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Önkormányzati hírek Önkormányzati hírek

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. május
27-i rendkívüli ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartotta. Az
ülés egyetlen napirendi pontjaként a Dunavarsány – Délegyháza összekö-
tő út felújítása tárgyában beérkezett ajánlatokat bírálta el a Képviselő-tes-
tület, és a közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása mellett új
közbeszerzési eljárás kiírásáról döntött. 

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. június
16-i rendkívüli ülését ugyancsak a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
tartotta. 

Az ülés első napirendi pontjaként a Dunavarsány – Délegyháza össze-
kötő út felújítása tárgyában beérkezett ajánlatokat bírálta el a Képviselő-
testület, és a közbeszerzési eljárás nyertesévé az összességében legjobb
ajánlatot benyújtó „Sziget-Szilárd” Kft.-t választotta ki. A nyertes cég
előreláthatólag 2011. július 31-ig végzi el a Dunavarsány – Délegyháza
összekötő út önkormányzati tulajdonban álló szakaszának felújítását.
Ugyancsak ezen az ülésen született döntés arról, hogy a Délegyházi Napo-
kon Délegyháza Polgárává fogadott újszülötteket az Önkormányzat 5.000
Ft-tal támogatja, oly módon, hogy ezen összeget az ún. „babakötvényhez”
(életkezdési támogatáshoz) utalja át önkormányzatunk a szülők által meg-
jelölt pénzintézet számára. Ezzel kapcsolatosan a Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztályán Feigl Béláné ügyintézőnél 2011. július 4-től kaphat-
nak tájékoztatást a Kedves Szülők, melyhez a gyermek iratait, valamint a
Délegyháza Polgárává fogadásról szóló Emléklapot kell bemutatniuk. Aki
az Emléklapot a Délegyházi Napokon nem vette át, azt a Polgármesteri
Hivatalban átveheti. Aki még nem rendelkezik kötvénnyel, azt 2011. de -
cember 31-ig kötheti meg. Kérjük, hogy aki már rendelkezik „babaköt-
vénnyel”, az is jelentkezzen a Polgármesteri Hivatalban a további ügyinté-
zés érdekében. 

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. júniusi
rendes ülését 2011. június 21-én tartotta a Polgármesteri Hivatal Tanács-
termében.

Első napirendi pontként a Sirály Strand ügyét tárgyalta a Képviselő-tes-
tület. Mivel az ÁNTSZ szakvéleménye alapján a Sirály Strand partsza-
kasz alkalmatlan a strand (természetes fürdőhely) kialakítására, a HÍD-
BAU Bt. üzemeltető kérte a megkötött szerződés módosítását park üze-
meltetésére, megfelelő táblák kihelyezésével. A Képviselő-testület a ké-
relmet új szerződés megkötésével támogatta, azzal, hogy az üzemeltető
feladata a park szabályszerű, belépődíj nélküli üzemeltetése, az üzemelte-
tési feladatok ellátása és a szükséges táblák kihelyezése („nem kijelölt für-
dőhely, nem ellenőrzött vízminőség”, „kutyát bevinni tilos”, „június 1-
jétől augusztus 31-ig a horgászás tilos”), az üzemeltető saját költségén. 

Második napirendi pontként egy stégügyet tárgyalt a Képviselő-testü-
let, és a stég létesítési kérelmet elutasította, mivel a víziállásokról szóló
rendelet a kérelmezett partszakaszon (Sirály strandi részen, és strand utáni
öböl teljes hosszán) kifejezetten tiltja víziállás létesítését. Ezt követően
egy Településszerkezeti Terv (TSZT) és Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ)
módosítására irányuló kérelmet utasított el a Képviselő-testület (szántóból
– Má-á övezetből –, tervezett E övezetből kereskedelmi, szolgáltató, gaz-
dasági és lakóterületre kérte az ingatlanának besorolását módosítani a tu-
lajdonos). 

Negyedik napirendi pontként a 119/1 hrsz-ú ún. Légtechnika ingatlan-
ból kialakított telkek vételárát határozta meg a Képviselő-testület 5.500 Ft
+ÁFA/m2 összegben, majd döntés született arról, hogy az Önkormányzat
2015. április 30-ig terjedő határozott időre a jelenlegi könyvvizsgálóval, a

Bartha Gyula úr által képviselt PEPI Kft.-vel kíván szerződést kötni az ön-
kormányzat könyvvizsgálati feladatainak teljes körű ellátására, a jelenlegi
megbízási díjjal azonos összegű díjazásért. 

Hatodik napirendi pontként az Iskola ügyeit tárgyalta meg a Képviselő-
testület, melynek során az Iskola módosított Pedagógiai Programjának jó-
váhagyását elnapolta a következő ülésre, döntés született azonban arról,
hogy az Iskola által vállalt takarékossági intézkedések és feltételek betar-
tása mellett 2 első osztály indítható szeptemberben. A Képviselő-testület
határozott arról is, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben nincs lehetőség
arra, hogy 258.000 Ft-ért megrendelje az önkormányzat a délegyházi lelő-
helyű római kori kő műkő másolatát. 

Utolsó napirendi pontként CSÖSZ-ügyeket tárgyalt a Képviselő-testü-
let, melynek során döntés született a CSÖSZ Társulási Megállapodása
módosításának jóváhagyásáról, valamint arról, hogy állandó és teljes körű
képviseleti joggal Szilveszter Lajos alpolgármester vagy Görbe István
képviselő képviselje az Önkormányzatot a CSÖSZ Társulási Tanácsának
ülésein, amennyiben az üléseken dr. Riebl Antal polgármester akadályoz-
tatása okán nem tud részt venni. 

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. június
24-i rendkívüli ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartotta. Az
ülésen döntés született a Hunyadi János Általános Iskola módosított Peda-
gógiai Programjának, s ennek részeként módosított Helyi Tantervének
fenntartói jóváhagyásáról. Elhatározta továbbá a Képviselő-testület, hogy
augusztus 1-jétől kezdődően a könyvtári feladatokat a Hunyadi János Ál-
talános Iskola útján kívánja ellátni, s ennek megvalósítása céljából döntés
született az Iskola és a Művelődési Ház Alapító Okiratának módosításáról.
A mezőőri szolgálat ellátásához használt jármű meghibásodása miatt dön-
tés született új jármű beszerzéséről, valamint a javításra szoruló jármű to-
vábbi sorsáról. 

