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Osztályfőnökük volt: Boros Judit

„A szárny megnőtt, üresen áll a fészek, 
Csak álom volt a régi jó világ, 

És mint a fecske alkonyati szélnek, 
Ma szárnyat bontott egy sereg diák.”

Wass Albert
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NAGYON FÁJ…
Mint édesanya, ki gyermeke sírjánál nem zo-

koghatná el égbekiáltó fájdalmát, mint meg-
csonkított, kinek levágták  karjait, s még iszonyú
kínját sem engedik kiüvölteni, úgy voltunk mi
magyarok Trianonnal a közelmúltig. 

Beszélhettünk Muhiról és Mohácsról, sajnál-
hattuk Rákóczi elbukott szabadságharcát, gyá-
szolhattuk az aradi vértanúkat és Világost, de
hallgatni kellett az első világháborút lezáró meg-
alázó diktátumról, a szégyenteljes békéről.

Az idő majd mindent elrendez, majd beletörődik,
majd belefásul ez az örökké egymással viszályko-
dó, acsarkodó maroknyi nép iszonyatos veszteségé-
be – gondolták a  diadalittas kapzsi győzők.  

Honi áruló csatlósaik pedig cinikusan segédkez-
tek a kényszerű felejtéshez. Elhallgatni, nem be-
szélni, sunnyogni kellett, ha szóba került a határon
kívül került magyarság sorsa, az elszakított terüle-
tek visszaszerzéséről polemizálni pedig egyenesen
irredenta, revizionista, nacionalista bűn volt.

Épp ideje volt változtatni ezen. Épp ideje,
hogy kimondjuk, leírjuk, kőbe véssük, szájról
szájra adjuk, hogy a világ  magyarságának hatá-
ron innen és túl mind a mai napig FÁJ, NA-
GYON FÁJ TRIANON.

Épp itt az ideje, hogy kimondjuk mi magya-
rok – éljünk a világ bármely pontján – összetar-
tozunk. Összetartozunk, mert közös a nyelvünk,
közös a történelmünk, közösek hagyományaink,
s remélem közös a jövőnk is.

Június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napján,
a gyászlobogó árnyékában gondoljunk határain-
kon kívül rekedt,  megbélyegzett, számkivetett
magyar honfitársainkra,  anyaországi magyar-
ként érezzük át felelősségünket nemzetünk meg-
maradásáért, s bízva bízzunk MAGYAR
NEMZETÜNK FELEMELKEDÉSÉBEN.

Dr. Riebl Antal polgármester

TISZTELT DÉLEGYHÁZIAK,
TISZTELT BARÁTAINK!

A községünk életét jelentősen befolyásoló,
megítélésünkben kiemelkedő szerepet játszó ta-
vak tisztítása, megóvása és rehabilitálása érde-
kében fordulok Önökhöz.

Minden itt élő lakos, nyaralni vágyó üdü lő tu -
lajdonos tudja, tapasztalja, hogy tavaink minő-
sége az elmúlt években jelentősen romlott, a ta-
vak köré fonódott épített és természeti környe-
zet rohamosan hanyatlik.

A huszonnegyedik órába értünk! Ezt a tartha-
tatlan, katasztrófával fenyegető helyzetet hala-
déktalanul fel kell számolnunk, a tavak tisztítá-
sát késedelem nélkül el kell végeznünk. De mi-
ből? – adódik a kérdés. 

Sajnálatos módon a központi költségvetésből
nem remélhetünk támogatást, így a korábbi bá-
nyászat során a tavakban maradt kavicsvagyon
képezhetné a mederkotrás, az iszaptalanítás el-
lenértékét.

A jelenlegi jogszabályi környezet ellehetetle-
níti ezt az egyetlen kínálkozó megoldást is, mert
a tótisztítás során kinyert ásványi anyag árát két-
szer kéne a Magyar Állam részére megfizet-
nünk. Egyszer bányajáradék formájában s még
egyszer mint az ásványi vagyon ára. Megjegy-
zem, sajátságos a helyzet, ugyanis aki egyszerű-
en „csak” bányászkodik,  az a bányajáradék ki-
egyenlítése fejében megszerzi a kavics tulaj-
donjogát, egyéb díjat nem kell fizetnie, míg ne-
künk, akik tavat tisztítunk, kétszeres sarcot kell
lerónunk. Hol van itt a logika, hol van itt az
igazságosság, hol van itt az értelem?!

Önkormányzatunk folyamatosan azon dolgo-
zik, hogy a tavak kotrását mielőbb ismételten el-
indítsa, azonban ez a fentiek miatt megoldhatat-
lan. Míg szerencsésebb csillagzat alatt lévő tele-
pülések milliárdos(!) anyagi támogatást kapnak
iszaptalanításra – pl.: a Ráckevei-Soroksági
Duna-ágban –, addig Délegyházát kétszeres
anyagi teherrel sújtja egy ostoba és igazságtalan
jogszabály. Meggyőződésem, hogy amennyi-
ben egy jogszabály rossz, azt meg kell változtat-
ni, hiszen a törvényeket az emberek érdekében
és nem ellenében kell megalkotni! Változzon
hát a rossz szabály!

A térségünk fejlődését, fejlesztését nagyban
befolyásoló ügy érdekében korábban már meg-

kerestünk számos befolyással bíró politikust,
országgyűlési képviselőt, azonban mindeddig
nem értünk el semmilyen eredményt.

Jelen felhívásom célja, hogy a közösség erejét
hívjam segítségül! Kérem, hogy a közelgő falu-
napi rendezvényen minden Délegyházáért dolgo-
zó, településünkért tenni akaró állampolgár csat-
lakozzon aláírásával kezdeményezésünkhöz. 

Célunk a vonatkozó jogszabályok módosítá-
sa oly módon, hogy a jogerős vízjogi létesítési
engedély, valamint a szintén jogerős környezet-
védelmi engedély alapján a kitermelt ásványi
nyersanyag az állam tulajdonából automatiku-
san a vízjogi engedélyes (jelen esetben Délegy-
háza Község Önkormányzat) tulajdonába kerül-
jön külön ellenérték megfizetése nélkül. Csak és
kizárólag akkor van lehetőségünk a mintegy
200 hektáros vízfelületű tórendszer regenerálá-
sára, ha a kotrási tevékenység költsége a kiter-
melt kavicsvagyon értékesítéséből megtérül.

Tisztelettel kérem Önöket, hogy szeretett
községük érdekében az elengedhetetlenül szük-
séges jogszabály-változtatás ügyét aláírásukkal
is támogatni szíveskedjenek. A Délegyháza
Község Önkormányzata által kezdeményezett
aláírásgyűjtést a Falunapokon kezdjük, s 2011.
augusztus 20-án kívánjuk átnyújtani az illetéke-
seknek. Számítunk valamennyi párt, civil szer-
vezet és intézmény aktív közreműködésére a
közös cél elérése érdekében.

Végezetül engedjék meg, hogy a változtatás
hitével és reményében egy idézettel búcsúzzam
el Önöktől: „Adassék nékem annyi lelki erő,
hogy mindazt elfogadjam, amin változtatni nem
tudok, és bátorság ahhoz, hogy mindazt megvál-
toztassam, amire képes vagyok, és bölcsesség
ahhoz, hogy el ne tévedjek közöttük.”

(Friedrich Oetinger)
Délegyháza, 2011. május 26.
Tisztelettel:      dr. Riebl Antal polgármester

ÉRTESÍTÉS
Tisztelt Fogyasztók ! Az Elektromos Művek tájékoztatása szerint

2011. június 15-én /szerda/  07,30 – 12,30, június 17-én /péntek/ 11,30 – 15,30
Délegyháza egyes részein áramszünet lesz.

Az áramszünet érinti a délegyházi vízművet is, mely miatt az ivóvízhálózaton vízzavarosság és
nyomáscsökkenés várható. Megértésüket és türelmüket köszönjük.                                           DTV Zrt.

GÁZSZÜNET Délegyházán
Ezúton értesítjük Önöket, hogy a MAGÁZ

Magyar Gázszolgáltató Kft. tájékoztatása
alapján 2011. június 20-án de. 8-12 óráig a
gázszolgáltatás a MOL Földgázszállító Zrt.
gázvezetés kiváltási, karbantartási munkálatai
miatt szünetel.

A GÁZSZÜNET MEGKEZDÉSE
ELŐTT A MAGÁZ Magyar Gázszolgáltató
Kft. KÉRI ÖNÖKET, HOGY SZÍVES KED -
JENEK A GÁZVEZETÉKBE ÉPÍTETT
FOGYASZTÓI FŐELZÁRÓT ÉS A GÁZ -
MÉRŐNÉL FELSZERELT ELZÁ RÓT
ELZÁRT ÁLLAPOTBA FORDÍTA NI!

Észrevételeivel, kérdéseivel forduljon az
alábbi címhez:

2100 Gödöllő, Szabó Pál út 28. 
Tel.: 06-28-545-515
Délegyháza Község Önkormányzata
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Délegyháza Község Önkormányzata Képvi-
selő-testülete a 2011. április 19-i rendes ülését a
Polgármesteri Hivatal tanácstermében tartotta. 

Az ülés első napirendi pontjaként az egész-
ségügy helyzetét, a háziorvosi és fogorvosi ellá-
tásról szóló beszámolókat tárgyalta a Képvise-
lő-testület. Ennek során Hancsics György az ál-
tala az Egészségház hasznosításával kapcsolat-
ban kezdeményezett aláírásgyűjtés eredménye-
ként összegyűlt aláírásokat és az azok alapját
képező beadványt átadta Délegyháza Község
Önkormányzat Polgármesterének (erről a 2011.
májusi lapszámban már olvashattak, valamint a
2011. május 16-i lakossági fórum témáját is ez
képezte). 

