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Választási eredmények és a polgármester
köszöntője a 2-3. oldalon!

10 éves a Délegyházi Katolikus Templom10 éves a Délegyházi Katolikus Templom

8. oldal

Térségi kiváló minősítést ért el a
Délegyházi Kölcsey Kórusból alakult

Népdalkör és Citerazenekar...   10. oldal

Az I. Kistérségi Szépkorúak Ki Mit Tud?-ján 
I. és II. helyezést értek el nyugdíjasaink

11. oldal 

25 éves  lett a Margaréta Nyugdíjas Klub! 

11. oldal

Eredményes volt az idei iskolai papírgyűjtés!
Cikkünk a 7. oldalon olvasható.

Ízelítő összevont számunkbólÍzelítő összevont számunkból



Választás 2010  Választás 2010  

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS
POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA

2010

Tisztelt Választópolgárok!
Délegyházán a 2010. évi helyhatósági válasz-

tások eredménye a következő:

Polgármester: 
Dr. Riebl Antal 685 szavazattal 

Képviselők:
Szilveszter Lajos független jelölt 510 szavazattal
Jakus Lászlóné független jelölt 468 szavazattal
Tóth Mihályné független jelölt 467 szavazattal
Takácsné Váloczi Tünde független jelölt

432 szavazattal
Görbe István független jelölt 390 szavazattal
Bednárik László független jelölt 385 szavazattal

A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken
lévő választópolgárok száma:2620 fő volt

A szavazás napján igazolás alapján felvettek
száma:2 fő

A választópolgárok száma a névjegyzékben
a választás befejezésekor:2622 fő volt.

Szavazóként megjelent választópolgárok
száma:1228 fő 

(A választópolgárok 46,83%-a szavazott.)

Polgármesterjelöltekre leadott érvényes
szavazatok száma:

Bednárik László 324 szavazat
Dávid Mihály 90 szavazat
Kormos Katalin 36 szavazat
Major Tamás 63 szavazat
Dr. Riebl Antal 685 szavazat

Képviselőjelöltekre leadott érvényes
szavazatok száma:

Bednárik László független jelölt 385 szavazat
Belozsánszky Péter István FIDESZ-KDNP

200 szavazat
Boltos József Ferenc független jelölt

221 szavazat
Domán Zsuzsanna Julianna FIDESZ-KDNP

255 szavazat

Farkas Tibor független jelölt 156 szavazat
Görbe István független jelölt 390 szavazat
Hancsics György FIDESZ-KDNP323 szavazat
Jakus Lászlóné független jelölt 468 szavazat
Kabai Edina Margit független jelölt 58 szavazat
Komáromi István független jelölt 356 szavazat
Kormos Katalin független jelölt 70 szavazat
Krassóvári Roland Győző Jobbik 207 szavazat
Lugosi István Gyuláné független jelölt

117 szavazat
Pásztorné Herbáth Veronika független jelölt

210 szavazat
Purthál Jánosné független jelölt 135 szavazat
Révai Csaba JOBBIK 231 szavazat
Dr. Riebl Antal független jelölt 493 szavazat
Szántó Péter Attila független jelölt 58 szavazat
Szilveszter Lajos független jelölt 510 szavazat
Takácsné Váloczi Tünde független jelölt

432 szavazat
Tóth Mihályné független jelölt 467 szavazat
Tujner Ferenc Jánosné független jelölt

266 szavazat
Délegyháza, 2010. október 4.

Dósa Renáta sk.
HVI vezető helyettes
informatikai felelős

Mindnyájuknak szívből gratulálunk és eredményes munkájukhoz jó egészséget és sok kitartást kívánunk!

Dr. Riebl Antal
polgármester

Szilveszter Lajos
alpolgármester

Bednárik László Görbe István

Tóth MihálynéTakácsné Váloczi TündeJakus Lászlóné



Önkormányzati hírek  Önkormányzati hírek  

Dr. Riebl Antal polgármester úr
köszöntője

Kedves délegyháziak, kedves Barátaim!

Köszönöm mindazoknak, akik kinyilvánították vé  -
lemé  nyüket a helyi önkormányzati választások során, s
demokratikus jogukkal élve alakították Délegyháza köz-
életét. 

Köszönöm a Helyi Választási Bizottság tagjainak mun -
ká ját, akik kifogástalanul, a jogszabályi előírásoknak
meg felelő, precíz módon készítették elő és bonyolították
le az önkormányzati választást.

Köszönöm a polgármester- és képviselőjelölteknek, akik indultak a választásokon, vállal-
ták a megmérettetést, mert hiszem és tudom, hogy a segítő szándék, a közös értékek megőrzé-
se és fejlesztése volt valamennyiünk célja, akár nyertünk most mandátumot, akár nem.

Végezetül, de egyáltalán nem utolsósorban, köszönetet mondok Forgó Vilmosné al -
polgármesternek, aki nagyon nehéz helyzetben vette át idén májustól községünk vezetését, és
sokat fáradozva, díszpolgárhoz méltóan vezette Délegyházát az új testület megalakulásáig.

Dr. Riebl Antal
polgármester

A polgármester úr részletes programkifejtését a www.delegyhaza.hu oldalon és a könyv-
tárban olvashatják. – A szerk.

Bizottságok elnevezése,
személyi összetétele 

a) Pénzügyi – Fejlesztési – Ügyrendi Bizott-
ság:

elnök: Takácsné Váloczi Tünde 

tag: Tóth Mihályné

kültag: Dóra Aladár Istvánné

b) Szociális – Egészségügyi Bizottság:

elnök: Görbe István 

tag: Bednárik László

kültag: Gergely Sándorné

c) Oktatási – Kulturális – Sport Bizottság: 

elnök: Jakus Lászlóné 

tag: Bednárik László

Tóth Mihályné

kültag: Derzsi Katalin

Rényei Ernő

Készült: Délegyháza Község Önkormányza-
ta Képviselő-testületének 2010. 10. 12-én 17:00
órakor a Kölcsey Művelődési Ház Nagytermé-
ben megtartott  alakuló ünnepi nyílt ülésén.

1. napirend: A megbízólevelek átadása a
meg   választott képviselőknek és polgármes -
ter nek

2. napirend: Önkormányzati képviselők
és pol gármester eskütétele

3. napirend: Alpolgármester megválasz -
tá sa, eskütétele

Képviselő-testület szavazott (7 fő), 7 igen
egy  hangú szavazattal az alábbi határozatot hoz-
ta:

517/2010. (X. 12.) számú képviselő-testü-
leti határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az alpolgármester választása tár -
gyá  ban tartandó titkos szavazás sza va zat szám -
lá ló bi zottsága tagjainak az alábbi képviselőket
vá  laszt ja meg: elnök: Tóth Mihályné, tagok:
Bednárik László és Jakus Lászlóné.

Határidő:  2010. október 12.
Felelős: Képviselő-testület

Képviselő-testület szavazott (6 fő), 6 igen

sza  vazattal (Szilveszter Lajos képviselő sze -
mé lyes érintettsége okán nem szavazott) az
aláb bi ha tározatot hozta:

518/2010. (X. 12.) számú képviselő-testü-
leti határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képvi -
se lő-testülete tudomásul veszi, hogy titkos sza -
va zással, minősített többséggel, (5 igen, 0 nem
sza vazattal, 1 tartózkodással – Szilveszter
Lajos személyes érintettsége okán nem szava-
zott) Szilveszter Lajos képviselőt választotta
meg Délegyháza Község Önkormányzata Al -
pol gármesterének, aki e tisztségét társadalmi
meg bízatásban tölti be. 

Határidő:  2010. október 12.
Felelős: Képviselő-testület

4. napirend: Polgármester illetményé-
nek, költségátalányának, alpolgármester
tisz teletdíjának, költségátalányának megál -
la pítása

Képviselő-testület szavazott (6 fő – dr. Riebl
Antal a határozathozatalban személyes érin -
tettsége okán nem vesz részt), 6 igen sza va -
zattal az alábbi határozatot hozta:

519/2010. (X. 12.) számú képviselő-testü-
leti határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képvi -
se lő-testülete a főállású polgármester illetmé-
nyét a jelenleg érvényben lévő köztisztviselői
il letményalapot (38.650 Ft), valamint a polgár -
mes teri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről
és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
szóló 1994. évi LXIV. tv. 3. § (2) bekezdésé-
ben megállapítottakat figyelembe véve állapít-
ja meg, összegszerűen bruttó 425.150 Ft ösz-
szegben.