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

dr. Molnár Zsuzsanna jegyző

TISZTELT LAKOSSÁG!TISZTELT LAKOSSÁG!
A népegészségügyi intézet tájékoztatása alapján ezúton tájékoztatjuk
Önöket, hogy jelenleg Délegyháza község közigazgatási területén

engedélyezett természetes fürdővizek és engedélyezett kijelölt
fürdőhelyek (üzemeltetett strandok) az alábbiak:  

Délegyháza V. tó, Naturista part 1318. szám alatti
Naturista Oázis Kemping Strandja,

Délegyháza IV. tó, Nomád part 4. szám alatti
Tavirózsa Kemping Strandja. 

A fentieken, valamint a „nem kijelölt fürdőhely, nem ellenőrzött
vízminőség” táblával jelölt partszakaszokon („Sirály Strand”)
kívül a község egyéb felszíni és felszín alatti vizein fürödni tilos!

Az újonnan engedélyezett kijelölt fürdővizekről és fürdőhelyekről a
helyben szokásos módon folyamatosan tájékoztatjuk Önöket.

dr. Molnár Zsuzsanna
Délegyháza Község Önkormányzat Jegyzője



Önkormányzati hírek Hirdetés

Azt gondoltam, hogy Ön azok közé az emberek közé tartozik, akik
megértik a logikus gondolatokat, hallgatnak a szakemberek szavára, elfo-
gadják a reális terveket. Tévedtem. Hiába a könyvvizsgálói vélemény, a
helyi orvosok egyértelmű állásfoglalása, a lakosság okos érvelése, Ön ki-
tart minden alapot nélkülöző álmai mellett, kitart a megvalósíthatatlan,
több milliós beruházást és évente több milliós működési költségeket felté-
telező, helyi szinten jelenleg lehetetlen szakorvosi ellátás kialakítása mel-
lett. 

Nincs mit mondanom, ha Ön nem érti meg azt az egyszerű tételt, hogy
pénz nélkül kell megoldanunk az Egészségház súlyos beázását, s erre
nincs más lehetőségünk, mint a tetőtér értékesítése, nagyon sajnálom. A
lakossági gyűlésen az érintett egészségügyi dolgozók elfogadták, a megje-
lentek 95 %-a megértette ezt. Ön a maradék öt százalékhoz tartozik.

Ön cikkében arról ír, hogy „esetleg” majd kiírnak pályázatot, „talán lesz
olyan kiírás, ami nekünk jobban megfelel”. Esetleg és talán, majd valami-
kor egyszer. 

Az eső meg most folyik be. Nem talán és nem esetleg. Hanem biztosan,
és nagyon is kiszámíthatóan. Nekünk ezt a napi problémát kell megolda-
nunk, nem holnap és nem is holnapután, hanem ma. Pénz nélkül.

Csak megjegyzem az elmúlt négy évben is beázott a tető, de akkor sze-
mérmesen elfordultak, becsukták a szemüket, mintegy észre sem vették e
problémát. Pedig akkor is panaszkodtak az itt dolgozók, akkor is befolyt
az esőlé, akkor is penészedtek a falak. És akkor még anyagi erő is lett vol-
na a megoldásra.

Akkor miért nem tetszett előhozakodni a  nagyívű tervekkel, akkor mi-
ért nem volt fontos a délegyházi egészségügy?! Most amikor megoldást

találtunk a problémára, most világosodott meg nagy hirtelen és jött elő vi-
lágmegváltó terveivel? 

A házi gyermekorvosi szolgálat kialakításával kapcsolatosan pedig
megnyugtatom, hogy az Ön által kezdeményezett aláírásgyűjtés előtt
Önkormányzatunk már rég kidolgozott egy kézzelfogható programot a
megvalósításra, tehát ez ügyben nyitott kapukat döngetett, úgy is mond-
hatnám kár volt erre energiát fordítania.

Le kell szállnunk végre a földre! Az álmodozások kora Délegyházán
immár lejárt, éppen elég bajt okozott az Ön által igen kedvelt és fenntartás
nélkül támogatott előző vezetés községünknek azzal, hogy soha meg nem
valósítható terveket szövögetett, miközben a legalapvetőbb mindennapi
kötelezettségüknek sem tettek eleget.

Sajnos el kell mondanom azt is, hogy Ön és aláírásgyűjtő barátai nem
teljes körűen tájékoztatták a lakosságot, ezt a megbeszélésen többen az Ön
szemébe mondták. Azt a tényt pedig, hogy gyermekek is gyűjtöttek aláírá-
sokat bizonyítani  is tudom, ha érdekli e bizonyítékot rendelkezésére is bo-
csátom. 

Végezetül, hogy ne csak az ellentétekről beszéljek, el kell mondanom,
hogy írásában volt egy mondat, amellyel messzemenőleg egyetértek. Jele-
sül azzal a gondolattal, hogy nem az Ön dolga kidolgozni az Egészségház-
ra vonatkozó pontos felújítási programot. Bárcsak mindenben ilyen köny-
nyen jutnánk közös nevezőre.

Délegyháza, 2011. június 27.
Őszinte tisztelettel:
Dr. Riebl Antal polgármester

Újszülöttek:
Szűcs Nóra 2011. 06. 01.
Némedi-Tóth Alexandra 2011. 06. 14.
Parditka Botond 2011. 06. 09. 

„Arra születtem, hogy megszeressenek,
S megszeressem én is azt akit lehet.
Arra születtem, hogy boldog is legyek,
S továbbadjam egyszer az életemet.”  /Adamis Anna /

Házasságkötés:
Józan László – Száger Anna 

„A nagy szavak nem érnek semmit,
Elszállnak, mint az őszi szél
De a szeretet, ha tiszta szívből fakad,
Elkíséri az embert, amíg él.”  / József Attila / 

Elhunyt:
Szatmári András 1947. 02. 16.    

„Titkon szívemre csendes béke száll
amint sírjánál lehajtom fejem.
Nem ragadta el végleg a halál,
hisz bennem él, míg rá emlékezem.”   / Harcos Katalin /

Lakóhelyet létesített:25 fő,   Tartózkodási helyet létesített: 9 fő

Zsolnainé Csernyi Erzsébet anyakönyvvezető

Mottó: Merjünk nagyot álmodni! – ha már van hova lehajtani a fejünk…



Tájékoztató Tájékoztató

Magyar Máltai
Szeretetszolgálat rovata
Mint már előző újságcikkünkben is jeleztük, folyamatosan működik

a Délegyházi Máltai Szeretetszolgálat.
Minden helyiség (Dózsa György 59. „Orros ház”), amit a Máltai

Szeretetszolgálatnál használatba vettünk, új berendezéseket kapott
(klub, raktár, iroda stb.).

A lakosság részére igazán nagy segítség továbbra is a külföldi ruhák,
egészségügyi eszközök stb. ingyenes adománya.

Május 14-én volt válogatás a Máltai ház udvarán, bő választékkal.
Sajnos technikai okok miatt, csak most került fel a Máltai Szeretetszol-
gálat, és a Délegyházi Polgármesteri Hivatal Honlapjára.