Ezt követően a Délegyházi Térségi Beruházó
Víziközmű Társulat elszámolásáról hallhattak
tájékoztatást a megjelentek, melynek eredmé-
nyeként a Képviselő-testület akként határozott,
hogy a kizárólag a Víziközmű Társulatnak a
Raiffeisen Bank felé fennálló tartozása visszafi-
zetésére kiterjedő készfizető kezesség megszün-
tetése érdekében hosszú távú hitelt vesz fel,
melyből előtörleszti a Bank felé a visszafizetés
időpontjában még fennálló tartozást. 

Harmadik napirendi pontként a Képviselő-
testület utolsó alkalommal módosította a 2010.
évi költségvetési rendeletét, majd a negyedik
napirendi pont keretében megalkotta a 2010. évi
zárszámadásról szóló rendeletét. Ezt követően a
belső ellenőri tájékoztatókat tárgyalta és hagyta
jóvá a Képviselő-testület, majd az Önkormány-
zat intézkedési-likviditási tervét tárgyalta. A
Budavári-féle ingatlan telekhatár-rendezésének
jóváhagyását követően a 307/1 hrsz-ú ingatlan
átminősítéséről is döntés született. Két belterü-
letbe vonási kérelem tárgyalását követően dön-
tött a Képviselő-testület a Dunavarsány – Dél-
egyháza összekötő út közbeszerzési eljárásának
kiírásáról, majd pedig módosításokkal egységes
szerkezetben elfogadta a terembérleti díjakat
szabályozó határozatát. Döntés született arról is,
hogy 2011. évre a Margaréta Nyugdíjasklub
40.000 Ft, míg a Végelgyengülés Tömegsport
Közhasznú Egyesület – a Pünkösdi Királyvá-
lasztás rendezvény megrendezése érdekében –
60.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban ré-
szesül.

A Délegyházi Napok Szervező Bizottsága
beszámolt a Délegyházi Napok előkészületeiről
és a programtervről, majd pedig egy közvilágí-
tási lámpa kiépítéséről és az Iskola sportpályájá-
nak fejlesztésére benyújtott pályázat hiánypótlá-
sának teljesítése érdekében szükséges kérdések-
ről döntött a Képviselő-testület. Döntés született
az Egészségház tetőterének hasznosítására beér-

kezett pályázatokat elbíráló határozat visz -
szavonásáról és új pályázat kiírásáról, mely – fi-
gyelemmel a Hancsics György által kezdemé-
nyezett aláírásgyűjtésre – előnyben részesíti a
2005. évi tervek megvalósítását, valamint az
Egészségház tetőterének egészségügyi célra tör-
ténő hasznosítását. 

Délegyháza Község Önkormányzata Képvi-
selő-testülete 2011. április 22. napjára összehí-
vott rendkívüli ülésének egyetlen napirendi
pontját a Dunavarsány – Délegyháza összekötő
út felújítására kiírt közbeszerzési eljárás ajánlat-
tételi felhívásának módosítása képezte. 

Délegyháza Község Önkormányzata Képvi-
selő-testülete a 2011. május 2. napjára összehí-
vott rendkívüli ülését a Polgármesteri Hivatal-
ban tartotta. Az első napirendi pont keretében a
Képviselő-testület a Budavári-féle ingatlan
ügyé ben hozott határozatát módosította, majd
második napirendi pontként módosította kitün-
tetési rendeleteit, az előterjesztő bizottságok, va-
lamint az adományozható kitüntetések száma
tekintetében. Döntés született a CSÖSZ Kistér-
ségi Kulturális Stratégiájának kiegészítésekkel
történő elfogadásáról, valamint a Dunavarsány
– Délegyháza összekötő út felújítására kiírt köz-
beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának is-
mételt módosításáról. 

Délegyháza Község Önkormányzata Képvi-
selő-testülete a 2011. május 16. napjára össze-
hívott rendkívüli ülését szintén a Polgármesteri
Hivatalban tartotta, melynek egyetlen napirendi
pontját az Önkormányzat Közbeszerzési Sza-
bályzatának módosításokkal egységes szerke-
zetben történő elfogadása képezte. 

Délegyháza Község Önkormányzata Képvi-
selő-testülete a 2011. május 17. napjára össze-
hívott rendes ülését szintén a Polgármesteri Hi-
vatalban tartotta. 

Előrehozott napirendi pontként tárgyalta és
hagyta jóvá a Képviselő-testület a Gyermekjólé-
ti és Családsegítő Szolgálat 2010. évi munkájá-
ról készített beszámolót. Ezt követően a
Víziközmű Társulat ügyeit tárgyalta a Képvise-
lő-testület, meghallgatva az ügyben érintettek
álláspontját (Bánfalvi Sándorné, Veress Béla,
Lugosi Istvánné), valamint a DTV Zrt. vezér-
igazgatóját a vízjogi üzemeltetési engedély te-
kintetében. Mivel az elhangzottak nem hoztak
az ügyben érdemi előrelépést, a Képviselő-tes-
tület úgy határozott, hogy 2011 júniusának első
hetében ez ügyben újabb ülést tart. 

Harmadik napirendi pontként a Helyi Építési
Szabályzat és Településszerkezeti Terv Önkor-
mányzat által kezdeményezett módosítására be-
érkezett, az Önkormányzat által kért újabb

módosításoknak megfelelően kiegészített aján-
latokat tárgyalta a Képviselő-testület, és ez eset-
ben is a Portaterv Kft. ajánlatát találta a legked-
vezőbbnek. Ezt követően Lhotsky Károly terü-
letvásárlási ajánlatának ügyében a Képviselő-
testület döntött a terület átminősítéséről és az
ajánlat elviekben történő elfogadásáról. 

Ötödik napirendi pontként a 2011. évi költ-
ségvetési rendeletét módosította a Képviselő-
testület, majd az első negyedévi gazdálkodásról
szóló beszámolót és a likviditási jelentést – in-
tézkedési tervet hagyta jóvá. Sor került a közte-
rület-használati rendelet módosítására, mind a
díjak, mind pedig a mozgóárusítás és házaló ke-
reskedelem tekintetében. Ennek keretében a
Képviselő-testület feltételekhez és díj fizetésé-
hez kötötte a mozgóárusítást, és a házaló keres-
kedelmet rendeletileg megtiltotta. A Képviselő-
testület megszüntette a Vízicsapat ügyében fo-
lyamatban volt eljárást, valamint döntés szüle-
tett két, eddig névtelen utca elnevezéséről, to-
vábbá az Óvoda felújítására és bővítésére kiírt
közbeszerzési eljárásról.

Tájékoztatást kapott a Képviselő-testület és a
lakosság a Délegyházi Napok előkészületeiről,
valamint a község új honlapjáról. Jóváhagyta a
Képviselő-testület a 2010. évi gyermekvédelmi
és gyámhatósági beszámolót, valamint ismét
módosította a Budavári-féle ingatlan ügyében
hozott határozatot. Pályázatot írt ki a Képviselő-
testület a Napsugár Óvoda (és vele együtt a Csa-
ládi Napközi) intézményvezetői feladatainak el-
látására, tekintettel arra, hogy Czanik Lászlóné
óvodavezető asszony vezetői megbízása 2011.
július 31-én lejár. Döntés született három civil
szervezet, a Kölcsey Kórus, a Csokréta Asz-
szonyklub és a Mozgáskorlátozottak Közép-
Magyarországi Regionális Egyesületének Dél-
egyházi Szervezete egyenként 40.000 Ft ösz-
szeggel történő 2011. évi támogatásáról. Az ülés
végén újabb közvilágítási lámpa kiépítését is jó-
váhagyta a Képviselő-testület. 

Délegyháza Község Önkormányzata Képvi-
selő-testülete a 2011. május 24. napjára össze-
hívott rendkívüli ülését szintén a Polgármesteri
Hivatalban tartotta. 

Az ülés első napirendi pontjaként az Egész-
ségház tetőterének hasznosítására kiírt pályázat
elbírálásáról döntött a Képviselő-testület, a
Brickimpex Kft. ajánlatát tartva a legkedve-
zőbbnek, majd ezt követően a Tavirózsa Kem-
ping Kft. kérelmére strand kijelöléséhez szüksé-
ges hozzájárulásról született döntés. 

Az ülések jegyzőkönyvei a község honlapján
(www.delegyhaza.hu), valamint a Könyvtárban
olvashatók. 

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző



Önkormányzati hírek Önkormányzati hírek

A helyi adókról szóló 1990. évi C törvény szabályozza a természetes és
a jogi személyeknek az önkormányzat (I. fokú adóhatóság) felé teljesíten-
dő adókötelezettségeit. Délegyháza Község Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete az alábbi adónemeket vezette be: építményadó, telekadó, ide-
genforgalmi adó, iparűzési adó, valamint átengedett központi adóként ke-
rült bevezetésre a gépjárműadó. 

1. Iparűzési adó
Az adókötelezettség, az adó alanya

35. § (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó
vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiak-
ban: iparűzési tevékenység).

(2) Az adó alanya a vállalkozó.
36. § Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben

végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység
37. § (1) A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az

önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel ren-
delkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben
székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

(2) Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illeté-
kességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó

a) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erő for rást tár fel
vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett
tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri
el a 181 napot,

b) bármely – az a) pontba nem sorolható – tevékenységet végez, ha an-
nak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, hogy egyetlen
önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telep-
hellyel.

