nagyon köszönjük

GAÁL CSABA BÁCSINAK

önzetlen segítségét, aki az önkormányzati
traktor meghibásodásakor idejét feláldozva

ingyen szerelte meg traktorunk hidraulikáját.
Segítségét és szakértelmét nagyon köszönjük!

Délegyháza Község Önkormányzata

***

Köszönjük

KULCSÁR LÁSZLÓ MESTEREMBERNEK

hogy a Polgármesteri Hivatalban a csaptelephez
szükséges tartozékokat saját költségén bizto sí -
totta és a csaptelep javítását ingyen és azonnal

el végezte. Önzetlen segítségét nagyon
köszönjük!

Délegyháza Község Önkormányzata

***

PALÓCZAYNÉ JULIKÁNAK ÉS A
MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLATNAK

köszönjük, hogy nehéz helyzetén igyekeznek
segíteni a gyermekeit egyedül nevelő

Édesapának.

***

CSEH KÁROLYNAK ÉS ODAADÓ
ADOMÁNYOZÓ TÁRSAINAK

köszönjük, hogy nehéz helyzetünkben nem
maradtunk egyedül.

a gyermekeit egyedül nevelő Apuka

Pest megye önálló
régióvá válna

Egyhangú döntéssel fogadta el a Pest
Megyei Közgyűlés dr. Szűcs Lajos el-
nök előterjesztését „Pest megye önálló
tervezési, területfejlesztési és statiszti-
kai régió létrehozásának kezdemé nye -
zéséről”. A határozattal a közgyűlés
kezdeményezi, hogy a 2013-as európai
uniós költségvetésben Pest megye már
önálló régiót alkosson elszakadva a fő-
várostól.

Számítások szerint 2013-ig 275 mil-
liárd forinttól esnek el a Pest megyei te-
lepülések. Ez évekre lebontva közel 40
milliárd forint kiesést jelent, vagyis
ennyivel több uniós támogatáshoz jutna
a megye 187 települése, ha önálló régi-
ót alkotna Pest megye. Jelenleg Bu da -
pest és a megyei megvalósuló projekt-
támogatások százalékos összehasonlí-
tásánál az eredmény 75-25 a főváros ja-
vára.

Ezt a logikus, érvek alapján megálló
döntést a megye 187 település önkor-
mányzatának több mint 95%-a, a me-
gye lakosságának közel 60%-a támo-
gatja.
Budapest, 2009. december 11.

Dr. Szűcs Lajos
Pest Megyei Közgyűlés elnöke

JÓ  H Í RJÓ  H Í R
Decemberi újságunk 4. oldalán arról tájékoztattuk olvasóinkat, hogy a DÉLEGYHÁZI

HÍREK térítésmentes marad, de a kézbesítési díjat fizetnie kell annak, aki továbbra is postaládá-
jába kéri az újságot.

Még a lap megjelenése előtt Polgármesterasszony visszavonatta ezt a rendelkezést és a rendkí-
vüli gazdasági intézkedések ellenére továbbra is biztosítja az eddigi, jól bevált gyakorlatot, tehát
az újság ingyenessége mellett 2010-ben továbbra is mindenki megkapja – térítésmentesen – pos-
taládájába! (Főszerkesztő)
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Délegyházi Hírek hir de-
tési 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,
lapzárta minden hó 25-én.

Hirdetésfelvétel:

Szabóné Kolozsvári Ilona
főszerkesztő

DÉLEGYHÁZI HIREK
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.

Nyomdai munkák:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza

KÖVETKEZÕ LAPZÁRTA: 2010. JANUÁR 25.

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.: +36-24/542-115

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

12. Üveges: Selyem János
Tel.: +36-20/343-0968

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

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

***
HASZNÁLT GÉPKOCSIT KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLOK.

Tel.: +36-20-994-9145
***

Mindenféle üveges munkát, képkeretezést vállalok, rövid
határidővel. Selyem János Dunavarsány, Görgey utca 6/A

+36-20/343-0968
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- Polisztirol ragasztó- Polisztirol ragasztó - Flexibilis ragasztó- Flexibilis ragasztó
- Beltéri ragasztó- Beltéri ragasztó - Fagyálló ragasztó- Fagyálló ragasztó

- - CEMENTCEMENT

TTTT ÜÜÜÜ ZZZZ ÉÉÉÉ PPPP     TTTT EEEE LLLL EEEE PPPP
DÉLEGYHÁZÁNDÉLEGYHÁZÁN

Délegyháza és Dunavarsány összekötő főúton

Tűzifa AKCIÓ! 

2.200.-/q                               

35 kg-os kiszerelésű
zsákos szén kapható!                                                                               

Zsákos termékeink: Zsákos termékeink: 

Gázpalackok cseréje:  

Hőszigetelő rendszerek

Nagyobb mennyiség esetén kedvezmény! Nagyobb mennyiség esetén kedvezmény! 

Porotherm tégla és áthidalók minden méretben megrendelésre.Porotherm tégla és áthidalók minden méretben megrendelésre.

CekolCekol termékek országos viszonteladója és értékesítője atermékek országos viszonteladója és értékesítője a

SZABÉ –BAU KFT. Elérhetőség: szabe-bau@freemail.huSZABÉ –BAU KFT. Elérhetőség: szabe-bau@freemail.hu

2337 Délegyháza, Vasút sor 5.
Nyitva tartás:Hétfő – Péntek:  08 – 17-ig, Szombat: 07 – 13-ig.
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