Meg lehet tekinteni! 
Most júniusban készítjük, és kihordjuk a rászoruló nagycsaládok, és

a mozgásképtelen, fekvő betegek részére az elkészített csomagokat,
ami egyúttal beteglátogatás is lesz.

A Máltai háznál és több helyen is a faluban kihirdettük a félfogadási
időt: 

Hétfő de. 8-12 óráig, szerda du. 14-18 óráig.
Bármilyen adminisztrációs munkát, kérelmet stb. a mozgáskorláto-

zottaknak is ott végzünk. Tulajdonképpen a két csoport nagyon jól
megfér egymás mellett, hiszen rokonlelkek, és nem beszélve arról,
hogy végre 18 év után mi, mozgáskorlátozott szervezet is kaptunk egy
irodát!

A Délegyházi Polgármesteri Hivatalhoz háromszori gyógyfürdő láto-
gatásra adtunk be kérelmet, illetve kértünk támogatást fuvarköltségre.
Egyszeri fuvarköltség 40.000 forint. Az igényelt 120.000 forintból csak
40.000 forintot kapott a MK Szervezete. Ez is több a semminél, hiszen a
tavalyi évben, sajnos egyszer sem tudtunk elmenni. Nem volt támogatás! 

Előre láthatólag július vége felé mennénk fürdeni. Hirdetni fogjuk, és
az interneten is fogunk tájékoztatást adni róla.

Megismételjük, hogy a mozgáskorlátozottak havonta egyszeri
klubdélutánjaikat a Máltai ház klubtermében tartják.

A Szigethalmi Mozgáskorlátozott Egyesületéhez hivatalos volt a
Délegyházi MK Szervezet 10 fővel, „Esély Egyenlőségi” Napi rendez-
vényükre 2011. 06. 18-ára. 10 db tombolát készítettünk, és el is vitték
06. 15-én. Nagyon köszönték a Máltai csoportnak a figyelmességét.
Ugyancsak 10 db tombolával járultunk hozzá a Délegyházi Polgármes-
teri Hivatal által rendezett „ Falunapok”-hoz, amit hálás köszönettel fo-
gadtak.

Örülünk, ha segíthetünk:
Délegyháza Máltai Szeretetszolgálat Vezetősége

KÖZLEMÉNY
A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és

Vízügyi Felügyelőségen (a továbbiakban: Felügyelőség) a „Délegyhá-
za XVIII – kavics” védnevű bánya bővítésének tárgyában, a
TERM-VÉD Természetvédelmi Kft. (2336 Dunavarsány, Kossuth
Lajos utca 14., Cg.: 13-09-067636; a továbbiakban: Környezet-
használó) kérelmére, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásrólszóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján, 2011. április 8-án
környezeti hatásvizsgálati eljárás indult. (Az ügy iktatószáma: KTVF:
25154/2011, az ügyintézési határidő 3 hónap.)

A közmeghallgatás helye és időpontja:
Délegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal tanácsko-

zóterem
(2337 Délegyháza, Árpád u. 8.) 2011. július 26. napján 14.00 óra

A tervezett létesítmény rövid ismertetése:
A Felügyelőség KTVF: 940-21/2005. számon környezetvédelmi en-

gedélyt adott a Környezethasználó részére a „Délegyháza XVIII – ka-
vics” védnevű bánya létesítésére. A Környezethasználó 2008. évben
kezdeményezte a kavicsbánya bővítését. A Felügyelőség a tervezett
bővítés előzetes vizsgálatát követően megállapította, hogy jelentős kör-
nyezeti hatása van, így környezeti hatástanulmány benyújtását írta elő.

A megállapított bányatelek területe: 7,9485 ha
A tervezett bővített bányatelek területe: 18,9238 ha
A tervezett bővítés területe: 10,9753 ha
A bővítéssel érintett területen hidraulikus kotróval vagy dobóvedres

köteles kotróval kavics kitermelése fog folyni külszíni fejtéssel. A kiter-
melt ásványi vagyont a bányában felállított osztályozóban osztályoz-
zák.

A kitermelésre, feldolgozásra és elszállításra tervezett haszonanyag
mennyisége a meglévő környezetvédelmi engedélyben foglalt 200 000
m3/év volumentől nem tér el. A kiszállító út az eddigi bányaművelés so-
rán használt útvonal marad: 

– a bányatelekről indulva a 015/108 – 016 (út) – 04/1 (út) – 01293
(út) – 01302 hrsz-ú területen kiépített út – 013 (5202) számú országút –
51. sz. országút.

A tervezett létesítmény közvetlen hatásterületének vélelmezett hatá-
rai:

Délegyháza Község, Bugyi Nagyközség és Dunavarsány Város köz-
igazgatási területe

A Rendelet 12-15. §-ba tartozó nemzetközi hatásvizsgálatra nincs
szükség. Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba
a Felügyelőség Zöld Pont Irodájában (1072 Budapest, Nagydiófa utca
11.) ügyfélfogadási időben betekinthetnek. A Felügyelőség a tanul-
mányt, betekintési lehetőség biztosítása céljából már megküldte az
érintett önkormányzat jegyzőjének is. Az észrevételeket a közlemény
megjelenését követő 30 napon belül a Felügyelőséghez vagy a közmeg-
hallgatás helye szerint illetékes önkormányzat (Délegyháza Nagyköz-
ség) jegyzőjéhez lehet benyújtani.

A tárgyi eljárásban a Felügyelőség a környezeti hatásvizsgálat ered-
ményeként határozattal dönt, hogy a bővítést engedélyezi-e vagy sem.

A Felügyelőség a közleményt a hivatalában, valamint a honlapján
(http://kdvktvf.zoldhatosag.hu) és a központi rendszeren
(www.magyarorszag.hu) közzéteszi.