(3) Ha az építőipari tevékenység folytatásának, illetőleg a természeti erő-
forrás feltárásának, kutatásának időtartama az önkormányzat illetékességi
területén a 180 napot meghaladta vagy előreláthatóan meghaladja, akkor e
tevékenységek végzésének helye a tevékenységvégzés megkezdésének
napjától telephelynek minősül, a vállalkozónak állandó jellegű iparűzési te-
vékenységet végzőként kell bejelentkeznie és az ideiglenes jellegű tevé-
kenység utáni adót nem kell megfizetnie. Amennyiben a vállalkozó az ön-
kormányzat illetékességi területén folytatott ideiglenes jellegű iparűzési te-
vékenysége után az adóévre már fizetett adót, akkor azt – eltérően a 40. §
(4) bekezdésében foglaltaktól – az adott önkormányzat illetékességi terüle-
tén végzett adóévi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adóból von-
hatja le. Amennyiben a vállalkozó előzetes bejelentésétől eltérően a
tevékenységvégzés napjai alapján a vállalkozónak az önkormányzat illeté-
kességi területén ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötele-
zettsége áll fenn, akkor arról legkésőbb az adóévet követő év január 15.
napjáig köteles bevallást benyújtani, s a bevallás benyújtásával egyidejűleg
az adót az ideiglenes tevékenység után egyébként fizetendő adó eredeti
esedékességétől számított késedelmi pótlékkal növelten megfizetni.

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése
38. § (1) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének

napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik
meg.

(2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleg-
gel végzett iparűzési tevékenység esetén a tevékenység végzésének idő-
tartama az irányadó az adókötelezettség időbeni terjedelmére.

(3) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót
a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Min-
den megkezdett nap egy napnak számít.

2. Gépjárműadó
A  gépjárműadóval kapcsolatos kötelezettségeket a gépjárműadóról

szóló 1991. LXXXII. törvény szabályozza.
Minden adókötelezettséget érintő változást (vétel, eladás) a változást

követő 15 napon belül az okmányirodában kell bejelenteni.

3. Idegenforgalmi adó
Az adókötelezettség, az adó alanya

30. § (1) Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt
a) aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén

legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adó beszedésére kötelezett
34. § (1) A 30. § (1) bekezdésének a) pontja alapján fizetendő adót:
a) kereskedelmi szálláshelyeken, a csónakházakban és az üdülőtelepe-

ken a szolgáltatásért esedékes összeggel együtt az üzemeltető,
b)a szervezett üdültetésre beutaltaktól a beutalójegy átadása alkalmával

az üdülőt fenntartó szerv,
c) a fizetővendéglátó szálláshelyeken fogadott vendég után járó adót a

szálláshelyi díjjal együtt a szállásadó, illetőleg a közvetítésre jogosított
szerv,

d) az a)-c) pont alá nem tartozó bármely ingatlan (építmény, telek) üdü-
lés céljára történő bérbeadása, ingyenes használatra átadása esetén az in-
gatlan bérbevevőjétől (használójától) az egész bérleti, használati időre egy
összegben az ingatlan tulajdonosa vagy az ingatlannal rendelkezni jogo-
sult

szedi be.
(2) Az (1) bekezdés szerint fizetendő idegenforgalmi adót az adóbesze-

désre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasz-
totta.

4. Építményadó
Az adókötelezettség

11. § (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő épít-
mények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a
továbbiakban együtt: építmény).

(2) Az építményadó alkalmazásában az építményhez tartozik az épít-
mény rendeltetésszerű használatához szükséges – az épületnek minősülő
építmény esetén annak hasznos alapterületével, épületnek nem minősülő
építmény esetén az általa lefedett földrészlettel egyező nagyságú – föld-
részlet.

(3) Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed,
annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül.

Az adó alanya
12. § (1) Az adó alanya (3. §) az, aki a naptári év (a továbbiakban: év)

első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdono-
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sok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az épít-
ményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az
annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni érté-
kű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos.)

(2) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz
benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsola-
tos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

(3) Társasház, -garázs és -üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóala nyok,
a közös használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség.

Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése
14. § (1) Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmara-

dási engedély jogerőre emelkedését követő év első napján keletkezik. Az
engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az
adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján ke-
letkezik.

(2) Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos
alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első
napjától kell figyelembe venni.

(3) Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének
utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése ese-
tén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.

(4) Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem
érinti.

5. Telekadó
Az adókötelezettség

17. §Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítet-
len belterületi földrészlet (a továbbiakban: telek).

Az adó alanya
18. § Az adó alanya (3. §) az, aki az év első napján a telek tulajdonosa.

Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog, illetőleg több tu-
lajdonos esetén a 12. §-ban foglaltak az irányadók.

Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése
20. § (1) Az adókötelezettség a földrészlet belterületbe vonásáról szóló

önkormányzati határozat közzétételét, továbbá a telek mezőgazdasági
művelés alól való kivonását és/vagy a művelési ág törlését követő év első
napján, illetve az építmény megsemmisülése, lebontása esetén a megsem-
misülést, lebontást követő félév első napján keletkezik.

(2) Az adókötelezettség megszűnik a telek külterületté minősítéséről
szóló önkormányzati határozat közzététele, továbbá a telek művelési ágba
sorolása és tényleges mezőgazdasági művelésének megkezdése félévének
utolsó napján.

(3) Az adókötelezettségben bekövetkező – (1)-(2) bekezdésben nem
említett – változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.

A bevallás és bejelentkezési kötelezettség teljesítéséről és határide-
jéről az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezik az
alábbiak szerint:

A helyi adók bevallása 
32. § (1) A helyi iparűzési adóról az adóévet követő év május 31-éig

kell bevallást tenni. Az adózónak a helyi iparűzési adóelőlegkiegészítés
összegéről az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatvá-
nyon a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell bevallást tennie. Az ide-
iglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő iparűzési
adóról – a megfizetés határidejével egyezően – a tevékenység befejezésé-
nek napját követő hónap 15. napjáig kell bevallást tenni.

(2) Ha a helyi adót nem az adózó állapítja meg, az adókötelezettség ke-
letkezését (változását) követő 15 napon belül kell adóbevallást tennie.

(3) Nem kell újabb adóbevallást tenni a (2) bekezdésben foglalt esetben
mindaddig, ameddig a helyi adót (adókötelezettséget) érintő változás nem
következett be.

Mulasztási bírság
172. § (1) A magánszemély adózó – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel

– 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírság-
gal sújtható, ha

a) a bejelentési (bejelentkezési, változásbejelentési), adatszolgáltatási
kötelezettségét késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal vagy hi-
ányosan teljesíti,

b) a bevallási, vagyonszerzési illetékkel kapcsolatos bejelentési (a to-
vábbiakban együtt: bevallási) kötelezettségét a bevallás határidejét köve-
tően, de az adóhatóság felszólítását, ellenőrzését megelőzően késedelme-
sen teljesíti és késedelmét nem menti ki (bevallási késedelem),

c) bejelentési (bejelentkezési, változásbejelentési), adatszolgáltatási,
pénzforgalmi számlanyitási kötelezettségét, továbbá bevallási kötelezett-
ségét nem teljesíti.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy amennyiben bármely adónem
vonatkozásában érintettek, a jogszabályban foglalt adó kötele zett sé -
güknek a Délegyháza Község honlapján (www.delegyhaza.hu)  talál-
ható, illetve az adócsoportnál (Délegyháza Árpád u. 8., 8. szoba) be-
szerezhető nyomtatványok kitöltésével tehetnek eleget.

dr.  Molnár Zsuzsanna jegyző

Ezúton is nagyon köszönjük az Ezermester Kft.-nek a Polgármeste-
ri Hivatalba ingyen felszerelt polcait, amivel megkönnyítette a hivatal-
ban lévő dokumentumok tárolását. Délegyháza Község Önkormányzata

Köszönjük Pocsai Istvánnak az általa ingyen felajánlott 200 db kő-
risfa csemetét, amik a Délegyháza–Dunavarsány összekötő úton kerül-
tek kiültetésre. Délegyháza Község Önkormányzata

Nagyon köszönjük Kollár Lászlónak, hogy ingyen készítette el
önkormányzatunk számára a Délegyháza Árpád utca, Rákóczi utcában
kihelyezésre került virágtartókat, amivel szebbé tettük településünket.

Délegyháza Község Önkormányzata

Köszönjük Sallai Lászlónak, hogy üzem anyagköltségen fuvarozta a
földet a régi Kavicsbánya területére, megkönnyítve ezzel azt, hogy az
idén megrendezésre kerülő Falunapok új helyszínén rendezett körülmé-
nyek várják polgárainkat. Délegyháza Község Önkormányzata

Külön köszönjük az A.S.A Magyarország Kft.-nek, hogy a régi
Kavicsbánya területére ingyen biztosította a területrendezéshez, tisztí-
tásához szükséges konténereket megkönnyítve ezzel azt, hogy az idén
megrendezésre kerülő Falunapok új helyszínén rendezett körülmények
várják polgárainkat. Délegyháza Község Önkormányzata



Délegyházán autóval ismeretlen szemé-
lyek járnak, visszaélve a Mozgáskorlátozot-
tak Váci Regionális Egyesület és a délegyházi
szervezet nevével. Gyapjú (ami csak műszál)
ágytakaró garnitúrát ajándékoznak, olyan jel-
szóval, hogy a Mozgáskorlátozottak küldik
„ajándékba”, csak éppen a 28.000 Ft-os szál-
lítási költséget kell kifizetni, készpénzben.