Képviselő-testület felkéri Hivatalát a 2010.
évi költségvetési rendelete fentieknek megfe-
lelő módosításának előkészítésére.

Határidő:  2010. október 12.
Felelős: Képviselő-testület

Képviselő-testület szavazott (6 fő – dr. Riebl
Antal a határozathozatalban személyes érin -
tettsége okán nem vesz részt), 5 igen sza va -
zattal, 1 tartózkodással (Bednárik László),
nem szavazat nélkül) az alábbi határozatot
hozta:

520/2010. (X. 12.) számú képviselő-testü-
leti határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a polgármester költségátalányát
a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kér -

Alakuló ünnepi nyílt ülés jegyzőkönyve



Önkormányzati hírek Önkormányzati hírek
dé seiről és az önkormányzati képviselők tisz -
te  letdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 18. § (2)
be kezdésében megállapítottakat figyelembe
vé ve az illetményének 30%-ában (ez 2010. év-
ben havi bruttó 127.545 Ft) állapítja meg.

Képviselő-testület felkéri Hivatalát a 2010.
évi költségvetési rendelete fentieknek meg fe -
le lő módosításának előkészítésére.

Határidő:  2010.  október 12.
Felelős: Képviselő-testület

Képviselő-testület szavazott (6 fő – Szil -
vesz ter Lajos a határozathozatalban személyes
érin tettsége okán nem vesz részt), 6 igen sza -
va zattal az alábbi határozatot hozta:

521/2010. (X. 12.) számú képviselő-testü-
leti határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képvi -
se lő-testülete az alpolgármester tiszteletdíját a
je lenleg érvényes köztisztviselői illetményala-
pot (38.650 Ft), valamint a polgármesteri tiszt-
ség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkor -
mány zati képviselők tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. tv. 4. § (1) bekezdésében, va -
lamint 4. § (2) bekezdés b) pontjában meg ál la  -
pítottakat figyelembe véve 2010. 10. 12. nap -
jától kezdődően, összegszerűen havi bruttó
173.925 Ft összegben határozza meg.

Képviselő-testület felkéri Hivatalát a 2010.
évi költségvetési rendelete fentieknek megfe-
lelő módosításának előkészítésére.

Határidő:  2010. október 12.
Felelős: Képviselő-testület

Képviselő-testület szavazott (6 fő – Szil-
veszter Lajos a határozathozatalban személyes
érin tettsége okán nem vesz részt), 6 igen sza -
va zattal  az alábbi határozatot hozta:

522/2010. (X. 12.) számú képviselő-testü-
leti határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az alpolgármester költségátalá-
nyát a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kér déseiről és az önkormányzati képviselők
tisz teletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 18. §
(2) bekezdésében megállapítottakat figyelem-
be véve a tiszteletdíjának 20%-ában (ez 2010.
év ben havi bruttó 34.785 Ft) állapítja meg.

Képviselő-testület felkéri Hivatalát a 2010.
évi költségvetési rendelete fentieknek megfe-
lelő módosításának előkészítésére.

Határidő: 2010. október 12.
Felelős: Képviselő-testület

5. napirend: SZMSZ módosítása – bizott-
sági struktúra kialakítása

Dr. Riebl Antal a napirendi pont kapcsán el -

mond ja, hogy a jelenleg hatályos SZMSZ-ben
sze  replő 3 bizottságtól eltérő elnevezésű és ha -
tás  körű 3 bizottságot javasol létrehozni, me-
lyek az alábbiak: 

1. Pénzügyi – Fejlesztési – Ügyrendi Bizott-
ság: 3 fővel (2 fő Kt. tag, 1 fő külsős)

2. Oktatási – Kulturális – Sport Bizottság: 5
fővel (3 fő Kt. tag, 2 fő külsős)

3. Szociális – Egészségügyi Bizottság: 3 fő-
vel (2 fő Kt. tag, 1 fő külsős).

Javasolja e tekintetben az SZMSZ módosí -
tá sáról szóló rendelet elfogadását. A bizottsági
ta gokat csak a következő ülésen, e módosítás
ha tályba lépését követően lehet megválasztani.
Sza vazásra teszi fel az SZMSZ módosításáról
szó ló rendelet megalkotását.

Képviselő-testület szavazott (7 fő), 7 igen,
egy hangú  szavazattal   az alábbi rendeletet al-
kotta:

Délegyháza Község Önkormányzat Kép -
viselő-testületének 35/2010. (X. 13.) ön kor  -
mányzati rendelete a Képviselő-testület Szer -
vezeti és Működési Szabályzatáról szóló
16/2008. (VI. 17.) önkormányzati rendelet
mó  dosításáról (a rendeletet elfogadásra került
2010. október 12-én, kihirdetve 35/2010. 
(X. 13.) számon 2010. 10. 13-án).

6. napirend: Polgármester programjá-
nak ismertetése

Dr. Riebl Antal polgármester ismerteti a
pol gármesteri programját, mely a jegyző-
könyv mellékletét képezi. 

7. napirend: Felhatalmazás SZMSZ fe -
lül vizsgálatára, gazdasági program elkészí-
tésére

Képviselő-testület szavazott (7 fő), 7 igen
sza vazattal az alábbi határozatot hozta:

523/2010. (X. 12.) számú képviselő-testü-
leti határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képvi -
se lő-testülete felhatalmazza Polgármesterét és
Pol gármesteri Hivatalát az SZMSZ 6 hónapon
be lüli felülvizsgálatára és a felülvizsgálat alap -
ján az új SZMSZ előkészítésére, továbbá az
önkormányzat gazdasági programjának 6 hó -
napon belüli előkészítésére.

Határidő: 2010. október 12.
Felelős: Képviselő-testület

8. napirend: Tájékoztatás összeférhetet -
len ségi szabályokról és vagyonnyilatkozat-
té teli kötelezettségről

9. napirend: Délegyházi Hírek főszer-
kesztőjének megbízása

Képviselő-testület szavazott (7 fő), 7 igen
sza vazattal az alábbi határozatot hozta:

524/2010. (X. 12.) számú képviselő-testü-
leti határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képvi -
se lő-testülete a megbízást visszavonó határo-
zat meghozataláig terjedő időszakra megbízza
Derzsi Katalint a Délegyházi Hírek helyi újság
fő  szerkesztői feladatainak ellenszolgáltatás
nél küli (ingyenes) ellátásával, a Dunavidék
Re gionális Televízióban sugárzásra kerülő
délegy házi műsorszámok szerkesztésével, va-
lamint a DVTV szerkesztőségével való kap -
cso lat tartással.

Határidő: azonnal
Felelős: pénzügyi előadó, polgármester

Újszülöttek:

Weiczner Petra 2010. 06. 02.
Buti Zsófia 2010. 06. 04.
Gyüre Zoltán 2010. 06. 07.
Ursznyi Hanna Boglárka 2010. 06. 26.
Oláh Fruzsina 2010. 06. 29.
Takács Tímea 2010. 06. 29.
Kiss Nikolett 2010. 06. 30.
Gáspár Rubina 2010. 07. 02.
Tóth Mátyás Tas 2010. 07. 04.
Kovács Tamás Dominik 2010. 07. 07.
Kovács Tamás 2010. 07. 15.
Gál Viktória 2010. 07. 23.
Kupecz Réka Anna 2010. 07. 26.
Kemencei Zsófia 2010. 08. 10.
Hidegföldi Nátán 2010. 09. 20.

Állandó lakóhelyet létesített: 21 fő.
Tartózkodási helyet létesített: 9 fő.
Elköltözött: 3 fő.

Dósa Renáta
Népesség-nyilvántartási 

igazgatási főelőadó
Az alakuló ülés részleteit és a 2010. október 19-ei ülésről szóló jegyzőkönyvet a

www.delegyhaza.hu honlapon és  a könyvtárban olvashatják. – A szerk.