Tájékoztató Tájékoztató

Pályázati feltételek
Pályázatot azok a cigány származású fiatalok nyújthatnak be, akik kö-

zépfokú oktatási intézmények nappali tagozatán első, második vagy har-
madik évfolyamán tanulnak, évismétlésre semmilyen tantárgyból nem
kötelezettek, a pályázat benyújtásának évében elért, év végi tanulmányi
átlageredményük pedig legalább 3,00. A pályázónak a fentiek mellett a
pályázat benyújtásakor az alábbi feltételeknek kell eleget tennie:

a) magyar állampolgárság;
b) magyarországi lakóhely;
c) büntetlen előélet;
d) a rendészeti szakközépiskolába vagy a Rendőrtiszti Főiskolára való,

a középfokú oktatási intézmény elvégzését követő jelentkezés, a hivatásos
szolgálati viszony létesítéséhez szükséges tanulmányi és vizsgakötelezett-
ségek teljesítésének, valamint ezt követően a hivatásos szolgálati viszony
vállalása;

e) szakiskolai tanulók esetében az érettségi megszerzésének, és a tanul-
mányok ennek megfelelő – a szakiskolai tanulmányok befejezését követő
tanévben történő – folytatásának vállalása;

f) kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó vonatkozásában; a pályá-
zó hozzátartozóinak és a vele egy háztartásban élőknek az életvitele pedig
a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását nem veszélyezteti;

g) egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság, az alkalmasság pá-
lyázat elbírálása során történő, valamint a támogatás időtartama alatti
megállapításához szükséges vizsgálatok írásban történő vállalása;

h) írásbeli hozzájárulás a személyes adatoknak kezeléséhez, valamint
ahhoz, hogy e követelményeknek való megfelelés megállapítása érdeké-
ben a pályázó lakó- és családi körülményeit, továbbá a korábbi büntetései-
re vonatkozó adatokat előzetesen, és a támogatási szerződés hatályának
tartama alatt a Rendőrség bármikor megvizsgálhatja.

A támogatás formája, mértéke
A pályázatot elnyerők számára a támogatást a rendőr-főkapitányságok

biztosítják saját költségvetésük terhére, a középfokú oktatási intézmény-
ben folytatott tanulmányok hátralévő idejére az alábbiak szerint:

a) számla vagy egyéb igazolás alapján a diákotthoni vagy kollégiumi
szállásköltség és a menzai ellátás költségeinek teljes körű térítésével, vagy
– a szerv választása szerint – étkezési utalvány biztosítása;

b) tanévenként – számla alapján, személyenként legfeljebb 25.000 fo-
rint értékben – ruházkodási segéllyel;

c) tanszersegéllyel (a tankönyvek költségeinek számla alapján történő,
teljes mértékű térítésével, az egyéb taneszközök esetében pedig – ugyan-
csak számla alapján – tanévenként és személyenként legfeljebb 4500 fo-
rint értékhatárig);

d) az előző félév végi tanulmányi eredmény függvényében a tanév alatt,
havi rendszerességgel folyósított pénzbeni juttatással:

– 3,00-4,00 tanulmányi átlag esetén nettó 2000 forint/hónap,
– 4,01-4,50 tanulmányi átlag esetén nettó 3000 forint/hónap,
– 4,51-5,00 tanulmányi átlag esetén nettó 4000 forint/hónap
összegben.

Egyéb tudnivalók
A pályázatot 2011. július 31-ig kell a Pest Megyei Rendőr-főkapitány-

ság vezetőjének megküldeni.
A magyar állampolgárság, a magyarországi lakóhely, és a büntetlen

előélet igazolására szolgáló dokumentumokat (személyazonosító igazol-
vány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, érvényes hatósági
erkölcsi bizonyítvány), a pályázó egészségügyi alkalmasságával kapcso-

latos házi orvosi véleményt, a Rendőrség által végzendő alkalmassági
vizsgálatokhoz való írásbeli hozzájárulás, a személyes adatok kezeléséhez
történő írásbeli hozzájárulást, valamint a tanulói jogviszony és a tanulmá-
nyi átlageredmény igazolására szolgáló dokumentumokat (a tanulói jogvi-
szony fennállásáról, az oktatási intézmény által kiállított igazolás, a bizo-
nyítvány másolata) a pályázat mellékleteként kell benyújtani.

A pályázók egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasságának vizs-
gálatát a pályázat elbírálására kötelezett szerv egészségügyi szolgálata a
rendészeti oktatási intézménybe jelentkezők alkalmassági vizsgálatára
irányadó jogszabályi rendelkezések alapján végzi. Az alkalmassági vizs-
gálatokat a pályázat elbírálása során a Rendőrség kötelező jelleggel végzi
el. A támogatás időtartama alatt évente legfeljebb egy alkalommal,
amennyiben a pályázóval kapcsolatos körülmények ezt indokolttá teszik,
a Rendőrség további alkalmassági vizsgálatok elvégzésére is jogosult.

A pályázatokat a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője által kije-
lölt személyekből álló bizottság bírálja el és készíti elő döntésre.

A támogatás odaítéléséről a bizottság javaslata alapján a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság vezetője dönt. A pályázat elbírálásának határideje
2011. augusztus 31. A pályázatot nyert tanulókkal a Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság támogatási szerződést köt.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a PMRFK Humánigazgatási
Szolgálat Kiképzési Alosztálytól kérhető (tel.: 06-1-443-5800/30-533).

A Szenior Foglalkoztatási Klub a hatodik összejövetelét tartotta ebben
az évben, június 28-án Dunavarsányban, a Petőfi Művelődési Házban.

A rendezvény ezúttal a tükörteremben volt, mivel vendégeink vol-
tak, akik álláslehetőségekről  adtak érdekes, kivetítéses prezentációval
szemléltetett ismertetőt. Kiss Sándorné és Belovai Mária az ING Bizto-
sító által kínált munkalehetőségről, azok feltételeiről tájékoztatták a kö-
zel húsz fős hallgatóságot. 

Ezután az álláslistákból keresték a munkát keresők a számukra
megfelelő álláshelyeket. A következő összejövetel nem július végén, ha-
nem augusztus 30-án lesz 14 órai kezdettel a szokott helyen, mivel júli-
usban szabadságolások lesznek. A MISA Alapítvány Irodavezetője vi-
szont minden pénteken 08-10 óráig a Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat épületében fogadóórát tart, ha lesz új lista, ott is meg lehet néz-
ni.

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a középfokú oktatás intézmények első, második
vagy harmadik évfolyamán tanuló cigány származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének

elősegítésére és a rendőri pálya választásának ösztönzésére

a 2011/2012. tanévre
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Ea.: Szabó Sándor r.
alezredes

Délegyháza terüle-
tén az eltelt időben

történt balesetről
Június 08-án reggel 06.45 órakor Délegyháza

lakatlan területén, a Majosi úton egy 79 éves he-
lyi férfi a kutyáját sétáltatta. Elhaladt mellette
egy Kiskunlacháza felé tartó jármű, majd visz-
szatolatott és elütötte a sétáló férfit. Az áldozat
elesett, kezét megütötte, nyakát és hátát fájlalta,
de önállóan felállt a baleset után.  A sofőr segít-
ségnyújtás nélkül elhajtott a helyszínről. A
PMRFK Közlekedésrendészeti Osztálya keresi
az elkövetőt, folyik a vizsgálat.