Ettől a tevékenységtől a Váci Egyesület és a
délegyházi szervezet is elhatárolja magát, hi-
szen nincs is róla tudomásunk! Ha a szervezet
vagy a máltai csomagot küld, azt csakis falu-
beli ismerős viszi házhoz, és teljesen ingyen,
csak egy aláírást kérünk igazolásul, hogy az il-
letékes vette át a csomagot. Ezzel szemben ők
sem a számlaírással, sem az átvétel igazolásá-
val nem foglalkoznak. Fontos, a 28.000 Ft fel-
vétele után szélsebességgel távoznak.

Ezért kérem Délegyháza lakosságát, óva-
kodjon az idegen autóból kiszálló sze mé -
lyektől, és magától a vásárlástól is, hiszen ez
az üzlet nem legálisan működik.

Köszönettel:
Palóczai Kiss Balázsné

Mozgáskorlátozott Szervezet titkára  
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Tájékoztatás a Délegyháza-
Dunavarsány összekötő út

felújításáról

Az októberben megválasztott új képviselő-
testület egyik első és legfontosabb elhatáro-
zása volt a Dunavarsány–Délegyháza
összekötő út felújítása. Idén a tervek megva-
lósítása is megkezdődött, ugyanis az Önkor-
mányzat az út felújítása tárgyában május ele-
jén kiírta a közbeszerzési eljárást. Sajnos
üröm az örömben, hogy a tervekkel ellentét-
ben „csupán” 1400 méter út felújítását kezd-
hetjük meg június végén, ugyanis a maradék
400 méteres szakasz (a Délegyháza táblától a
vasútállomásig) nem az Önkormányzat, ha-
nem a Magyar Állam tulajdonában és a Ma-
gyar Államvasutak Zrt. kezelésében van.
Délegyháza Község Önkormányzata még a
közbeszerzési eljárás előkészítése során
megkereste a MÁV illetékes képviselőit
egyeztetés céljából. Délegyháza Község Ön-
kormányzata vállalta volna a MÁV tulajdo-
nában lévő 400 méteres szakasz felújításá-
nak költségeit is, azonban megkeresésünkre
nem érkezett érdemi válasz. Az Önkormány-
zat választás elé került, el kellett döntenünk,
hogy a megegyezésig lemondunk az út fel-
újításával kapcsolatos terveinkről, vagy
megkezdjük a munkákat azon a szakaszon,
amelyen jogilag lehetőségünk nyílik. A
képviselő-testület végül úgy döntött, hogy a
további egyeztetések folytatása mellett kiírja
az önkormányzati tulajdonban lévő útsza-
kasz felújítására a közbeszerzési eljárást. Bí-
zunk abban, hogy a MÁV és a Magyar Ál-
lam képviselőivel mihamarabb meg tudunk
egyezni, és egy újabb közbeszerzési eljárás
keretében hamarosan megkezdhetjük a ma-
radék 400 méteres útszakasz felújítását is.

Délegyháza Község Önkormányzata

Június végén kezdődik a
Dunavarsány-Délegyháza

összekötő út felújítása

Délegyháza Község Önkormányzata
2011. májusában kiírta a közbeszerzési eljá-
rást a Dunavarsány-Délegyháza összekötő út
felújítása tárgyában. A közbeszerzési eljárás
ugyan még nem zárult le, de a tervek szerint
az út felújítására (Dunavarsány határától a
Délegyháza tábláig) 2011. június 27. és július
28. között kerül majd sor. Az előzetes tervek
szerint az út felújításának ideje alatt fél útpá-
lya minden szakaszon járható lesz, így az út
sem a gépkocsi-, sem a buszforgalom elől
nem lesz elzárva.

Délegyháza Község Önkormányzata

Az utóbbi időben egyre több bejelentést ka-
punk elhagyott szemeteszsákok, valamint épí-
tési törmelékek miatt. Amellett, hogy az út szé-
lén vagy mások telkén „felejtett” szemétkupa -
cok rontják a településünkről kialakított képet,
sok esetben még környezetkárosítóak is. A sze-
metelések miatt a jegyző egyrészt környezet-
gazdálkodási bírságot szabhat ki a „szemetes”
ingatlan tulajdonosával szemben, másrészt sza-
bálysértési eljárást indíthat az illegálisan
szemetelőkkel szemben. Jelenleg is több sza-
bálysértési és hulladékgazdálkodási közigazga-
tási eljárást folytatunk illegális szemetelés
ügyében. A jelenleg hatályos szabályok szerint
szabálysértési eljárás keretében 50.000 forint
pénzbírságot is kiszabhatunk a szemetelőkkel
szemben. A pénzbírság összegén felül a
szabálysértő viseli a szemét elszállításának díját
is, amely esetenként a 100.000 forintot is meg-
haladhatja. A szemetelés miatt a jegyző
büntetőeljárás megindítását is kezdeményezhe-
ti, amennyiben az illegálisan elhelyezett hulla-
dék természetkárosítást vagy környezetkárosí-
tást okoz.

Bízunk abban, hogy a folyamatos
ellenőrzések és a bírságok magas összege elret-
tenti a szemetelőket és a jövőben egy szebb és
tisztább Délegyházát tudhatunk magunkénak.

Újszülöttek:

Fekete-Szabó Sára 2011. 04. 18.
Nagy Ramóna 2011. 04. 26.
Bordács Dáriusz Adrián 2011. 05. 05. 

„Kicsi rózsabimbó  élted hajnalán,
szunnyadozz csak párnád hófehér haván.
Ringat jó anyácskád, ezer gondja van rád,
féltő szívvel virraszt sok-sok éjszakán.”

/ Csanádi Imre /

Elhunyt:

Csernus Józsefné 1923. 11.  01.

„Mikor elmentél, kialudt egy csillag.
Az angyalok a mennyországba hívtak.
De sajnos itt lent, elvesztettünk Téged,
a legtisztább angyalát a Földnek 
s az égnek.”

Lakóhelyet létesített: 19 fő
Tartózkodási helyet létesített: 7 fő

Zsolnainé Csernyi Erzsébet
anyakönyvvezető

Ezúton szeretnénk elnézést
kérni a Polgármesteri Hivatal
nevében Kuves Péter és Pásztor
Edit szülőktől, mert gyermeke-
ik neve tévesen jelent meg a
Délegyházi Hírek Anyakönyvi
napló rovatában. Gyermekeik
Kuves Csongor Péter és Kuves
Emese Panna.

Kívánunk az egész családnak
nagyon jó egészséget, sok
együtt töltött boldog percet
gyermekeikkel.

Zsolnainé Csernyi Erzsébet
anyakönyvvezető

Köszönetünket fejezzük ki, akik szeretett
édesanyánkat, nagyanyánkat

CSERNUS JÓZSEFNÉT
utolsó útjára elkísérték és fájdalmunkban

osztoztak. A gyászoló család



Vélemények – A lakosok írásai  

Tisztelt Meghívottak! Képviselők! Pol-
gármester úr! 

Először is megköszönöm azoknak, akik a
Polgármester úr meghívásának eleget téve,
jelenlétükkel megtisztelték ezt a fórumot.

Mindenekelőtt kénytelen vagyok vissza-
utasítani azt a vádat, hogy megtévesztettem,
félrevezettem, ill. nagyfokú tiszteletlenséget
tanúsítottam az aláírókkal szemben az alá-
írásgyűjtéssel. Nagykorú, értelmes emberek
el tudják dönteni, mihez adják a nevüket, de
minden aláírásgyűjtő ív mellett ott volt a be-
advány másolata.

Természetesen az egészségház hosszú tá-
vú működtetésének és bővítésének lehetősé-
ge volt a cél, és nem a haragkeltés, kötekedés
vagy megtévesztés. Csodálkoztam volna, ha
Délegyháza jogászai nem találnak hibát a be-
adványban.

49. § (1) Népi kezdeményezés útján a kép-
viselő-testület elé terjeszthető minden olyan
ügy, amelynek eldöntése a képviselő-testület
hatáskörébe tartozik.

(2) A képviselő-testület önkormányzati
ren deletében meghatározott – a választópol-
gárok öt százalékánál nem kevesebb és tíz
százalékánál nem nagyobb – számú választó-
polgár a népi kezdeményezést a polgármes-
ternek nyújthatja be. A képviselő-testület kö-
teles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést,
melyet a képviselő-testület által meghatáro-
zott számú választópolgár indítványozott.

50. § 
(2) A képviselő-testület önkormányzati

rendeletben szabályozza a helyi népszavazás
és népi kezdeményezés további feltételeit, az
eljárás rendjét.

Meglepő Polgármester úr kijelentése, mi-
szerint „ez a demagóg népszerűség-hajhászó
cselekedet először fordult elő Délegyházán,
de reméli utoljára” (demokratikus kijelentés).  

Azt tudom, hogy egyéb adatot is fel kellett
volna tüntetni az íveken, de úgy gondolom,
hogy egy ekkora közösségben, ahol név és
lakcím alapján mindenki beazonosítható, er-
re nincs szükség. A beazonosítás meg is tör-
tént, hiszen Polgármester úr meghívója min-
den aláíróhoz eljutott. 

Mi nem adatgyűjtést végeztünk, hanem ki -
kértük az emberek véleményét, s akit megkér-
deztünk, szinte mindenki helyeselte kez de  -
ményezésünket. Mindössze két hetet fordítot-
tunk a gyűjtésre, ezért csak 324 aláírást adtunk
le, mert így is megvolt a kellő aláírásszám. 