Tisztelt Lakosság!
Délegyháza Község Önkormányzata a

Kölcsey Művelődési Házban 2010. no -
vem ber 15-én 16 órai kezdettel tartja kép-
viselő-testületi ülését. Az ülés első napiren-
di pontjaként a Mária Közösségi és Kultu-
rális Ház kialakítása és a Délegyháza
Napköziotthonos Óvoda komplex felújí-
tása című pályázatok ügyét tárgyalja a kép-
viselő-testület. Az ügy fontosságára való te-
kintettel ezen napirendi pont tárgyalásá-
nál számítunk a Tisztelt Lakosság részvé-
telére, mivel a Mária Közösségi és Kulturá-
lis Ház kialakítása című pályázat forduló-
ponthoz érkezett és a Délegyházi Nap kö zi -
ott honos Óvoda komplex fejlesztése című
pá lyázatban is változások várhatók.

Tisztelettel:
dr. Riebl Antal polgármester



Tájékoztató  Tájékoztató  

DÍJKITŰZÉS
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztály II. Életvédelmi Alosztálya nyomozást

folytat emberölés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, aki 2009. december 19-ről 20-ra vir-
radó éjjel Ráckeve, Petőfi Sándor utca egyik ingatlanában megölte az ott élő férfit. 

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben rögzített jogkörénél fogva 

a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője

nettó 1.000.000 forint díjat ajánl fel a nyomravezetőnek.

A díjkitűzés összege annak fizethető ki, aki az elkövetők személyével kapcsolatban olyan pontos
ada tokkal rendelkezik, melyek segítségével az elkövetők azonosíthatóak, bűnösségükre a gyanú
meg alapozottá válik, és ismereteit az eljárás során ismerteti. Szükség esetén az eljáró hatóság a tanú
vé delmére a szükséges intézkedéseket megteszi. A Rendőrség a nyomravezető személyét bizalma-
san kezeli. A díjkitűzés visszavonásának jogát a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője fenn-
tartja. 

A díjkitűzés annak nyilvános visszavonásáig érvényes!  

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztály II. Életvédelmi Alosztálya kéri, hogy aki
a bűncselekménnyel vagy az elkövetővel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, illet-
ve aki a bűncselekmény időpontjában a helyszínen tartózkodott, hívja az 1/443-5119 telefonszámot,
illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111
„Telefontanú” zöld számán, a 107 vagy a 112 központi segélyhívó számok valamelyikén. 

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

Rendőrségi hírek

Mottó: Lehetett-e a tiltott „itt a piros, hol a
piros” játékszabályokat alkalmazni a beruhá-
zás lebonyolításában? 

Igen, lehetett! De először is mi a játék alap -
sza  bálya? Hát alapvetően a szemfényvesztés,
és eh hez jön az igazi profiknál a csalás is. De
mi köze min dennek a beruházáshoz? Íme, tes-
sék csak jól figyelni!

A Víziközmű alapszabálya szerint minden
te lektulajdonosnak 240.000 forinttal kellett a
be ruházáshoz hozzájárulni. Lehetett egy -
összeg ben vagy nyolcéves törlesztéssel teljesí-
teni. A törlesztéses változatnál szerződést kel-
lett kötni a Fundamenta Lakáskassza Zrt.-vel (a
to vábbiakban Funda). A havi törlesztő rész le te -
ket a Víziközműnek kellett befizetni, majd ő
utal ta tovább a pénzt a Fundának. De miért
nem lehetett a törlesztőrészleteket közvetlenül
a hitelszámlát kezelő Fundának fizetni?
Mert…  és innentől kezdve érvényesül a mot -
tóbeli já tékszabály, ugyanis a Társulat a tör -
lesz tőrész leteknek csak egy részét továb bította
a Fun dának. De miért?

A trükk megértéséhez három példa esetet
mu tatok be:

1./ A telektulajdonos a futamidő lejártáig (8
év) befizetett a Társulatnak 240.000 forintot,
eb ből a Társulat továbbutalt a Fundának
205.000 forintot, vagyis magánál tartott 35.000
fo rintot, ehhez a beruházás kezdetekor a Ví zi -
köz mű hitelként felvett a befizető terhére
240.000 forintot, vagyis a telektulajdonossal
275.000 forintot fizettettek. (Megjegyzés: a
Fun dának utalt pénz a 30% állami támogatás-
sal és kamatokkal együtt elérheti a 300.000 fo-
rintot, amiből a hitelösszeg levonása után kb.
60.000-et visszakap a telektulajdonos.)

2./ Ez esetben is befizetve a 240.000 forint,
eb ből a Társulat 80.000 forintot tartott magánál,
így a telektulajdonossal – a beruházáshoz fel -
vett 240.000 Ft hitellel együtt – 320.000 forin-
tot fizettettek. (Megjegyzés: a Fundának utalt
pénz a 30% állami támogatással és kamatokkal
együtt elérheti a 240.000 forintot, ami kb. éppen
a felvett hitel visszafizetésére lesz elég, a te -
lektulajdonos pedig nem kap vissza pénzt.)

3./ Befizetve most is a 240.000 forint, de ez -
út tal már 100.000 forintot tartott magánál a Tár -
sulat, így a telektulajdonossal – a beruhá zás hoz

felvett 240.000 Ft hitellel együtt – 340.000 fo -
rintot fizettettek. (Megjegyzés: a Fundának
utalt pénz a 30% állami támo ga tással és kama -
tok kal sem éri el a 200.000-et. Túl azon, hogy a
te lektulajdonos nem kap vissza semmit, a hi-
ányzó kb. 40.000-et valószínűleg az önkor -
mány zatnak kell majd kifizetni.)

Összefoglaló megjegyzések: A visszatartott
pén zekre a befizetők természetesen nem kaptak:

– se 30% állami támogatást, 
– se kamatot,
– a hitelszerződés szerint kalkulált (felújítás-

ra, tatarozásra felhasználható) maradványösz -
szeg nek pedig csak egy részét, vagy akár a tel-
jes összegét nem kapták meg,

– a fenti esetek számos változata a szerződé-
ses befizetők 99%-át érinti, ráadásul úgy, hogy
a visszatartott pénz összege esetenként a
100.000 forintot is meghaladja.

De hát mire és hogyan használták fel a jogta -
la nul visszatartott, többletbevételként jelentke-
ző összegeket? Ez a kritikus (és a kapcsolódó
to vábbi) kérdés a Délegyházi Hírek következő
számában kerül terítékre.

VB

MEGHÍVÓMEGHÍVÓ
Délegyháza Térségi Beruházó Vízi -

közmű Társulat rendkívüli küldöttgyűlési
ülését

2010. november 7-én (vasárnap) 10.30
órára összehívjuk.

Helye:
Délegyháza, Szabadság tér 1-3., Kölcsey

Művelődési Központ

Tervezett napirendi pontok:
1. A Víziközmű Társulat korábban le-

mondott elnöke helyett új elnök vá-
lasztása

2. Az elszámolás alatt álló Társulat
műszaki és pénzügyi helyzetének is-
mertetése

3. Felmerülő kérdések megtárgyalása

Határozatképtelenség esetén az ismételt
küldöttgyűlés ideje: 

2010. november 7. (vasárnap) 11.30
óra.

Veress Béla
Elszámoló bizottsági tag



Iskolánk életéből  Iskolánk életéből  

Szeptember 17-én volt Budapesten egy sportágválasztó, amire több ezer ember jött
el kíváncsian.

50 fős busszal indultunk el az iskola elől. Nagyon sok sportot ki lehetett próbálni:
teniszt, jégkorcsolyát, sportlövészetet, ökölvívást, vívást és még sok mást. Csak kár
volt, hogy egész nap esett az eső. A rossz idő azonban nem rontotta el senki kedvét.
Mindenki szabadon választhatott, hogy mit szeretne kipróbálni, és ezt mindenki ki is
használta. 

Délben indultunk vissza. Hazafelé az út még viccesebb volt, mint odafelé. Minden-
ki nevetett, viccelődött és elfoglalta magát. Jó volt ez a nap, és mindenki jól érezte ma-
gát. Remélem, hogy jövőre is megyünk, és legalább ilyen jól érezzük majd magunkat. 

Pallaga Laura, 5. a osztály

Szeptember 14-én újra lehetőséget kaptunk, hogy tanárainkkal és néhány szülővel
kibiciklizzünk a vízitelepre, és ott eltöltsünk egy csodás napot. A szomorkás idő ellenére
nagy kedvvel érkeztünk meg, és kis csapatokat alkotva elfoglaltuk helyeinket. Voltak
akik horgásztak a tóparton, mások biciklizni mentek Kati nénivel és Hédi nénivel, és vol-
tak akik tűzifát gyűjtöttek, hogy az ebédhez legyen tábortűz.