Délegyházi  bűnesetek…
Május 27-én a Csóka tanyai rész egyik tanyá-

jának a tetejét bontották le tolvajok. A két rácke-
vei lakos arra hivatkozott a tanyagondnoknál,
hogy megegyeztek a tanyagazdával, mikor meg
megérkezett a tanya gazdája, akkor meg már azt
mondták, hogy megegyeztek a tanyagondnok-
kal. A kiérkező rendőröknek szintén azt állítot-
ták, hogy a tanyára felvigyázó emberrel egyez-

tek meg a fém pala tetőszerkezet bontásáról. Na-
gyon rafinált gondolkodásmód, folyik az eljá-
rás, igyekszünk a dolog végére járni. Ebből is
látszik, hogy hiába vagyunk óvatosak és figye-
lünk dolgokra, vannak nagyon ügyes emberek,
akik úgy forgatják a szót, hogy mindenképpen
számukra legyen nyereséges dolog…

Június 05-én a Csendes utcában egy bérelt ví-
kendházból laptop számítógépet loptak el. Júni-
us 12-re virradóra az Üdülő sétányon egy üzem
területéről kábeleket loptak el. A Ro bin son
parkban június 14-re virradóra egy fa mellék-
épületből horgászfelszereléseket loptak. Május
29-én a Galla tanyai részen egy kft. üzemi terü-
letén három férfit értek tetten, akik vasárut akar-
tak onnan eltulajdonítani. Elmenekültek és hát-
rahagyták a hegesztőkészüléküket is. A talált
tárgyakat átadtuk az Önkormányzatnak. Június
15-én délután több tiltott fürdőzővel szemben
intézkedtek a körzeti megbízottak a CEMEX tó
környékén. 

Még május 25-én történt, hogy a Kossuth
Lajos utcában egy családhoz bekopogtatott egy
jól szituált hölgy, miszerint ajándékot hozott,
amiért nem kell semmit fizetni. De addig-addig

csűrte és csavarta a szót,
míg 28.000 Ft készpénzt
csak kicsalt a gazdától.
Takarót, ágyneműt ho-
zott, rokkant szervezetre
hivatkozott és tulajdonképpen csak a szállítási
költséget kérte el. Miután a pénzt megkapta és
elment, a becsapott hölgy rádöbbent a dologra
és felhívott pár telefonszámot, rájött, hogy ala-
posan becsapták. Kérem, ne higgyenek a csa-
lóknak, hívjanak át egy szomszédot, vagy fiata-
labb családtagot, rokont és együtt döntsenek a jó
és sikeresnek látszó üzletről…

Információk 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,
akinek a körözést elrendelő szervek Délegyhá-
zát jelölték volna meg tartózkodási helyként. 

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

R á c k e v e, 2011. június 28.  

Nyáron a nagy melegben mindenki keresi a
lehetőséget, hogy a legtöbb időt strandolással
tölthesse. Azonban a fürdőzés is komoly veszé-
lyeket rejt. A meggondolatlanság, az alapvető
szabályok figyelmen kívül hagyása minden év-
ben halálos balesetekkel jár. 

A főváros környéke tele van bányatavakkal,
környezetük nagyon változatos, de kevés a kije-
lölt fürdőhely, a tavak hamar mélyülnek, a víz
néhol nyáron is jéghideg.

A legismertebb Budapest környéki bányató
talán a Budakalászhoz tartozó Omszki-tó. A
négyszög alakú tó könnyen megközelíthető
Budapestről. Lehet vízisíelni, van wakeboard
pálya is.  

Pest megye kedvelt bányatavai közé tartozik
Dunaharaszti bányató, és a Délegyházi tavak
csoportja is. 

Dunaharatsztin két tó található, az egyik a jet-
skiseknek fenntartott tó, a másik – egy töltéssel
két részre osztott – tó, melyen egy kábeles vízi-
sípálya és egy strand osztozik.

Ahol legálisan lehet fürödni: Délegyháza,
Dunaharaszti, Gyömrő, Pócsmegyer, Veres egy -
ház, Dunavarsány és a Budakalász mellett talál-
ható Omszki-tó egy kis része.

A fürdőzésre engedélyezett tavak vízminősé-
gét a nyári szezonban kéthetente ellenőrzik, a

tisztiorvosi szolgálat munkatársai arra is figyel-
nek, hogy van-e ivóvíz, WC a környéken, illetve
a szemetet rendszeresen összeszedik-e.

10 vízparancsolat a bányatavakhoz: 
1.) Bányatavak területén fürödni csak olyan

helyeken lehet, melyek nem esnek tiltó rendel-
kezés alá, illetve külön jogszabály szerint kije-
lölt fürdőhelynek minősülnek. Fürdésnek szá-
mít, ha felfújható játékcsónakkal, vízibiciklivel,
matraccal megyünk be a vízbe. Az illetékes ön-
kormányzat hozzájárulásával az ÁNTSZ kistér-
ségi hivatalának feladata, hogy a bányatavaknál
kijelölje a fürdőhelyeket. A rendőrség csak en-
nek betartásáért felel, azaz ellenőrzi, hogy ki
fürdik tiltott helyen. 

Aki megszegi az előírást a Szabálysértésekről
szóló kormányrendelet értelmében 20.000 Ft-ig
terjedő pénzbírsággal sújtható, mivel közleke-
désrendészeti szabálysértést követ el.

A bányatavak területén a fürdési tilalmat jel-
ző táblák meglétét a rendőrség ellenőrzi.
Amennyiben hiányosságot tapasztal, úgy a hi-
ányzó táblák pótlása céljából az illetékes jegyző
vagy kistérségi intézet irányába a szükséges in-
tézkedést megteszi. Az önkormányzat hozzájá-
rulásával a Nemzeti Közlekedési Hatóság jelöli

ki, hogy hol lehet jet-skizni. A pályákat bójákkal
kell körülhatárolni.  

2.) Hat éven aluli és úszni nem tudó, 14 éven
aluli gyerekek csak felnőtt kíséretében fürödhet-
nek a fürdésre alkalmas és arra kijelölt helyeken.
Annak is célszerű mentőmellényt, vagy mentő-
gallért felvenni, aki jól tud úszni.

3.) A bányatavak esetében fertőzésveszéllyel
is számolni kell, hiszen többségüknél a víz mi-
nőségét nem ellenőrzik, ezért nagyon sok veszé-
lyes hulladék, és méreganyag kerülhet a vízbe. 

4.) A bányatavak, a nem kijelölt fürdőhelyek
esetében a higiéniás feltételek hiánya további
veszélyeket rejt, mivel sok helyen nincsenek ki-
épített mellékhelyiségek, öltözők, nincs szemét-
gyűjtési lehetőség sem. Az ilyen tavaknál az
elsősegélynyújtás is megoldatlan.