Az a vád, hogy gyermekekkel gyűjtettem
az aláírást, nevetséges és nem igaz. A legfia-
talabb gyűjtő is legalább 40 éve rendelkezik
személyi igazolvánnyal.

Az egészségház társasházzá átalakítása
most lehet, hogy egy-két milliót hoz a kasz-
szába, esetleg még látványos is, de mit ka-
punk cserébe? 

Ezt a nyereséget később busásan vissza
kell fizetni.  

A 4-5 lakó-tulajdonos és az egészségügyi
szolgáltatás oly mértékben különböző értékek
mentén működik, hogy az állandó gondokat
fog okozni. Gondoljuk végig, szinte nincs
olyan társasház, ahol ne perlekednének, pe-
reskednének valamiért, az üzemeltetés költsé-
geit sem szabad figyelmen kívül hagyni.

Ezért kértem, ne hamarkodjuk el a dön-
tést! Az épület maradjon teljes egészében
Délegyháza tulajdonában, hogy a további
szükséges fejlesztések végrehajthatóak le-
gyenek. Tisztességes ereszcsatorna-javítás-
sal a tető felújítható, a palacsere még várhat.  

Tudjuk, hogy már most kicsi a kapacitás,
és talán a lakosok nagy része ezért nem itt ke-
zelteti magát, az OEP támogatás máshova
megy. Már most közel 600 gyerek van. Sok
szülő keresett másutt ellátást, s ez nem a dok-
tornő iránti bizalom hiányára vezethető visz-
sza. 1-2 éven belül átlépjük a 600 fős gyerek-
létszámot, és ettől kezdve az OEP finanszíro-
zás is kedvezőbb lesz.

Ezt támasztja alá a Könyvvizsgálói ál-
lásfoglalás is. Senki nem kérte, hogy jövő
héten kezdjünk az átépítéshez. 

Szigetszentmiklós közel 1 milliárdot
nyert EU-s pályázaton a rendelőbővítésre, 
-fejlesztésre.

A napokban néztem át az NFÜ 2011. évi
Pályázati Menetrend-jét.

Ebben: Gyógyító Magyarország címen
júliusban 2 db TIOP 3 és 10 milliárd   
aug.-ban 1 db TIOP 4  milliárd
szept.-ben 1 db TÁMOP 10,8 milliárd 
okt.-ben 2 db TÁMOP 1,5 és 1 milliárd
november 1 db TÁMOP 10,8 milliárd Ft
összköltséggel pályázatot fognak kiírni a mi ré-
giónkban,  amin esetleg mi is indulhatunk,
vagy talán jövőre lesz olyan kiírás, ami nekünk
jobban megfelel, de a lehetőséget nem szabad
elszalasztanunk. Elgondolkodtató, hogy a
gyógy turizmusba hogyan tudnánk bekapcso-
lódni, felhasználva a meglévő fizető vendég-
szállásokat. (Pl: fogászati turizmus stb.)

Úgy gondolom, hogy nem az én dolgom
kidolgozni a pontos felújítási programot,  az
egészségügyben járatos közgazdászok, orvo-
sok szakvéleményére alapozva kell megter-
vezni a jövőt.

Keressünk olyan megoldást, ami hosszú
távon szolgálja a lakosok egészségét.

TIOP: Társadalmi Infrastruktúra
Ope    ratív Program 

TÁMOP:  Társadalmi Megújulás Ope-
ratív Program 

2011. 05. 26. Hancsics György

Az önkormányzat a fenti cikkre 
a következő lapszámban válaszol.

„DEMOKRÁCIÁBÓL JELES” 60 éves a
Kavicsbánya!

Délegyháza kavics története, fejlődése
Havas Frigyes írása alapján

A Délegyházi Klauber-féle I. tó 1949. novemberében
lett államosítva és a neve 1. számú Kavicstermelő Vállalat
lett.  Markó István volt az igazgatója. A vasútállomás neve
Felső Délegyháza volt, ekkor még csak körülbelül 20 ház
volt itt. Az I-es tónak körülbelül csak a fele volt még csak
meg, a termelés ekkoriban napi hat vagon volt. 

A bánya először a Közlekedési Minisztériumhoz tarto-
zott, 1950 januárjától került át az Építőanyag ipari Minisz-
tériumhoz. 1950 végén elkezdődtek a tárgyalások a bánya
bővítéséről. Kijelölésre került a II-es tó területe, és
elkezdődött a sínek lefektetése.

1951 februárjában mi is Németországba, Hamburgba
utaztunk, ahol megrendelésre került 4 db nagy kapacitású
kotró, egy ebből Délegyházára került. 

A II-es tó területéhez vezető sín és a kotró
működésének avató ünnepsége 1951. június 10-én, a
műhely előtti térségben volt. Jelen voltak Bebrits Lajos és
Apró Antal miniszterek is. Idén lesz a 60 éves jubileum. 

Ahogy a termelés és a tó növekedett, úgy nőtt Délegy-
háza is.

1954. január 1-jéig működött önálló vállalatként a ka-
vicsbánya, utána megalakult a Központi Igazgatóság és
üzemmé változott. Első üzemvezető Kovács János lett.

1994-ben az összes kavicsbánya üzemet a Vagyonügy-
nökség eladta nyugati építőcégeknek.

Én mint gazdasági vezető jóformán a vállalat
születésétől (államosítástól) 1994-ig dolgoztam itt.

Keresem azokat a dolgozótársaimat, akik a
délegyházi vállalatnak dolgoztak, jelent -

kezzenek nálam, szeretném őket júniusban az
I-es tónál lévő szigetemre egy találkozóra

meghívni.

Címem: Havas Frigyes
1072 Budapest VII. Rákóczi út 32. II. 5.
Telefon: 1/322-2537 vagy 20/410-7644 

1964-es felvétel



Iskolánk életéből  

A „Kihívás Napja” alkalmából idén is egy jól
sikerült, vidám délutánt töltöttek együtt tanuló-
ink. Többféle sportolási lehetőség, illetve prog-
ram között választhattak az érdeklődők.

A zenés produkciók (melyek megteremtették
a jó hangulatot) után utcai futóversenyen mérték
össze gyorsaságukat a diákok, majd kipróbál-
hatták a lábtollaslabdát, versenyezhettek, ki tud
többet „dekázni”. Ezután a népes szurkolók a
hagyományos tanár-diák kosárlabda mér kő zé -
sen biztatták kedvenceiket. A nap végén, akinek

még volt ereje és kedve, focizhatott, illetve
tollaslabdázhatott. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni Polgár-
mester Úrnak és a képviselő-testület tagjainak,
hogy támogatták iskolánkat a gyorstollaslabda
szett elnyerésében a pályázati önrész (84.000 Ft)
átvállalását. Köszönettel tartozunk ezenkívül a
Polgárőrségnek a futóverseny biztosításáért.

Futóverseny eredményei:
Alsó tagozatos fiúk: 1. Kalányos Ödön 4. o.

2. Kiss Dávid 2. o.
3. Gáspár Márk 2. o.

Alsó tagozatos lányok: 1. Gyuricza Aliz 3. o.
2. Puzsár Inez 3. o.
3. Puzsár Iza 3. o.

Felsős fiúk: 1. Gáspár Sándor 8. o.
2. Bota Szilárd 7. o.
3. Gáspár Dániel 5. a

Felsős lányok: 1. Kanizsai Fanni 5. a
2. Gáspár Beatrix 6. o.
3. Nyitrai Henriett 7. o.

Lábtollaslabda eredménye: 
Fiúk: 1. Kiss István 8. o.

2. Tordai Attila 6. o.
3. Gáspár Dániel 5. a
Schneider Dániel 6. o.
Bota Levente 6. o.

Lányok: 1. Czika Csenge 6. o.

A gyerekek véleménye, illetve a látottak alap-
ján biztos, hogy mozgalmas és izgalmas napot
tudunk magunk mögött.

Köszönetünket fejezzük ki a délegyházi
vadásztársaságnak, Hallai Tibor vadásznak,
hogy április 29-én lehetőséget kapott a 2. osz-
tály egy tartalmas nap eltöltésére a Vadászház-
ban. A főzésnél, a programszervezésnél a
szülők is segítettek. 

Dombi Mariann, Hidegföldi Györgyi, Simon
Éva, Valkai Anikó. 

Köszönjük:
Kriston Róbert
Petőné B. Piroska tanítók

Immár második alkalommal került sor is-
kolánkban osztályok közötti versenyre a ta-
vaszi papírgyűjtés alkalmával. A háromna-
pos munka során a felső tagozatban a 7., míg
az alsósoknál a 4. osztály végzett az élen.

Ezúton szeretnénk megköszönni a szülők
és támogatók segítségét, akik munkájukkal
hozzájárultak a papírgyűjtés sikerességéhez.
A 6,8 tonna papír árából valamennyi diákunk
részesül majd, közös kirándulás alkalmával.

Külön köszönjük Palóczai Kiss Sán dor -
nénak (Böbe néninek), hogy ismételten ren-
delkezésünkre bocsátotta a mérleget, amivel
a versenyt lebonyolíthattuk.

DÖK



Iskolánk életéből  

Május 20-án az egész felső tagozat Kecskemétre utazott. Mi a
hatodik osztállyal utaztunk egy buszban. Először a kecskeméti ar-
borétumba látogattunk el, ahol sok növényt láttunk és ismertünk
meg. A játszótér közelében feladatlapot töltöttünk ki a megis-
mert fákkal kapcsolatosan. Mindenki választott egy fát, ami neki
tetszett, és arról oldotta meg a feladatlapon szereplő feladatokat.