A horgászokat zavarta néhány hattyú, ezért egy másik helyre csaltuk őket, kenyérda-
rabkákat dobálva a vízbe. Később a néhány hattyúból több tucat lett, és mindent felfaltak.
Én összesen 77 hattyút számoltam, még ifjoncok is voltak köztük.

Végül a horgászok is szerencsével jártak, így mindenki örült. Miután a kerékpáros csa-
patok visszatértek, nyárson megsütögettük és megettük az otthonról hozott finomságokat.
Anyukám édességgel is meglepett minket, gofrit sütött az egész osztálynak.

Ebéd után szépen rendet raktunk és összepakoltunk. Felszálltunk biciklinkre és vissza-
tekertünk az iskolához. Ott mindenki elköszönt egymástól és igyekezett hazafelé, hogy
elmesélje, milyen fantasztikus dolgok történtek vele.

Rémay Alexandra, 5. a osztály

Minden gyerek és felnőtt nagyon várta ezt a napot. A résztvevő 4 osztály reggel 8 óra
után indult el kerékpárral az iskola elől. 

A gyerekek önfeledten játszottak, sor került focimérkőzésre és csoportos játékokra is. A
második osztályosok is csoportos vetélkedőn vettek részt délelőtt. Szerintem mindenki na-
gyon élvezte, kiváltképpen azt, hogy kint lehettünk a friss levegőn. A vetélkedő végén kö-
zös főzőcskézés, azaz „bográcsozás” vette kezdetét. Paprikás krumplit főztünk. Minden
kis „szakácspalántának” kettő szem krumplit kellett megpucolni, a szülők pedig összekoc-
kázták azt, majd megfőzték. Amíg az étel főtt a bográcsban, a gyerekeknek szabad prog-
ram volt. Délre kész is lett az ebéd, ami mindenkinek nagyon ízlett: Néhányan többször is
szedtek belőle. Délután 1 óra körül véget kellett vetni a kirándulásnak.

Nagyon jól sikerült kis nap volt, remélem, a tél beállta előtt még lesz részünk ilyenben.
Gál Péter, szülő

Idén szeptemberben annyira lelkesen vetettük bele magunkat az új tanév teendőinek tengerébe, hogy egy hónap leforgása alatt több színes program-
mal is megleptük tanulóinkat. Szeptember 14-én a felső tagozat a Vízitelepen, szeptember 16-án az alsósok a Tavirózsa Kempingben tölthettek el egy-
egy délelőttöt rendhagyó tanítási nap keretei között, 17-én pedig nagy sportágválasztón vehettek részt a jelentkezők Budapesten. 

Bár a borongós-esős őszi időjárás megpróbált borsot törni az orrunk alá, mi mégis sikerrel vettük az akadályokat, és végül sikerült ezeket a progra-
mokat a mozgás és sportolás jegyében megszervezni. A résztvevők beszámolói és a helyszíneken készült fotók is azt bizonyítják, hogy a gyerekek maximá-
lisan és nagy örömmel ki is használták ezeket a lehetőségeket.

Meghívó
A Hunyadi János Általános Iskola

Művészeti Estet rendez
a Kölcsey Művelődési Központban,

2010. november 13-án
18 órai kezdettel.

A műsorban többek közt az iskolai 
Ki Mit Tud legjobb produkcióit

láthatjuk.

Belépőjegyeket és pártolójegyeket az
iskolában vásárolhatnak!

Az idei tanévtől iskolánk tehetséggondozó programot indít. 
Ennek célja a különböző tudományterületeken kiemelkedő teljesítményt nyújtó

diákok ismereteinek tananyagon túli bővítése.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!



Kellemes meglepetéssel indult az idei tanév. Pedagógusaink lelkiisme-
retes tehetséggondozó munkájának elismeréseként iskolánk 

„Bronz Minősítésű Tehetséggondozó Központ” okleveletkapott. 
Szeretnénk, ha ez a munka még sikeresebb és eredményesebb lenne,

ezért indítottuk el idén tehetséggondozó programunkat.
Az ebben részt vevő tanulók a tudomány legkülönbözőbb területein

bővíthetik ismereteiket a kötelező tananyagon túlmutatva. A tehetség-
gondozást heti két órában tartjuk (kedd és csütörtök 7. órában), illetve al-
kalmanként egész délután, esetleg hétvégi napon tartó programmal szí-
nesítjük.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Iskolánk életéből  Iskolánk életéből  

Ezúton szeretnénk megköszönni valamennyi szülő munkáját, aki segí-
tette a gyerekeket az iskolai papírgyűjtésben. Szintén köszönettel tarto-
zunk Palóczai Kis Sándornak és családjának, akik kölcsönözték számunk-
ra a mérleget, hogy az osztályok közötti verseny hiteles lehessen.

Hunyadisok

Tanulói beszámoló
Szeptember 27-28-án papírgyűjtési akciót szervezett a Hunyadi János

Általános Iskola. Számtalan osztály és gyerek járta az utcákat. Ki kézben,
ki teli talicskával vitte a sok papírt, de voltak olyanok is, akik autóval is
igye  keztek megtömni a konténert. Nagyon szoros volt a verseny, mert
min  den osztály, még az első osztály is szorgalmasan gyűjtött. 2010. 10.
01-jén került sor az eredményhirdetésre, ahol a legszorgalmasabb
„Hunyadiákokat” tortával és édességgel jutalmazták.

Reméljük, jövőre is sikeres és vidám lesz a papírgyűjtés. 

A 7. osztályos Károlyi Márton élménybeszámolója 
a papírgyűjtésről 

A papírgyűjtés során a felső tagozatos osztályok különböző területeken
gyűjtötték a papírt. A 7. osztály helyszínei: az I-es tó környéke, Galla ta-
nya, Csóka tanya, Bányász sor, Majosi út.

Az 1. napon 14:00-kor indultunk. Néhány fiú egy apuka segítségével au -
tóval ment ki Galla tanyára és Csóka tanyára, amíg egy másik csapat az 
1-es tó és a Bányász sor felé vette az irányt. Ennek a csapatnak az osztály fő -
nök sietett autóval a segítségére. Házról házra jártunk, de semmi papírt nem
találtunk, csak a végén pár zsákkal. A visszaúton találkoztam egyik osz -
tálytársammal, akivel közösen végül 160 kilogrammnyi papírt adtunk le
aznap. 15:40 körül a tanyákról is visszatértek a többiek, sok-sok papírral.

A 2. napon már szinte csak autókkal hozták a papírt több helyről. Ta-
licskával indultunk hozzánk és az egyik osztálytársam rokonaihoz, hogy
innen is begyűjtsük a felhalmozódott papírt. Ezenkívül a lányok is hoztak
még pár talicskával. Végül megtelt a konténer!

Október 1-jén pénteken az eredményhirdetésen végre kiderült, hogy az
5. a osztállyal holtversenyben 1. helyen végeztünk. Ezt a szép eredményt
egy tortával és egy „szabadnapos papírral” jutalmazta az iskola.

Köszönjük a részvételt a 7. osztály minden szorgalmasan gyűjtögető ta-
nulójának és azoknak a délegyházi lakóknak, akik segítették a papírgyűj-
tési akciót. Károlyi Márton, 7. osztály

Papírgyűjtés

Biztosítások online összehasonlítása és kötése

www.delegyhazabiztositas.hu
Irodánk: 2347 Bugyi, Teleki u. 96/a – Tel.: 06-20-978-2435 és 06-20-773-6528 

Novemberben meghosszabbított nyitva tartás: hétfőtől-szombatig 

Szeptember 4-én Czanik Balázs egy különleges rekordkísérletre ké-
szült. Az volt a célja, hogy zenére minél több ember mozogjon egészsé-
ge érdekében. A délegyháziak különbusszal indultak Balázs fitnesz-
edzésére. Nagyon jó hangulatban telt a napunk. Különféle programok-
kal szórakoztatták a közönséget, például ügyességi játékokkal és zenés
fellépésekkel.