5.) A bányatavakról tudni kell, hogy hirtelen
mélyülnek, és vannak rendkívül mély pontjai,
ahol a víz nem tud felmelegedni. Ezt érdemes
szem előtt tartani akkor is, amikor csónakból,
matracról ugrálunk be a vízbe, mert ha felhevült
testtel hirtelen beugrunk, az izomgörcsöt vagy
akár szívbénulást is okozhat.

6.) Fontos tudni, hogy a bányatavak belátha-
tatlan, változó mélysége mellett a vízfenéken lé-
vő veszélyes tárgyak (drótok, alkatrészek) is sé-
rüléseket okozhatnak.

7.) A bányatavakat előszeretettel látogatják a
jet-skizők is, akik sokszor szintén balestet okoz-
hatnak a figyelmetlenül fürdőzőknek. Ha jet-skis
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A legtöbb embernek a szabadidő kikapcsolódást és szórakozást je-
lent, s talán épp olyan fontos, mint máskor, hogy a bűnözök ne tud-
ják megkeseríteni a jól megérdemelt pihenést. Kérem, fogadjon meg
néhány jó tanácsot, hogy pihenése, szabadsága zavartalan legyen.

Gyakran előfordul, hogy többszázezer forintnyi értéket (kamerát,
fényképezőgépet, pénzt, ékszert, bankkártyát, iratokat, lakás-, kocsi -
kulcsot) hagynak szanaszét (vízparton, strandon, törölközővel leta-
karva). Az elveszett, vagy ellopott dolgok pótlása sokszor nem is
olyan egyszerű, arról nem is beszélve mennyi pénzbe, utánjárásba és
nem utolsósorban idegeskedésbe kerül. 

Sportoláshoz, különböző szabadtéri, vagy zárt rendezvényekre,
vízpartra, strandra csak azt vigye magával, amire ténylegesen, való-
jában szüksége van. 

Ha nem tud lemondani, vagy szüksége van értékeire (bankkártya,
ékszer, némi készpénz, iratok, lakás-, kocsikulcs) ne hagyja őrizetle-
nül, vigyázzanak rá felváltva, vagy tegye be értékmegőrzőbe, vagy
zárható szekrénybe. A strandoláshoz nincs szükségünk feltűnő, érté-
kes vagyontárgyainkra, különösen ékszereinket hagyjuk otthon. Be-
szerezhető olyan pénztárca, ami vízálló, és amiben a strandon szük-
séges pénzt magunkkal tudjuk vinni akár a vízbe is. Bankkártyát so-
ha ne tárolja együtt a PIN-kódjával. A kocsiba ne tárolja értékeit, ira-
tait, csomagtartó sem trezor, a bűnelkövetők kifigyelhetik, hova
„rejti” el értékeit! A gépkocsiját zárja be kellő módon, oldalablako-
kat, tetőablakokat se hagyja nyitva. A legkisebb rés is elősegíti a tol-
vajokat a gépkocsi feltöréséhez.

Beszéljen gyermekeivel, hogy ők is tartsák be a biztonsági szabá-
lyokat, legyenek mindig szem előtt, még az idősebb korosztály is! A
kisebbek biztonsága érdekében lehetőség a névvel, telefonszámmal
ellátott karszalag, használják.

Ki ne szeretne utazni, világot látni? Fokozott figyelmet és körülte-

kintést igényel az utazásunk megszervezése, néhány ezzel kapcsola-
tos útmutatás: Leinformálható, ismert, nagy utazási irodát válaszon,
ha mindenképpen szervezett úton szeretne részt venni. Mindig ren-
delkezzen a megfelelő biztosításokkal, nehogy külföldön rekedjen!
Ne kísérletezzen illegális valutaváltókkal, nem érdemes kockáztatni.
A legjobban akkor jár el egy európai utazás alkalmával, ha az egész-
ségkártyát és az utasbiztosítást is párhuzamosan alkalmazza.

Hosszabb időre hagyott ház vagy lakás nagy csáberő egy betörő-
nek érdemes ügyelni a biztonságra. Ügyeljünk arra, hogy az udvaron
ne legyen elől hagyva szerszám, növényei gondozottak legyenek, a
melléképületet zárja.

Elinduláskor nyílászárókat (ajtót, ablakot) zárja be, alkalmazzon
időzített kapcsolókat, kapcsolja ki a csengőt, mondja le az újságot,
értékes ékszereit, nagyobb összegű értékpapírját, kézpénzét helyez-
ze biztonságos helyre. Készítsen értékleltárt. Kérje meg megbízható
szomszédját, vagy rokonát, hogy nézzen rá házára, lakására távolléte
alatt, ők szükség esetén tudják az Ön elérhetőségét. Ne verje nagy-
dobra, hogy nyaralni megy. Amennyiben lehetősége engedi, alkal-
mazzon jelző-riasztó rendszereket.

Vagyonunk értékeink védelme mellett gondoljunk saját magunk
és gyermekeink testi épségének, életének megóvására is a közleke-
dés és a nyári fürdőzés szabályainak a betartásával.

Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válna, kérjük,
azonnal értesítse a rendőrséget az ingyenesen hívható 107-es, illetve
112-es számon!

Jó pihenést, kellemes kikapcsolódást kívánnak:

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály munkatársai

is használja a tavat nem ajánlott a víz alá merülni
vagy ott úszni, mert a jet-skis nem érzékeli, hogy
a víz alól hol fogunk feljönni. A jet-ski fékhatás-
sal nem rendelkezik, nehezen irányítható.

8.) Nem tanácsos közvetlenül étkezés után,
teli gyomorral, felhevült testtel, szeszesital
és/vagy gyógyszer hatása alatt fürödni.

9.) A szív- és keringési betegségben szenve-
dők ne fürödjenek egyedül! 

10.) Ha mégis valamilyen baj történik azon-
nal a mentőket (104) és a rendőrséget (107) kell
értesíteni!  

Bűnmegelőzési ajánlások
strandoláshoz: 

– Ha lehetőség van rá, használjuk a csomag-
megőrzőt, annak kulcsát tartsuk magunknál!

– Az autóval érkezők ellenőrizzék, hogy az
autót bezárták és semmilyen nagyobb értéket
nem hagytak szem előtt!

– A csomagokat, pénztárcát zárható táskába
tegyük, felváltva vigyázzunk rá!

– Ha olyan a helyzet megkérhetjük a mellet-
tünk lévőket, hogy figyeljenek értékeinkre!

– Strandolni lehetőleg ne vigyünk magunkkal
nagy értékű ékszert, értéktárgyat!

– Strandolás közben többször nézzük át a dol-
gainkat, és ha azt észleljük, hogy valami eltűnt
jelezzük az illetékes személyzetnél!