A 6. osztály a sportpályára ment, mi meg a klassz játszótéren
játszottunk.

A következő állomás a városnézés volt. Mi magunk tartottunk
kis ismertetőt a város nevezetességeiről. Megállapítottuk, hogy
a cifra palota tényleg cifra, és az ablaka valóban zöld. Később mi
kézműveskedni mentünk, ahol csuhéból nyulat készítettünk, a 6.
osztályosok meg a Szórakaténusz Játékmúzeumot látogatták
meg.

A jó kis kirándulás befejezéseként fagyiztunk.

Szalay Dominika és Borbély Viktória
5. a osztályos tanulók



A Kölcsey Művelődési Központ hírei  

A programból:
Álomcsapda, nyaklánc,

karkötő készítése, gyöngyszövés,
gyöngyből kép készítése és sok más

érdekes technika kipróbálása.
Egynapos kirándulás.

A tábor napközis jellegű, minden
reggel 8 órakor indulunk a

művelődési ház elől kerékpárral, és
délután 16 óra körül érkezünk meg.

A tábor díja: 13 000 Ft.

A díj tartalmazza a napi háromszori
étkezést, az anyagköltségeket, az
egynapos kirándulás költségeit.

A tábor helye:
Tavirózsa Camping

Jelentkezni Derzsi Katánál
a művelődési házban lehet,

vagy a 24/212-005-ös
telefonszámon.

Jelentkezési határidő:
2011. június 30.

II. Colour Kupa
2011. május 29-én Délegyháza összes társastáncosa útnak indult, hogy részt ve-

gyen a II. Colour Kupa – Minősítő Versenyen Kiskunlacházán. A verseny egész nap
tartott, külön kategória, valamint korosztály szerint.

Volt aki alig várta már, hogy rá kerüljön a  sor, végre a táncparkettre kerülhessen,
volt aki nagyon izgult, és volt olyan is, akinek ez volt a legelső versenye.

Rengeteg latin és standard táncot láthattunk, az ovi kategóriától az ifjúságig, vala-
mint bemutatókkal színesítették a programot.

Egész nap együtt izgultunk, valamint a szüleink biztattak minket, akiknek ezúton
köszönjük szépen, hogy velünk tartottak ezen a  csodás napon!

Végül délután megtörtént a várva várt eredményhirdetés:

Violet Rose – angolkeringő BRONZ minősítés
Violet Girls – bécsi keringő BRONZ minősítés
Violet Rose – country BRONZ minősítés
Sunny Girls – country BRONZ minősítés
Pillangó – angolkeringő BRONZ minősítés
Pinky Girls – szamba EZÜST minősítés
Pinky Girls – bécsi keringő EZÜST minősítés
Debreceni Ilonka Mosolydíjjal jutalmazták

Demeter Tímea és Márton Bence a kiskunlacházi Kaméleon csoporttal latin és
standard kategóriában ARANY minősítést kapott, valamit koreográfusi munkájukért
oklevelet és egy gyönyörű táncos szobrot  kaptak.

Délegyháza Táncosai



Tájékoztató  Hirdetések  

2336 Dunavarsány, Pozsonyi u. 46.
Telefon:  +36-30-9-140-004

E-mail: daloexkft@gmail.com

Cégünk a következő termékek kereskedelmével és
beépítésével foglalkozik:

– műanyag nyílászárók (ajtó, ablak)
– redőnyök (műanyag, alumínium), rovarhálók (fix, mobil)

– beltéri ajtók (dekorfóliás)
– beltéri műanyag könyöklő (fehér, színes)
– kültéri műanyag könyöklő (csak fehér)
– alumínium párkányok (fehér, színes)

– műanyag takarólécek (fehér, színes, öntapadó)
– Aereco légszellőző (gázhoz, penészedéshez)

– szeletelt tégla

Műanyag nyílászáróink 6 kamrás kivitelben Gealan (német) vagy
Panorama (magyar) profilokból készülnek.

Az üvegezés alapáron (U=1.0 w/m2k) argon gázzal töltött.
Vasalat ROTO.

Rövid szállítási határidő.

ÁLLÁSBÖRZÉN
VOLTUNK!

Májusban dupla összejövetelt tartott a Szenior Foglalkoztatási Klub.
21-én Csepelen a Királyerdei Művelődési Központban megrendezett régi-
ós állásbörzén volt a csoportunk. Szilveszter Lajos délegyházi alpolgár-
mester úr segítségével biztosított külön kisbusszal utazott a többség, de
voltak olyanok például Majosházáról, akik személygépkocsival érkeztek.
A börzén nagy örömünkre sok munkaadó jelent meg, többen nemcsak az
önéletrajzukat adták le, hanem a konkrét felvételi interjúk időpontját is
megbeszélték.

A hónap utolsó keddjén, 17 órai kezdettel, ahogyan az újságokban is
megjelent, rendhagyó foglalkozásunk volt, mivel ekkor az ún. ÉLET -
BELÉPŐ tréningről tartott érdekes tájékoztatót a programtulajdonos: dr.
Sinkó Erika és Veres Attila tréningfejlesztő, coach. (Ez utóbbi magyar ki-
ejtéssel: kócs, vagyis tanácsadó.) Az előadók megadták a lehetőséget arra,
hogy elegendő számú, fizetőképes jelentkező esetén tanfolyamot indíta-
nak Dunavarsányban, a Művelődési Házban.

A következő klubfoglalkozás május 31-én, kedden 14 órai kezdettel
lesz Dunavarsányban a Petőfi Művelődési Házban. A jó hír, hogy lesz új
álláslista!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a MISA Alapítvány nevében:                                                                          

Dr. Gligor János



Ea.: Szabó Sándor r. al-
ezredes

Délegyháza területén
az eltelt időben történtek
balesetek

Április 07-én a reggeli órákban a MÁV állomás
előtti részen egy helyi lakos a személygépkocsijá-
val a busz öbölben álló menetrendszerinti járat ki-
kerülésébe kezdett, kis sebességgel haladt Du na -
varsány irányába. A busz takarásából kijött egy
gyalogos és szinte nekiszaladt a kikerülésben lévő
személygépkocsinak, nekiesett a jármű elejének és
a szélvédőnek csapódott. A gyalogos egy fiatal fiú
volt, nem akart a balesettel tőrődni, igyekezett vol-
na iskolába, de a személygépkocsi sofőrje nagyon
helyesen mentőt, orvost kért a helyszínre, és két
napig kórházban is volt a fiatalember megfigyelés
céljából. A személygépkocsi vezetője elmondta,
hogy kilépett elé a gyalogos, nem volt ideje sem-
mire, de az biztos, hogy a gyalogos nem felé, ha-
nem jobbra, az ellenkező irányba nézett.

Egy 16 éves helyi fiú otthonról elhozta a
Trabantot és a Dózsa Gy. úton haladt vele a Galla
tanya irányába, április 09-én 1035 óra körüli időben.
Haladása során jobbra nagy ívben kanyarodott be a
kis autóval, és észlelte, hogy szemből érkezik egy
másik személygépkocsi, ezért az ütközést elkerü-
lendő elrántotta a kormányt és a Kastély közben az
egyik kerítésnek ütközött. Személyi sérülés nem
történt. Több szabálysértés elkövetése miatt folyik
az eljárás a fiatalkorú helyi lakos ellen. 

Délegyházi  bűnesetek…
Április hónapban a MÁV állomás területéről

fém cikkeket tulajdonítottak el alkalmi lopás mód-
szerével nagy károkat okozva. Április 01-jére vir-

radóra az Ibolya utcában a tópartról egy 6.5 m-es fa
csónakot loptak el. Saját kulcsának használatával
loptak el egy Suzuki személygépkocsit az Újpesti
soron április 03-án 17.00-17.30 óra közötti időben.
Április 5-22. közötti időben a Gacs soron egy mű-
velt területről fém berendezéseket vittek el, ame-
lyek öntözéshez kellenek, de a fémtolvajok való-
színűleg csak töredék értékét kapták meg a lopott
árunak, hiszen feltehető, hogy haszonvasként érté-
kesítették tovább. Május 08-ra virradóra a Temető
utcában egy SMART típusú kis személygépkocsit
tulajdonítottak el a saját kulcsával.

Kérjük az állandó lakosokat és az üdülőövezet-
ben pihenőket is, hogy figyeljenek egymásra, fi-
gyeljék az idegeneket, szólítsák meg, hogy Jó na-
pot! Mit tetszik keresni? vagy valami hasonló, elég
ha észreveszi a tilosban járó, hogy valaki felfigyelt
rá, és máris meggondolja, hogy lopjon vagy sem.
Kérem, ha ilyet észlelnek, akkor értesítsék a Rácke-
vei Rendőrkapitányságot és erőnkhöz mérten gyor-
san a helyszínre érkezünk, igazoltatjuk a gyanúsan
viselkedő alakokat. Gyanús lehet, ha benézeget a
kertbe és óvatoskodik, és egyáltalán ha Önöknek
gyanúsnak tűnik. Vagyontárgyaikkal kapcsolatban
legyenek figyelmesebbek, és kerti munkák meg-
kezdésekor zárják be a családi ház ajtaját. 