Persze a lényeg mégiscsak az volt, hogy minél többen mozogjanak az
egészségükért. Kb. 1300 ember vett részt a rekordkísérletben a
délegyháziakkal együtt. Fantasztikus volt ez a nap, nagyon jól éreztük
magunkat! Kanizsai Fanni, 5. a osztály



Események, rendezvények  Események, rendezvények  

A délegyházi templom építésének gondolata
az előző plébános fejében fogant meg. Felföldi
Bertalan több évig küzdött azért, hogy Délegy -
há za főterén, a Szabadság téren templom épül -
hes sen. Ennek egyik feltétele a földterület meg -
szer zése volt, amelyhez az elmúlt rendszerben a
he lyi tanácsot csak hosszas levelezés után tudta
meggyőzni. Így 1990-ben a Szabadság téren a
református gyülekezet és a katolikus egyház
földterülethez jutott, templomépítési céllal. A
templomépítés másik feltétele volt az anyagi erő
biztosítása. A néhai plébános úr számos külföldi
szervezettel is felvette ennek érdekében a kap -
csolatot. Miután ezek személyes kapcsolataira
épültek, halálával ezek a tárgyalási folyamatok
megszakadtak. Azért, hogy a templomhoz szük -
séges pénzt előteremtsék, a délegyházi hívek
alapítványt hoztak létre, amelynek – tisz -
teletből – a „Bertalan” nevet adták.

A tervezést Mayor György Ybl-díjas
épí tészre bízták. Ő nem csak az engedé -
lye zési és kivitelezési terveket készítette
el, de az építkezést is figyelemmel kísér-
te, tanácsaival segítette egészen a temp-
lom felszenteléséig. Azóta is szívesen lá-
togat el templomunkba.

A templom építésével kapcsolatban
pél dátlanul széles összefogás valósult
meg Délegyházán. Az önkormányzat a
telek tu lajdonba adásánál segédkezett, a
pol gá rok pedig munkájukkal segítették a
temp lom építését. Ezenkívül mindenki
aki csak tehette, természetes és jogi sze -
mé lyek egyaránt rengeteg anyagi áldo -
za tot hoztak a templom építéséért. Ter -
mé szetesen a templom felépítéséhez szükséges
pénzt egy település lakói nem tudják biztosítani,
hiába vállalnak akár rendkívüli anyagi áldoza-
tot. Ezért az egyházközség vezetőinek, Kis R.
Sándor plébánosnak és Mándoki Péter egyház -
köz ségi elnöknek rengeteg munkájába került a
tá mogatók felkutatása. Szerencsére külföldről
és a Váci Egyházmegyétől is sikerült jelentős tá -
mo gatást kapni.

A templom építése azonban nem egyik pilla -
nat ról a másikra zajlott. A nagyobb katedráliso-
kat is évtizedekig vagy évszázadokig építik. En-
nek egyik oka az építkezés technológiájában,
má sik oka pedig a folyamatos pénzhiányban ke -
re sendő. Ezért az előbb említett összefogásban
nem csak az volt a példás, hogy egyáltalán létre-
jött, hanem az is, hogy igen hosszú időn keresz-
tül fenn is maradt. Amikor egy-egy részlete el -
ké szült a templomnak, újra és újra a hívek segít -
sé gét kellett kérni, hogy a tető, a vakolat, a vilá-
gítás stb. is el tudjon készülni. Ilyen esetekben is
számíthattak az építők a polgárokra, a helyi Pol -
gár mesteri Hivatalra és a település vállalkozói-
ra. Senki nem veszítette el a lelkesedését és a tü-
relmét a templomépítés egy évtizede alatt.

Az előkészítés érdekessége volt, hogy 1989

őszén a helyi polgárok kérdőívet kaptak, amely-
ben arra kerestek választ az építők, hogy a helyi
pol gárok támogatják-e a templom építését, illet-
ve hogyan képzelik el Isten házát. A válaszok
közt szerepelt olyan lehetőség is, hogy egy, a re -
for mátusokkal közös használatú templom épül-
jön. A kapott válaszok alapján végül is nem ez a
vál tozat valósult meg.

A tervezés és engedélyezés után 1991. május

11-én történt meg az első jelképes kapavágás a
Sza badság téren. Erről jegyzőkönyv is készült,
eb ből tudjuk, hogy 41 fő vett részt rajta. Ezt kö -
ve tően meg is kezdődött a tényleges építkezési
munka. Több mint kilenc év elteltével 2000.
szep tember 30-án került sor a templom felszen -
te lésére, amelyet a váci megyéspüspök végzett.
A templomszentelést követően is tovább folytak
a munkálatok: a templom berendezése, urnahe-
lyek kialakítása az altemplomban stb. 2003. ok -
tó ber 5-én, ismét csak felajánlásokból, elkészült
a templom két harangja is. Ezek a reggeli, déli és
esti Úrangyala imádságra szólítják a híveket,
jel zik a szentmise kezdetét, és elkísérik az el -
huny takat. Sajnos a templom teljes berendezése
máig nem fejeződött be, ezért még néhány oda
nem illő berendezési tárgy és szobor található

benne. Ezek sem a templommal, sem
pe dig egymással nem harmonizálnak.
Re mélhetőleg az elkövetkezendő évek-
ben sikerül ezeket a modern miliőbe illő
mű tárgyakat felváltani.

Mindeközben a hívő közösség is for -
má lódott. A délegyházi szentmisék
szin te az első kapavágással együtt meg -
kez dődtek. Eleinte a „kis” iskola torna -
ter mében, majd könyvtárában tartottak
a híveknek szentmisét. Amikor pedig a
temp lom pincéje, a mai kolumbárium
el készült, a szentmisék új helye ez lett.
Ekkor végre állandó helyet kapott a kö -
zös ség, nem kellett a liturgikus kelléke-
ket minden alkalommal elrakni és el -
szál lítani. A szentmisék eleinte szom-
baton a kora délutáni órákban voltak,

majd később átkerültek vasárnapra, reggel fél 8-
ra. Most is minden vasárnap ebben az időpont-
ban tartanak szentmisét.

Oly sok nehézség után tehát elkészült Dél -
egy háza katolikus temploma. A református
temp lommal együtt a település legszebb épüle-
tei lettek. Aki elhalad előttük, egy csendes fo-
hásszal gondoljon az Úrra!

Erzsébet-napi megemlékezést tart
a Katolikus Egyházközösség 

2010. november 19-én, 
pénteken 17 órakor 

a délegyházi katolikus templomban 
és az Erzsébet-szobornál.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!



Események, rendezvények  Események, rendezvények  
Október 23-a fontos dátum Magyar -

ország történelmében. Az elmúlt fél évszá-
zadban ez a dátum szorosan egybeforrt a
forradalmiság és szabadság eszméjével. Az
1956-os forradalom és szabadságharc kitörésé-
nek 54. évfordulóján, mint hosszú ideje minden
évben, Délegyháza idén is ünnepi műsor kereté-
ben tisztelgett az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc hőseinek és áldozatainak emléke előtt. 

A Művelődési Házban megrendezésre kerülő
ünnepi műsor házigazdája, Bulyákiné Éberth
Anna köszöntőjét követően a jelenlévők a
Kölcsey Kórus kíséretében elénekelték nemzeti
himnuszunkat. Az ünnepi műsort a Hunyadi
János Általános Iskola diákjai szolgáltatták,
amely többek között Tóth Enikő tanárnő mun-

káját dicséri. Előadásuk fényét tovább emelte,
hogy a műsor keretében Tóth Kira szóló éneket
adott elő.

Az ünnepi műsort követően az önkormányzat
intézményei és a civil szervezetek is lerótták
tiszteletüket, és koszorúkat helyeztek el a Sza-
badság téren.

A megemlékezést a hagyományokhoz hűen a
Kölcsey Kórus előadásában meghallgatott Szó-
zat zárta. A megemlékezést követően Bulyákiné
Éberth Anna szeretettel meghívta a jelenlévőket
a november 4-én, a megemlékezés napján tar-
tandó főhajtásra. 54 évvel ezelőtt a szovjet csa-

patok november 4-én érték el az országot és
verték le a forradalmat. A megemlékezésre
délután 5 órakor a Szabadság téren, a Kopja-

fánál kerül majd sor.
dr. Czapek Dorka

Köszönet
Az Önkormányzat nevében az október 23-i

ünnepségért köszönetemet fejezem ki a Kölcsey
Művelődési Háznak, a Kölcsey Kórusnak, a
színvonalas műsort adó Hunyadi János Általá-
nos Iskola 6-7. osztályos tanulóinak és az őket
felkészítő pedagógusoknak, valamint minden
közreműködőnek.

dr. Riebl Antal polgármester

Október 30-án szombaton, reggel 9-től este
19 óráig a Kölcsey Művelődési Központban
ötödik alkalommal rendezzük meg a tökfeszti-
válunkat.

Szeretettel várunk minden kedves érdek -
lődőt!

Programok (részletek  a www.delegyhaza.hu
oldalon olvashatók):

9-12 óráig tökfaragó verseny
11 órától Halloween-jelmezverseny gyerekeknek
12-13 óráig boszorkányüstben készített ebéd 
13 órától tombola, vicces, nyereményekkel, a jó hangulat fokozására
14 órától érdekes vetítés a Halloween-ról, Mindenszentek ünnepéről,
továbbá a helyi Aranykéz kézműves táborról.
16 órától táncház és Halloween-buli kicsiknek és nagyoknak
18 órától pedig a hagyományos, töklámpás felvonulásunk zárja kis

fesztiválunkat. Művelődési központunk előtt összegyűlve, 2-3-utcán-
kat bejárva, jelképesen elűzzük a rossz szellemeket.

Az egész napos rendezvény ideje alatt a kis gyermekeknek játszó-
sarkot biztosítunk. 

Az érdeklődőknek pedig kézműves foglalkozást tartunk, megismer-
kedhetnek a csuhéfonással, az üvegfestéssel és még sok hasonló tech-
nikával.

Tökfesztiválozzunk együtt, kicsik és nagyok! Várunk mindenkit
szeretettel!

Délegyházi Baba-Mama Klub

ÉRTESÍTÉS
A Kistérségi Szenior Foglalkoztatási Klub vezetősége értesíti az

érdeklődőket, hogy szeptember 28-án 14 órai kezdettel megtartot-
tuk a klub foglalkozását Dunavarsányban a Művelődési Ház nagy-
termében. Azért ott, mert sokan, több mint húszan voltunk.

Sajnos a Munkaügyi Kirendeltségről az ígért előadónk betegség
miatt nem tudott jönni, de a fő napirendet jelentő START-kártya-
családról szóló anyagot átküldte a részemre, és ez alapján megtar-
tottam a tájékoztató előadást.

Ezt követően megbeszéltük a 30-án Ráckevén megrendezett ál-
lásbörzére történő utazás kérdéseit. (A visszajelzések alapján érde-
mes volt elmenni, volt, aki az ott szerzett információk alapján már
talált állást.)

Áttekintettük az aktuális álláslistát, végül Radul Zoltán szólt az
alapfokú számítógépes oktatási lehetőségről. 

A következő foglalkozás november 30-án szintén 14 órai kez-
dettel lesz megtartva. Vendégünk Schwarcz Gáspár úr, a Rác-
kevei Kirendeltség vezetője lesz.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk, a klubvezetőség nevében:

Dr. Gligor János

’56-ra emlékeztünk



A Kölcsey Művelődési Központ hírei  

Néhány hete már nagy izgalommal készültünk a – Kölcsey Kórusból
közel egy éve alakult – Délegyházi Népdalkör és Citerazenekarral a térsé-
gi megmérettetésre. A rendszeres szerdai kóruspróbák előtt citerásaink:
Petőné Bartalis Piroska és Kulcsár István különórákon gyakorolták a
hang szeres kíséretet Szlama László vezetésével, így a közel tízperces ara-
tó és palóc népdalcsokrot már magabiztosan pengették.

A Kossuth Lajos Művelődési Központban megrendezett regionális
ta lál kozón 10 népzenei együttes és 3 szólista mutatkozott be a szép
számú kö zönség és a szakmai zsűri előtt. A zsűriről is érdemes pár szót
ejteni, mert igen nagy nevek döntöttek a minősítések odaítélésében.
Tagjai: Birinyi József népzenekutató, a KÓTA társelnöke, Dévai János,

a Magyar Rádió népzenei szerkesztője és Kovács László, a népművészet
ifjú mestere.

Bainé Kiss Hermina kórusvezetőnk magára vállalta a szólista szerepét,
így szép hangja a zsűrit is elvarázsolta. A népdalkör tagjai is a legjobb tu -
dá suk szerint, fejből zengték a magyar népdalokat, szívből szólt előadá-
suk. Hatalmas volt az örömünk, mikor megtudtuk, hogy a lehető legmaga-
sabb térségi minősítési fokozatot értük el, mely feljogosít minket arra,
hogy két éven belül országos minősítésért induljunk. 

A folytatást tehát ebben látjuk, melyhez kitartó, szorgalmas munkát és
ha sonló lelkesedést kívánok nagyszerű kórustársaimnak!  

Szigetfű Olga

Délegyházi „Angyalkák” kerestetnek
Tisztelettel felkérjük az érző szívű és a bajbajutottak nehéz helyzetét

átérezni kész délegyházi magánszemélyeket és a helyi civil szervezete-
ket, hogy egy-egy (cipős)doboznyi ajándékkal tegyék ünneppé a
vörösiszap-tragédia miatt szomorú karácsony elé néző gyerekek szent-
estéjét. 

A becsomagolt dobozra írják rá, milyen korú gyermeknek szánják és
juttassák el a Kölcsey Művelődési Házba.

Az adományokat személyesen az érintett gyerekeknek adjuk át és
ígérjük beszámolunk az átadásról a honlapon és a Délegyházi Hírekben.

A Kölcsey Művelődési Központban november 5-től ingyenes sakk-kör indul Gál József vezetésével 6-99 évesek számára.
Jelentkezés: 2010. november 5. 16 óra

***
Továbbra is várjuk a táncolni szerető felnőtteket péntekenként este 7-től társastánc tanfolyamunkra! Nem csak párok jelentkezését várjuk!



A Kölcsey Művelődési Központ hírei  

A Margaréta Nyugdíjasklub szeptember 
18-án ünnepelte 25. születésnapját. 

Részletek az ünnepi beszédből:
„1985-ben Szemes Varga Sándorné Margit -

ka vezetésével alakult meg. Azóta nagyon sok víz
folyt le a Dunán. Cserélődtek a tagok, a vezetők,
és sokan elhagytak bennünket örökre. A klub
éle te a 25 év alatt évről évre sikerekben dúskált.
Purthál Jánosné Verának köszönhetően és per-
sze Margitkának is, az ország több táján ismer -
het ték meg a klubot, ahol vetélkedőkön
és fellépéseken sikereket, elismeréseket,
dí jakat szereztek be. Amióta Délegyhá-
zán falunap van, minden alkalommal, 1
ki vételével, a tánccsoport képviselte a
nyug díjasklubot. A rendszeres összejöve -
te leken kívül kirándulások, de főleg a für -
dő helyek látogatása volt a nyerő prog-
ram. Sz. Vargáné Margitka 17 év után
ad ta át a stafétabotot Fórizs Sándorné
Ma rikának, majd Purthál Jánosné Vera
vette át az irányítást. 2007 óta jómagam
pró bálom a csapatot összetartani, a ha -
gyo mányokat megőrizni. Testvérklubja -
ink kal nagyon jó a baráti viszonyunk,
rend szerességgel tartjuk a kapcsolatot a
Csokréta Asszonyklubbal, Duna var sány -
nyal, Áporkával és Kiskunlacháza-Pereggel.”

„Köszöntöm köreinkben az Önkormányzat
ré széről megjelent Kedves Vendégeinket: Forgó
Vilmosné alpolgármester asszonyt, dr. Molnár
Zsuzsanna jegyző asszonyt, Jakus Lászlóné,
Domán Zsuzsanna képviselő asszonyokat, 
dr. Riebl Antal, Szilveszter Lajos, Belozsánszky
Péter képviselő urakat, akik egy meglepetést
tar togatnak nekük”.

„Köszöntöm és köszönöm, hogy meghívásun-
kat elfogadta: dr. Gligor Jánost és Jánosnét a
MISA Alapítványtól, Palóczai Kiss Balázsné
Julikát, a Délegyházi Mozgáskorlátozottak

Szer vezetének vezetőjét, Matics Béláné Etukát,
Jakab Zoltánt, Cserepes Cecíliát, Márton
Bencét és Derzsi Katát.”