Ne hagyják nyitva az ablakot, mert a tolvajok
csak lesik az alkalmat, jár a szemük és nagyon fi-
gyelmesek és bizony ügyesek is, látva a rendőrségi
aktákat, nagyon kis energiabefektetéssel, gyorsan,
nagyobb készpénz összegre is szert tehetnek. Tud-
ják, milyen nehéz bizonyítani a pénz ellopását, a
pénznek nincs szaga, mondták elődeink, és meny-
nyire igazuk volt. Kérem figyeljenek, ügyeljenek és
szokatlan emberek, jelenségek észlelésekor kiabál-

janak, kérjenek segítséget,
mert akkor megelőzhetőek
a besurranással elkövetett
lopások. Az sem jó megol-
dás, ha a lábtörlő alá, az
ablakpárkányra vagy a villanyóra szekrénybe, eset-
leg a teraszon egy cipőbe dugjuk el a lakáskulcsot,
mert sok évi rendőrtapasztalat mondatja velem,
hogy a legelső esetben ott keresik a csibészek a la-
kás kulcsát… Kérem előzzék meg a bűncselekmé-
nyek elkövetését!

A IV-es tó partján a Tókert Vendéglő térségé-
ben strand kialakítása folyik, és az arra járó helyi
lakos szóvá tette, hogy lezárják a víz körüli részt.
Szóváltás, majd pofonütés, ahogy ezt magyarosan
intézni kell. Rendőrök is érkeztek a helyszínre és
feltehető, hogy a Bíróságon a könnyű testi sértés
vagy a tettleges becsületsértés miatt még majd
folytatódik a vizsgálat.

Május 03-án 05.30 órakor az Óbudai telepen ki-
gyulladt és leégett egy ház. 2 fő megsérült, egyikük
olyan súlyosan, hogy a kórházba szállítását köve-
tően meghalt, az idős férfi pedig életveszélyes sé-
rüléseket szenvedett, jelenleg is kórházban ápol-
ják. A vizsgálat folyik, mind a tűzoltók, mind a
rendőrök vizsgálják az eset körülményeit. 

Információ esetén keressék Füri József r. ftzls.
urat a Dunavarsányi KMB Irodán vagy bármelyik
rendőrt. Délegyháza területén az országos körözési
adatok alapján nincs olyan körözött személy, aki-
nek a körözést elrendelő szervek Délegyházát je-
lölték volna meg tartózkodási helyként. 

A Ráckevei Rendőrkapitányság telefonszámai:
06-24-518-680, 06-24-518-690, 06-20-444-1268

R á c k e v e, 2011. május 25. 

Rendőrségi hírek  

RENDŐRSÉGI HÍREK

Itt a nyár, a kisebb gyerekeknek befejeződik az
óvoda, az iskolások számára is elérkezik az annyi-
ra várt nyári szünidő. A szülők már tavasszal el-
kezdik a készülődést, táborok, programok szerve-
zését gyermekeik számára. De mit tehetnek azok a
szülők, akik nem tudják táborba befizetni, nagy-
szülőknél, rokonoknál elhelyezni a gyereküket? 

Ha tényleg nincs semmilyen megoldás arra,
hogy gyermekünket egyedül hagyjuk, akárcsak né-
hány órára is, akkor célszerű átgondolni az alábbi
tanácsokat:

1. Először is nagyon fontos a gyermekünkkel az
őszinte kommunikáció. Kérdezzük meg tőle, hogy
tényleg nem zavarja az, ha egyedül kell maradnia,
nem fog-e félni, nem veszi-e rossz néven, ha magá-
ra hagyjuk.

2. Fontos, hogy fokozatosan szoktassuk hozzá
az új feladatához. Először csak rövidebb időre
menjünk el otthonról, a hosszabb egyedüllét csak
némi „gyakorlás” után következzen. Ha megold-
ható, akkor napi 6-8 óránál tovább még a nagyobb

gyerekeket se hagyjuk magukra, éjszaka pedig
semmiféleképpen sem.

3. Maradjunk mindig elérhetőek! Ez a mai vi-
lágban már nem jelent problémát! Ha munkánk
miatt mégsem lennénk bizonyos ideig elérhetőek,
akkor segítségünkre lehet egy jó szomszéd, rokon,
aki helyettünk riasztható. Fontos, hogy gyerme-
künk tisztában legyen a segélykérő telefonszámok-
kal is, hogy vészhelyzetben őket is fel tudja hívni.

4. Gyakoroljunk el vészhelyzeteket. Remélhető-
leg soha nem kell ezeket élesben is alkalmazni, de
jobb, ha felkészítjük gyermekünket arra, mit kell
tennie tűz, csőtörés, áramszünet, rosszullét vagy
bármilyen rendkívüli helyzet esetén.

5. Fektessünk le szigorú biztonsági szabályokat.
Tudnia kell, hogy kit engedhet be a lakásba, kinek
mondhatja, hogy egyedül tartózkodik otthon és ki-
nek nem. Hívhat-e barátokat, hány főt, kiket? El-
mehet-e otthonról, amíg mi nem vagyunk otthon,
ha igen, hová, mennyi időre és kivel? Mihez nyúl-
hat szülői felügyelet nélkül, mihez nem, annak el-

lenére, hogy már használta egyedül, amikor mi ott-
hon voltunk (pl.: háztartási gépek, vegyszerek, ker-
ti szerszámok, internet…). Külön figyeljünk az in-
ternetezés, számítógépes játékok időtartamára, faj-
táira. Lehet, hogy a gyermek nem mozdul ki a la-
kásból, de a világhálón is számos veszélyforrás le-
selkedik rá. A szülők feladata és felelőssége az,
hogy lekorlátozzák az interneten látogatható olda-
lakat, chat programokat.  

6. Készítsük ki neki azokat a dolgokat, amire
szüksége lehet. Legjobb, ha az ételeket, sebtapaszt,
zsebkendőt, póttekercs vécépapírt, zseblámpát, fel-
mosórongyot, seprűt stb. kikészítjük neki, vagy
megmutatjuk, pontosan hol találja azokat. 

7. Fontos azt is tisztázni, hogy mivel fogja eltöl-
teni azt az időt, amíg egyedül van. Nem szerencsés,
ha az egyedül töltött délutánokon mindig csak té-
vét néz vagy számítógépes játékokkal játszik. Ad-
junk neki feladatokat. Az unatkozó gyerek mindig
sokkal veszélyesebb önmagára és a környezetére
nézve egyaránt.                Szabó Sándor r. alezredes



Tisztelt olvasók!

Május 14-én Dunaharasztin, a X. Ashi -
hara Gálán versenyeztünk tavasszal utoljá-
ra. Az Ashihara versenyen Kispeti Tamás
és Puskás Dávid megvédte a tavalyi arany-
érmét! Puskás Viktória ezüstéremmel,
Szász Tamás, Tokaji Tamás, Lenhardt
Attila és Lenhardt Csaba bronzéremmel
zárta a versenyt! Nagyon nagy meglepetést
okozott Lenhard Attila, aki első versenyé-
nek lett dobogósa 3 győzelemmel. Attila
bátor, technikás küzdő és lelkileg jó ver-
senyző. Nagyon élveztük a győzelmeit.
Gratulálok! Kispeti Tamás kimagaslóan
versenyzett. Tamás nagyon eredményes
tagja a versenyző gárdánknak. Tamás évek
óta versenyez nem kis eredménnyel. 2009-
ben kezdődött Tamás kiemelkedő karate
útja úgy a versenyzésben, mint a karate
munkájában egyaránt. Ehhez a kiváló ver-

senyzéshez koronaként érkezett az ered-
mény: Délegyházán a nyári edzőtáborban
60 fő vizsgázóból ő érdemelte ki munkájá-
val, hogy kettő fokozatot szerezzen, és kék
öves legyen. Ez kivételes, ritkán előfordu-
ló esemény. Puskás Dávid biztosan nyerte
a versenyt. A versenyzőinknek kellett egy
ilyen eredményes záró verseny. Ők
végigversenyezték az évet, nyáron megér-
demlik a pihenést. A május a nyári vizs-
gákra való felkészüléssel telt, a június
edzőtáborral. Minden karatésnak a nyári
övvizsgája az egyik legfontosabb az évben.
Nyáron lesz zöld és barna övre is vizsgázó.
Zöld övre 20, barna övre 30 pihent ellen-
féllel kell az övvizsga végén megküzdeni.
Ezek 1,5 perces küzdelmek teljes erővel
bevitt kéz- és lábtechnikákkal. Ez egy ko-
moly felkészülést kíván. A vizsga kemény
lesz, de ha sikerül, akkor annak a fokozat-
nak értéke is lesz. A nyár az edzőtábor-

okon kívül a bemutatók időszaka lesz. KA-
RATE BEMUTATÓINK 2011-ben:
Pomáz MŰVELŐDÉSI HÁZ,  május 28.
szombat 11.00; Dunavarsányi Napok, Mű-
velődési Ház, június 4. szombat 16.00;
Délegyházi Napok, június 19. 18.30;
Kiskunlacháza, Laci Napok június 26.
18.00; Áporka Napok július 2. Ha van
olyan pici gyermeke, akinek nem talál
sportot, hozza el hozzánk a Sportcsarnokba
hétfőn 16-17-ig és pénteken 17-18-ig! Ér-
demes elkalandozni kicsit a megújult hon-
lapunkon sok videóval edzésekről, verse-
nyekről…, hátha Ön / Te is kedvet kapsz,
hogy ennek a baráti társaságnak a tagjává
válj!  

Internetes honlapunk címe:
WWW.SENSEIMAROSSY.HU

Marossy Károly 3 dan
klubvezető

Karate  

Kispeti Tamás és Puskás Dávid aranyérmes! Puskás Viktória ezüstérmes!
Szász Tamás, Tokaji Tamás, Lenhardt Attila és Lenhardt Csaba bronzérmes!