„Külön hálánkat szeretném kifejezni mind -
azok nak, akik év közben nagyon sokat segítettek
ne künk, s akik ANYAGI TÁMOGATÁSA NÉL -
KÜL EZ AZ EMLÉKEZETES ÖSSZEJÖVETEL
MOST NEM JÖTT VOLNA LÉTRE!

Fogadjuk szeretettel: (sajnos csak ketten vol-
tak jelen) Héder Tímeát, Halász Józsefnét és

Halász Józsefet, Rényei Ernőt, Varga Gábort,
Nagy Jánost, Ifj. Szikora Ferencet, Tujner
Ferencné Marcsit, a „3 madár a IV-es tónál”
ve zetőjét.

Neveket kell ismételnem: Szilveszter Lajos
kép viselő úrét és dr. Riebl Antal úrét, aki az
EDE nevében, ki kell hogy emeljem, 25 000 
Ft-ot ajándékozott nekünk.

KÖSZÖNJÜK NEKIK!”
„Nem véletlenül hagytam utoljára a követke-

ző gondolataimat:
25 év az nagy idő! Örömünkre szolgál, hogy

itt van közöttünk: Varga Sándorné Margitka,

aki nek köszönhetjük, hogy a Margaréta Nyug -
díjas klub megalakult, és 17 éven keresztül kitar-
tóan vezette.

Az őt követő klubvezető Fórizs Sándorné
Marika, aki még most is aktív tagunk. 

Az elődöm Purthál Jánosné Vera, aki egyben
hosszú éveken keresztül megszínesítette a klub
éle tét.

És nem utolsósorban, nagy szeretettel és tisz -
te lettel köszöntöm azon alapító tagokat, akik el

tudtak jönni körünkbe, s akiknek kívá-
nunk nagyon jó egészséget, boldogságot! 

KÖSZÖNTSÜK: (a megnevezettek
kö zül, többen nem tudtak eljönni)

Győri Balázsné Juliska nénit (jelenleg
is klubtagunk), Berkes Istvánné Juliska
né nit, Czegle Péterné Borikát, Bednárik
Lászlóné Ilonka nénit, Demjánné Editke
nénit, Stark Józsefné Marikát, Pirisiné
Magdikát, Mátyus Gáspárné Katica né-
nit, Nagy Illésné Jolánka nénit, Ihász
Istvánné Erzsike nénit.”

A meghívott vendégeknek, akik jelen
voltak, egy-egy szál virággal kedvesked-
tünk.

Forgó Vilmosné alpolgármester asszony kö -
szön tője után ebédeltünk, műsorokat láthattunk,
hal lhattunk és jó zene mellett szórakozhattunk.

A vigadalom közepette kaptuk meg a képvi-
selő-testület meglepetését, ami egy hatalmas, fi-
nom torta volt, 25-ös felirattal és tűzijátékkal.
KÖSZÖNJÜK!

Nagyon jól éreztük magunkat. Remélem,
hogy a következő nagy ünnepünk, a 30. is
ugyan ilyen jól fog sikerülni.

Görbe Istvánné
klubvezető

Örkény Város Önkormányzat Szabadidő
Köz pontja „Szeressük egymást gyerekek” cím-
mel 2010. október 16-án 15 órai kezdettel meg-
rendezte az 

I. Kistérségi Nyugdíjas Ki-Mit-Tud?-ot.

Erre az alkalomra mi is kaptunk meghívást, s
kettő műsorszámmal be is neveztünk. 

Nagyon sok településről érkeztek a szerepelni
vá gyó, tehetséges, megmérettetést kedvelő
szép korúak. Hallhattunk, láthattunk – egyéni és
cso portos előadásban – magyar nótákat, népda -

lo kat, verseket, operettet, énekeket és táncokat.
Összesen 25 fellépő volt.

19 óra után nagy izgalommal vártuk az ered -
mény hirdetést. Legnagyobb örömünkre az álta-
lunk benevezett produkciókkal elhoztuk az I. és
II. helyezést. 

Kulcsár István igazgató úr személyesen oda-
jött hozzánk, külön gratulált, és kérte, hogy jö-
vőre is képviseljük Délegyházát.

Óriási élménnyel lettünk gazdagabbak.
Hajrá „Margaréták”!

Görbe Istvánné
klubvezető



Hirdetések  Hirdetések  

Megnyitottunk!



Községünk életéből  Községünk életéből  

Azt mondják, aki nem látta még Erdélyt, nem is ismeri teljesen
Magyarországot. 

Az a 40 fő, többségében délegyházi lakos, akik a Végelgyengülés Klub
szer vezésében részt vettek a nevezetes úton, már valóban többet tudnak a
ma gyarságról, legtöbbünknek ez volt az első erdélyi kirándulása. 

A cikk célja az élménybeszámolón túl, hogy kedvet csináljon az ide vá -
gyók nak, akár úti kalauznak is használható, amennyi lexikális adatot tar -
tal maz Erdélyről.

Augusztus első hetét töltöttük ott, ekkor élveztük a székelyek vendég -
sze retetét. Maga az út is izgalmas volt, érdekes érzés megtapasztalni, mi-
lyen sokszínűség jellemzi Románia eme részét, hogy a határtól több száz
km-re színtiszta magyarlakta környezettel találkozhattunk. 

Merthogy a határ el -
ha gyása után eltűnnek a
ma gyar helységnevű
fa luk, szinte csak ro-
mán feliratokkal talál -
koz tunk, elvétve hallot-
tunk egy-két magyar
szót. Bihar megyében,
Nagy váradon áthalad-
va azt tapasztaltuk,
hogy nem sok „pan-
non” emlék maradt az
egyik legnagyobb Ár-
pád-házi királyunk,
Szent László alapította
me gyeszékhelyből,
igaz, azóta eltelt szűk
ezer esztendő... A kö -
vet kező „vármegye”
Kolozs, székhelye Ko -
lozs vár: szép, rende-
zett, fejlett város, meg-
fér a sok történelmi
épü let, rengeteg templom, a modern
tár sasházakkal. Sajnos itt sem érez-
tük, hogy a történelmi magyar ki -
rály ság egyik leghíresebb városában
jár nánk. Pedig itt született a legendás
Mátyás király és az erőskezű erdélyi
fe jedelem, Bocskai István is. Mára a
több mint 300 ezer lakosú városban
60 ezren vallják magukat magyar-
nak.

Maros megyébe érve viszont is-
mét feltűntek a magyar helységne-
vek, cégtáblák, utcanevek. Szováta
után pedig mintha visszaérkeztünk
volna Magyarországra! A Medve-
tó ban érdemes megmártózni, ha itt
já runk. Magas sótartalma miatt gya -
kor latilag nem tud elmerülni az em-
ber a barnás vízben. A szomszéd kis-
város Parajd, ami már egy újabb megye, Hargita területén fekszik. Na-
gyon híres a környék a sóról, már a Római Birodalom idején ment a kiter -
me lés. Lélegzetelállító a hegy gyomrában lévő sóbánya, tulajdonképpen
egy másfél négyzetkilométeres „sókockában” sétálgat az ember. A bar -
lang ban van sportlétesítmény, kiállítások, üzletek, játszóterek tömkelege

és még katolikus kápolna is. Fönt, a felszínen a Medve-tóhoz hasonló sós -
vi zű strand, amiben szintén nagyot lubickoltunk. Székelyudvarhely a kö -
vet kező nagyváros, 95%-ban magyarlakta, és fontos kulturális központ.
Tőle 20 km-re pedig szálláshelyünk, a szentegyházi Napsugár panzió.

Volt alkalmunk ismerkedni a helyiekkel, akiktől megtudtuk, hogy
100%-ban magyarok laknak Szentegyházán, maximum egy-két hivatali
sze mély, köztisztviselő, rendőr aki román, de jobb, ha ők meg magyarul
ta nulnak meg, ha meg akarják magukat értetni, mert ott szinte senki sem
be szél románul. Érdekes viszonyok, szó se róla…

Szentegyháza a Hargita hegység lábánál terül el, hétezer lakosú kisvá-
ros, de teljesen falusias jellege van. Az átmenő főút, ami aszfaltozott,
egyéb ként földes és köves utak szelik át. Több a lovas kocsi, mint a sze-

mélyautó, amik általá-
ban 20 és 40 év közötti
Daciák! A helyiek főleg
a mezőgazdaságból, fa-
eladásból, állatte nyész -
tés ből élnek. A lovak
nagy becsben vannak
tart va, az erdős, hegyes
vi  dékeken ezek a fő
szál  lító „járművek”. Ki-
csit meg is mosolyog-
tuk, mikor tapasztaltuk,
hogy minden lovas ko-
csi hivatalos, szakszerű
rend  számmal van ellát-
va. Nagyon sok a patak
az utcákon, szinte min-
den házba valahogy be-
jut a természetes víz.
Szé kelyföld jellegzetes -
sé ge a székely kapu,
akad belőle itt is bőven,
de utunk során több he-

lyen is megálltunk megcsodálni
eze ket a „hungarikumokat”. Talán
eb ben a tekintetben a szomszédos
Máréfalva viszi a prímet, szinte
min den házat székely kapu őriz, az
is kola színezett, díszített kapuja pe-
dig népművészeti remek. Szent -
egyhá zán a tájházat érdemes meg -
néz ni, valamint a művelődési házat
be barangolni. Háromemeletnyi
erek  lye, helyi készítésű képzőmű -
vé szeti alkotás található itt, és ko-
moly zenei élmények, ugyanis a he-
lyi 150 tagú gyermekkórus és zene -
ka r a környék leghíresebbje.

A Napsugár panzió egy kom -
for tos, kényelmes kis bázis volt, ter -
mé szetesen egy hegyi patak partján,
de sok időt nem töltöttünk itt el,

mert „csillagtúra”-szerűen minden nap kirajzottunk Erdély nevezetessé-
geit megtekinteni. Igaz, erre talán egy hónap is kevés lett volna…

(A következő számban folytatjuk.)

Végelgyengülés Tömegsport Klub
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DÉLEGYHÁZI HÍREK
hir detési díjai

Egész oldalas fekete 10.000.-
Fél oldalas fekete 5.000.-
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.

Hirdetésfelvétel:
Hirdetéseiket a hirdetési díj önkormányzati pénztárban, illetve a 
Kölcsey Művelődési Központba történő befizetése vagy átutalás 

(OTP: 11742180-15441654)  után adhatják fel.

Kölcsey Művelődési Központ
Ügyintéző: Derzsi Katalin

Cím: 2337 Délegyháza, Szabadság tér 1-3.
E-mail cím: delegyhazihirek@gmail.com 

Tel./Fax: 24/212-005

Délegyháza Község Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Osztály
2337 Délegyháza, Árpád u. 8.

önkormányzati lap

Kiadja: Délegyháza Képviselő-testülete
Felelős kiadó: Dr. Riebl Antal

Szerkesztők: Bulyákiné Éberth Anna, Derzsi Katalin
E-mail cím: delegyhazihirek@delegyhaza.hu

Tel./Fax: 06-24-212-005
Készült: 1300 példányban

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

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

eredeti szerzői szándék változatlanul hagyásával.
Megjelenik minden hónap utolsó hétvégéjén.

Nyomdai munkák:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza

Közérdekű telefonszámok:
1. Polgármesteri Hivatal

Tel.: +36-24/212-011, 06-24-542-155
Fax szám: +36-24/212-057, 06-24-542-156

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

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

4. Kölcsey Művelődési Központ
Tel.: +36-24/212-005

5. Könyvtár
Tel.: +36-24/412-172

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

7. Orvosi ügyelet
+36-24/472-010

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

9. Védőnő
Tel.: +36-24/412-128

10. Gyógyszertár
Tel.: +36-24/212-798

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

12. Polgárőrség: Boltos József
Tel.: +36-70/419-3549

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

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

15. Községgondnokság: Zólyomi József
+36-20-255-7345

16. Dunavarsány – Délegyháza Református Egyházközség
+36-24/484-452

17. Katolikus Plébánia Dunavarsány
+36-24/472-017

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

APRÓHIRDETÉSEK
LAKÁSOK ENERGETIKAI MINŐSÍTÉSE, átalakítása, megújuló energia
hasznosítása. Bekerülés-megtakarítás számítása számítógépes optimalizáló

modellezéssel. Pályázatírás. Tel.: +36-20/967-9275
MATEMATIKA OKTATÁS. Általános iskola felső tagozat, gimnázium, egyetem.

Tel.: +36-20/967-9275
Vízvezeték-szerelés, -javítás, duguláselhárítás, nyaralók, kerti öntözőrendszerek
gépi víztelenítése, gyorsszolgálat, állandó ügyelet hétvégeken is. 06/30-376-1796
Lovasoktatás és műkörömépítés Délegyházán, mindenki számára megfizethető

árakkal. Információ és bejelentkezés: 06-70-3098-924
Családi HÁZ ELADÓ Dunavarsányban. Érdeklődni este 18-20 óra között a 

06-24-212-251 telefonszámon lehet.
Parkettás mester vállal: lerakást, javítást, csiszolást, lakkozást, PVC-szőnyeg

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
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

Szakipari munkák végzése, minőségben, garanciával, számlásan, korrekt, meg bíz ható
szakembertől. Kőműves, festő-mázoló-tapétázó, szigetelési, víz-gáz-fűtés sz e relés,

hideg-meleg burkolás, dryvitolás és fémmegmunkálások, korlátok, kerítések,
stégépítés. Ács-tetőfedő, lambériázás, villanyszerelés. Generál kivitelezés! Bontási

munkák elszállítással! Részletfizetési lehetőség! +36-70/408-5755, +36-70/273-0184
Hűtőgépjavítás garanciával hétvégén is. Nyugdíjasoknak kedvezmény.

Klímaszerelés kedvező áron. +36-20/467-7693
Aranykoszorús Mester tetőfedő, bádogos vállal tetőfedést, bádogozást, javításokat 

6 hónap garanciával! Tel.: +36-20/958-2653

A következő lap november 27-én jelenik meg.
Lapzárta: 2010. november 16. kedd éjfél!

Kiadó lakás! Délegyházán másfél szobás összkomfortos lakás, munkásoknak is
kiadó. Tel.:+36-24-212-078 vagy +36-30-692-1050

Délegyházán, Árpád utcában 2,5 szobás, összkomfortos családi ház hosszabb
időre kiadó. 2 hónapi kaució szükséges. Tel.: 06-70/283-7331

ÁCSMUNKÁK! Új tetők építése, régi tetők javítása. Fa teraszok és előterek
építése, tetőtér beépítése. Veszélyes fa kivágása, bádogos munkák. Garanciával,

referenciákkal. Tel.: 06-30/858 -4025
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címmel

2010. november 27-én 17.00 órai kezdettel a

YARATMA ÉS A
SZERÁJ GYÖNGYSZEMEI

HASTÁNCCSOPORT
hastáncestet rendez!!!

Helyszín:
Kiskunlacháza, Petőfi Művelődési Központ

(Kiskunlacháza, Kinizsi utca 1.)
Fellépnek:

(haladó és középhaladó csoport)

(törzsi hastáncműsorral)

(show hastánc műsorral)

Az est háziasszonya:

A belépés díjtalan!

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!!!

Válasszon a 2 ajándék közül,
Tv vagy Mikro???

Közelednek az ünnepek!! Lepje meg családját!!

Ha november 1-jétől december 20-ig
3000 Ft felett vásárol,

részt vehet egy sorsoláson
és NYERHET AJÁNDÉKBA egy TV-t vagy egy mikrohullámú sütőt!

Boltunkban kilós és krém-kategóriás darabáras ruhákat vásárolhat.
A kilós ár 1290/kg.

– valamint műszaki és háztartási gépek
– porszívó 4990 Ft-tól

– vasaló már 2990 Ft- tól és még sok minden

Vásároljon Nálunk, és ha szerencséje van, Vásároljon Nálunk, és ha szerencséje van, 
hazaviheti a karácsonyi ajándékot!hazaviheti a karácsonyi ajándékot!

(A sorsolás december 20-án 12 órakor Turi Pláza – Délegyháza, Árpád u. 1/a )

Teljes körű kertészeti szolgáltatások!
Park- és kertépítés, fenntartás.
Telektisztítás, fűkaszálás.
Növényvédelem.
(kerti műtárgyak, öntözőrendszerek,
díszburkolatok kivitelezése)
Minőség – Garancia
Referenciák megtekinthetőek, egyeztetés után,
személyesen is!
Tel.: 06-209-252-157
E-mail: sanyikertje@gmail.com
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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

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