Kispeti Tamás aranyérmes



Tájékoztató  Hirdetés  

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.
2011. januártól csak azokat a hirdetéseket tudjuk megjelentetni,

amelyeket előre kifizettek a megrendelők. Aki egész évre előfizeti
hirdetését, kedvezményt kap a hirdetés árából.

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 Község Polgármesteri Hivatala
Felelős kiadó: Dr. Molnár Zsuzsanna

Főszerkesztő: Derzsi Katalin
Fotók: Bulyákiné Éberth Anna, Varga Gábor

E-mail cím: delegyhazihirek@delegyhaza.hu
Tel./Fax: 06-24-212-005
Készült: 1500 példányban

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

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

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

Nyomdai munkák:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza

APRÓHIRDETÉS
Vízvezeték-szerelés, -javítás, duguláselhárítás, gyorsszolgálat, állan-

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

Ápoltassa kezét és lábát kényelmesen, otthonában! Tyúkszem, sarokre-
pedés, benőtt köröm vagy csak egy kis bőrkeményedés? Hívjon bizalom-
mal! Várja hívását Kovács Zsuzsanna kéz- és lábápoló. 06-30-567-1075

***

Szerelvénycentrum, víz-gáz-fűtés, öntözőrendszerek, homlokzati díszí-
tőelemek, barkácsléc. Taksonyi hídnál: a régi és az új 51-es főút kereszte-
ződésénél lévő parkolóban. Tel.: 20/494-5057. E-mail cím:
marzoli75@gmail.com

***

Eladó Telek! Délegyházán az Üdülő sétányhoz közel 630 négyszögöl
építési telek eladó. Ikerház építésére is kiválóan alkalmas.

Villany a telken belül, gáz, víz, csatorna a telek előtt található.
Irányár: 7.5 millió forint. Érdeklődni lehet: 06-20-988-4138

***

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

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
Tel.: +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. Terék Tibor körzeti megbízott
06-30-249-5684

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

14. Délegyházi Önkéntes Tűzoltóság
Lenhardt Károly
Tel.: +36-20/321-2255

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

16. Községgondnokság: Zólyomi József
Tel.: +36-20/255-7345

17. Dunavarsány – Délegyháza Református
Egyházközség
Tel.: +36-24/484-452

18. Katolikus Plébánia Dunavarsány
Tel.: +36-24/472-017

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



Községünk életéből 

Délegyházi Tóparti-Party
Napkeltétől – napnyugtáig

Sátorállítástól – sátorbontásig

Új időben és új helyen:
április 30-án a II-III-as tó közötti földsávon, a kis hídtól az Ibolya játszótérig, ragyogó napsü-

tésben rendezte meg a Faluszépítő Egyesület hagyományteremtő Családi Túra- és Sportnapját.
Kovács doktor személye – egész napos aktív részvételével és jelenlétével – biztonságot

adott a résztvevőknek, a Baba-Mama Klub megszokott kedvességével biztosított a gyere-
keknek szórakozásokat. Matild néni festette a mosolygó arcokra a pillangókat, és a lo-
vaglás, lósimogatás kicsik és nagyok várva-várt eseménye volt. Az íjászat egy szép szen-
vedély, amit soha nem késő elkezdeni… Megszokott látvány már, hogy az ugrálóvár so-
ha nem üres, messzire hangzik állandó gyermekzsivaja, a feldíszített szekerek utasaikkal
pedig körbejárták falunkat, Bulyáki Ancsi idegenvezetése mellett. Már megszokott lát-
ványt nyújtott az óriási tűzoltóautó és a sorban állás a következő kifutó kenura. Volt még
kerékpáros ügyességi és kresz vetélkedő, kötélhúzás. A hangulatot Letty gulyása és pala-
csintája emelte magaslatokba.

Akinek lehetősége van, nézze meg a YouTube-n a rendezvényről készült kisfilmet –
www.youtube.com/delegyhazivideok – vagy megteheti ugyanezt a www.delegyhazi vi -
deok.blogspot.com c. blogon is. SzKI



Községünk életéből  

2011. június 17. (péntek)
15.00 Délegyházi alkotók munkáiból kiállítás 

Megnyitó a Kölcsey Mûvelõdési Központban
(A kiállítás megtekinthetõ pénteken 17.00 óráig, szombaton
és vasárnap 9.00-15.00 óráig.)

19.30 PartyFace (Dj Kozy, Falco Maxxis, May.Flay, Dj Gery, Dj
Crest, Dj Ernesztosz)

21.00 Sztárvendég a Wall Street

2011. június 18. (szombat)
06.00 Zenés ébresztõ
08.30 Futóverseny az I-es tó körül (Nevezés a helyszínen 8.15-ig)
08.30 Ulti verseny az Erdei Vendéglõnél (Nevezés a helyszínen,

nevezési díj: 3000 Ft, ami tartalmazza az ebédet is)
09.00-12.00 Ingyenes vérnyomás- és vércukormérés
Egész nap látásvizsgálat!
09.30 A sportpályán:

Labdarúgó mérkõzések (Jelentkezés 9 óráig a helyszínen,
nevezési díj: 6000 Ft csapatonként)

10.00 Ünnepélyes megnyitó, közremûködik a Délegyházi Köl -
csey Kórus és a Dunavarsányi Kantátika Férfikar.

Benne:– Az újszülöttek délegyházi polgárrá avatása
– A „Délegyházáért Kitüntetõ oklevél és Aranymedál”

átadása
– „Délegyháza díszpolgára” oklevél átadása
– „Kimagasló közösségi munkáért” kitüntetõ oklevél átadása
– A 2011-es pünkösdi király felavatása
– A Készítsünk Délegyházáról diaprezentációt pályázat ered-

ményhirdetése 
– A Délegyházi Napsugár Óvoda gyermekeinek elõadása
–  A Hunyadi János Általános Iskola tanulóinak elõadása

12.30 A Kiskunlacházi Ifjúsági Fúvós Zenekar és a Magyar
Nem zeti Rézfúvós Kvintett elõadása

14.00 Helyi fellépõk a színpadon:
– „Aprók néptánca”
– A Hunyadi János Általános Iskola pedagógusainak tánca
– A Csokréta Asszonyklub tánca
– Country Klán Bandita Kati vezetésével (az Önkormányzat

dolgozóinak tánca) 
– Sunny Girls, Pillangók, Violet Roses, Violet Girls, Pinky

Girls, Felnõtt társastánc csoportok elõadása 
– Margaréta Nyugdíjasklub tánca

15.30 Eredményhirdetések
16.00 Bihari Gellért humorista elõadása
17.00 Tombolahúzás
18.00 Útbúcsúztató gyorsasági motoros bemutató 
18.00 Twin City koncert
18.30 Kovács Sándor elõadása a Cadillac Rock&Roll-ból
19.00 Magyar Shaolin Kung-fu Szövetség bemutatója, dr. Ro -

bert Lyons kung-fu világbajnok vezetésével
19.30 Yaratma és a Szeráj Gyöngyszemei hastánccsoport bemu-

tatója
20.00 Zumba bemutató
20.30 Mc Hawer és Tekknõ
21.00 Ziccer együttes

21:30 Délegyháza film levetítése
Utána: Zene, tánc Dj Gabriellel
Egész nap Wilda jósnõ várja a jövõre kíváncsi vendégeket.

2011. június 19. (vasárnap)
07.00 Horgászverseny

(Nevezés a helyszínen, felnõtteknek 2000 Ft, gyerekeknek
1000 Ft)

08.15 Ökumenikus istentisztelet
09.00-12.00 Ingyenes vérnyomás-, vércukormérés az egészségü-

gyi sátorban
09.30 Fõzõverseny (Jelentkezés ingyenes, szabadon választott étel

elkészítése, hozott alapanyagból)
10.00 I. Egyházas Találkozó megnyitója

– Egyházashetyérõl:
SOZZVA-kvintett 
Zörej Zenekar 
– Egyházasdengelegrõl:
Táncoló Talpak 
– Nyíregyházáról:
Szabolcs Táncegyüttes 
– Nyáregyházáról:
Orsós Ádám mesemondó
Nyáry Pál Általános Iskola és AMI növendékeinek
elõadása
Kisboróka Bábegyütttes 
Nóta- és Népdalkör Nyáregyháza
Nyáregyháza Hagyományõrzõ – Szeretet Csoport Cow-
boy tánca
– Helyi fellépõk mûsora:
Kölcsey Kórus és Citerazenekar
Kanizsai Fanni énekmûsora
Blue Stars tánccsoport bemutatója

13.00 Gézengúzok gyerekelõadás
13.30 Családi vetélkedõ
14.00 A Dallamvilág Gyermek Musical Csoport nosztalgia-

parádéja
14.30 Operett Voices musical elõadás
15.00 Eredményhirdetések
15.30 A Délegyházi Keringészavar Néptáncegyüttes mûsora
16.00 Hajómodell bemutató, mûrepülõ bemutató, kutyás bemutató

Kutya szépségverseny (Jelentkezés a helyszínen 16 óráig)
17.00 Czanik Balázs bemutatója
17.30 Acska elõadása
18.30 A Délegyházi Karate Sportegyesület bemutatója
19.00 Takács Nikolas
19.30 Tombolahúzás
20.30 Kowalsky meg a Vega koncert
21.30 Rozsda RTM koncert
22.00 Tûzzsonglõrök, zárás, máglya

Fedett nézőtér, vidámpark, kirakodóvásár, étel-ital,
garantált jó hangulat várja Önöket!
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

A rendezvény helyszíne:  2337 Délegyháza, Rákóczi út 9.