– Lehetőleg annyi pénzt vigyünk magunk-
kal, amennyit feltehetően aznap el fogunk köl-
teni!

– A csomagokat törölközővel takarjuk le!
– A mobiltelefont lenémítva vagy kikapcsol-

va tartsuk magunknál!
– A gyerekek figyelmét is hívjuk fel ezekre a

szabályokra! 

Adatok: 
Pest megye területén 2010-ben 16 vízbe-

fulladás történt. Ezeket az ügyeket a rendőr-
ség közigazgatási hatósági eljárás keretében,
igazságügyi orvosszakértő bevonásával vizs-
gálja. 

Jet-ski: 
A Luppa-tó teljes területe üzemi terület, ezért

a fürdés és a jet-skizés is tilos. A jet-ski a kijelölt
helyen is csak akkor használható, ha érvényes
műszaki vizsgával rendelkezik és a vezetőnek
érvényes kishajó vezetői engedélye van. Aki ti-
los helyen jet-skizik, 20.000 Ft-ig terjedő pénz-
bírsággal sújtható, ha a vezetője engedély nélkül
vagy ittasan vezet a bírság 100.000 Ft-ig terjed-
het. 

A wakeboardot motorcsónakkal vontatják,
zárt pályán belül. Az Omszki-tó egy részén van
erre kijelölt pálya. 

A tavakat az illetékes rendőrkapitányság köz-
lekedésrendészeti osztálya ellenőrzi. Amennyi-
ben baleset történik, például két jet-ski ütközik
vagy fürdőzőt ütnek el, szintén a közlekedésren-
dészeti osztály jár el. 

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 



Községünk életéből  

Idén 19. alka-
lommal került
megrendezésre a
Délegyházi Na-
pok, ezúttal új
helyszínen, a volt
Kavicsbánya te-
rületén. 

A helyszín új
volt, de a régi
kedves hagyomá-
nyok természete-

sen megmaradtak. Korán reggel az Asszonyklub
tagjai indultak ébreszteni az embereket, nehogy
valaki lemaradjon az ünnepélyes megnyitóról. 10
órakor aztán megszólalt Bednárik László kürtjén a
falunapi nyitó szignál, és kezdetét vette a két napig
tartó felhőtlen szórakozás. 

Évek óta hagyomány már községünkben, hogy
a két falunap között született gyerekeket a falu kö-
zössége ezen a napon polgárai közé fogadja, idén
45 gyereket avattak délegyházi polgárrá. Gratulá-

lunk nekik és a boldog szülőknek is! A megnyitón
átadásra került a „Délegyházáért” Kitüntető Okle-
vél és Aranymedál, a „Délegyháza Tiszteletbeli
Polgára” cím, és a Kimagasló Közösségi Munkáért
Oklevél is. Ezúton is köszönjük nekik Délegyhá-
zán végzett munkájukat.

Szombaton és vasárnap is fergeteges produkció-
kat láthattunk a helyi csoportok és meghívott ven-
dégeink előadásában, illetve sztárvendégeinktől.
Köszönjük minden fellépőnek, hogy előadásával
emelte a rendezvény színvonalát.

Vasárnap a falunap keretén belül megrendezés-
re került az I. Egyházas Találkozó. Olyan települé-
seket vártunk a találkozóra, akiknek nevében sze-
repel az „egyháza” szó. Igen messziről is érkeztek
vendégeink, akik még különböző előadásokkal is
készültek. Egyházashetye, Egyházasdengeleg,
Nyíregyháza és Nyáregyháza képviselőit ismer-
hettük meg. Reméljük, hogy a következő Egyhá-
zas Találkozón még több település vesz majd részt.

Vasárnap este a színpad mellett bárki megnéz-
hette a Délegyházáról készült filmet. Ezúton is kö-
szönjük Kiss-Stefán Mónikának, hogy elkészítette
ezeket a kedves filmeket. A film alatt szóló zenét
később a színpadon élőben is hallhattuk, Kowalsky

meg a Vega előadásában. Ezúton köszönjük nekik
ezt az élményt, és Balázs Gyulának is szívből kö-
szönjük, hogy ilyen szép himnuszt írt községünk
számára. Aki pedig a két nap alatt ellátogatott a
Kölcsey Művelődési Központba, annak szemet
gyönyörködtető látványban volt része. Helyi asz-
szonyok munkáit, illetve Szemes V. Sándor gyufa-
címke-gyűjteményét és Finta László festményeit
tekinthették meg a kedves látogatók. Itt szeretném
megköszönni mindenkinek a segítséget, aki a kiál-
lítás létrejöttéhez hozzájárult. Továbbá köszönjük
mindenkinek aki segítette és támogatta rendezvé-
nyünket! A Délegyházi Napok szervezőbizottsá-
gának nevében:                                         Derzsi Katalin 

Fő támogatók:
OTP BANK, H-MASTER, TERM-VÉD, FÓ -

KUSZ TAKARÉK, KISKUNLACHÁZI KA -
VICS BÁNYA KFT., KOCSIS LÁSZLÓ, „R”
LÁNC BT., TOP LOGISTIK KFT., KOWA ÉS
FELESÉGE VALCSI (BALÁZS GYULA ÉS
BALÁZSNÉ KIRÁLY VALÉRIA), LAKATOS
TIBOR, SOFT CONSULTING H. ZRT.

Támogatók és segítők:
Agave Könyvek Kft.; A.S.A. Magyarország

Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.;
Andromeda Travel utazási iroda; Anikó Cukrász-
da; Balogh Adél; Báthory Imre Műanyag Nagyke-
reskedés; Babaitis Apostolné; Batyi Gyuláné; Bed -
nárik László; Bednárik Ilona; Borbély Sándorné;
Bulyákiné Éberth Anna; Czanik Lászlóné; Csere-
pes Cecília; Csokréta Asszonyklub; Darabos Lász -
lóné; Debreczeniné Krizsa Mariann és családja;
Délegyháza méhész egész ségügyi felelős; Délegy-
házi Önkéntes Polgári Őrség; Délegyházi Horgász
Sportegyesület; Délegyházi Mozgáskorlátozottak
Szervezete; Délegyházi Községi Sportegyesület;

Délegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület; Délegy-
házi Testépítő Sportegyesület; Dunavarsány Város
Önkormányzata; DIB DAB Bt.; Dósa Renáta; Dr.
Ladányi Györgyi és munkatársai: Tordai Angéla,
Valkai Tiborné, Kun Gézáné, Dr. László András;
Dr. Molnár Zsuzsanna; Elohim Kft.; Erdei
Vendéglő Délegyháza; FAMILY FROST; Farkas
Jenőné és családja; Finta László; Fókusz Takarék;
Forgó Vilmosné; Fritsch Ottó méhész; Limbai
Ferencné; Fórizs Sándorné; Görbe István és csa-
ládja; Halász Józsefné; Halászné Ungvári Szilvia
kozmetikus; Happy Vidámpark Kft.; Hartmann-
Rico Kft.; Héder Tímea és családja; Hegedűs
Miklós és párja; Jakus László és családja; Józan
Sándor; Józsa Kálmánné; Juhász Piroska; Kavics
Invest Kft.; Kovács Edit Valéria; Kiss-Stefán
Mónika; Kerepesiné Sódar Karolina; Kiskun lac -
házi Művelődési Központ; Kölcsey Művelődési
Központ dolgozói; Komáromi Istvánné; Kovács
Irén; Kovácsné Seres Franciska; KUN-FARM
Kft.; Kupecz Tamás és Fecsó Orsolya; Langano
Kft. és Karát vegyesbolt; Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Egyesület; Margaréta Nyugdíjasklub;
Mester Miklósné; Mikulás Pálné; Molnár Ildikó;

Nagy Attila és családja; Nagy Ildikó; Nagy Ist ván -
né; Nagyné Halai Zsuzsanna; Némedi-Tóth Gábor
és Némedi-Tóth Gáborné; N.J. Product Kft.; Or -
bán Róbert cukrászmester; Optic Bell Kft.; Papdi
László – Átrió Kert Kft.; Pártl Istvánné; Polgár-
mesteri Hivatal dolgozói; Palóczai-Kiss Sándor és
családja; Péhl Józsefné; Purthál Jánosné; Proksa
Veronika (Beauty Szépségszalon); Rényei Rózsa;
Sarlós Kálmán; Simonyi Andrásné; Stegena La -
josné; Szabados László; Szalai Tiborné; Szász
Tibor és családja; Szatmári András és családja;
Szatmári Tiborné; Szecsei Imréné; Székely Ildikó;
Szemes Varga Sándor; Szemes Varga Sándorné;
Sziget Szilárd Kft.; Szigetfű Sándorné; Szilveszter
Lajos; Szolnoki Aranka; Talapka Gáborné; Tavi-
rózsa Kemping (Varga Gábor); Tamás vegyesbolt;
Tisza Beáta Fodrászüzlet; Tisza Tivadar és család-
ja; Tóth Attiláné; Tóth Gáborné; Tóth Miklósné;
Trencsánszki Tibor; Tujner Ferencné és Tujner
Ferenc; „TURKÁLOM” elnevezésű turkáló; Vaj-
da Jánosné; Varga Gyuláné; Varga Lászlóné; Vég-
elgyengülés Tömegsport Egyesület

„Délegyházáért” Kitüntető Oklevél és
Aranymedál kitüntetést kapott:

Néhai Hidegföldi Pál

„Délegyháza Tiszteletbeli Polgára”
kitüntetést kapott

Sződi Sándor, Hirják István

Kimagasló Közösségi Munkáért Oklevél
kitüntetést kaptak:

Kölcsey Kórus, Leéb Ibolya, Purthál Jánosné

Életmentés során tanúsított hősies
magatartásukért oklevelet kaptak:

Fuglovics Géza, Korbely György



Községünk életéből  Hirdetés  

Idén nyáron is megrendeztük kézműves táborunkat, immár 12. alka-
lommal. Idei táborunk alaptémája az indiánok, és az indiánok művészete
volt. Indiántáborunknak a Tavirózsa Kemping adott otthont. Itt szeretném
megköszönni Varga Gábornak és a Tavirózsa dolgozóinak a sok segítsé-
get, amit kaptunk tőlük. 

Az öt nap nagyon gyorsan elszállt. Minden nap kerékpárral tekertünk ki
a Kempingbe, még a legkisebbek is velünk jöttek kis biciklijükkel, büsz-
kék is voltunk rájuk, hogy minden nap megtették ezt a távot. Játszani is so-
kat játszottunk, minden délután volt színháború, az utolsó két nap pedig
végre strandolni is tudtunk. A sok játék mellett azért kézműveskedtünk is,
fontunk kosarat, fontunk karkötőt, vasaltunk poháralátétet gyöngyökből,
festettünk képeket és álomcsapdát is készítettünk.

A hét közepén ellátogattunk Nőtincsre, a Seholsziget Élményparkba. Itt
egy csodálatos napot töltöttünk el, nagyon szép környezetben. Sétáltunk
az erdőben, megnéztük a kis állatkertet, játszottunk sokat a kalandpark-
ban, aztán fáradtan hazatértünk.

Csütörtökön Zatykó János látogatott meg minket, aki Délegyházára va-
rázsolta a Csodák Palotáját. Köszönjük neki a számos fizikai kísérletet,
amit bemutatott nekünk, nagyon érdekes délután volt.

Utolsó nap a gyerekek családját is vendégül láttuk. Ezúton köszönöm
Benji mamájának a sok segítséget és a pénteki bográcsozást, illetve a többi
szülőnek is köszönöm a segítséget. Továbbá a Napérlelte Vérnarancs törzs
és a Jing Jang törzs vezetőinek, Bulyákiné Éberth Annának, Mártonné
Nagy Veronikának és Márton Bencének is köszönöm egész heti munkáju-
kat. Köszönettel tartozom még Skreka Gyulának is segítségéért. Végül de
nem utolsósorban a Fókusz Takaréknak is köszönjük a támogatást!

Remélem, jövőre is találkozunk!
Derzsi Katalin 

LAKÁS SZERVIZ
Ha folyik vagy csöpög, hívjon és jövök,
de ha csak szivárog, akkor is kiszállok.

Víz-fűtés-gázszerelés, karbantartás
fürdőszoba-felújítás, -átalakítás
mosdó, kád, WC, WC-tartály cseréje
csaptelepek cseréje
csőtörés javítása
bojlerek tisztítása, vízkőtelenítése
mosó-, mosogatógépek bekötése
fűtési rendszerek javítása, korszerűsítése, átalakítása
radiátorok és szelepek cseréje
gázkazánok, vízmelegítők bekötése, cseréje
konvektorok tisztítása, javítása
időszakos átvizsgálás és karbantartás
szaktanácsadás
burkolási munkák

Munkavégzés garanciával!
Hívjon bizalommal:

KISS TIBOR 06-30/242-7836

Az OTP Megtakarítási Betétkönyv olyan egyszerű és
átlátható megtakarítási forma, amelynél lekötés nélkül
is hozzájuthat a lekötött betétek kedvező kamatához.

Miért érdemes OTP Megtakarítási Betétkönyvet nyitni?
Mert a lekötött betéteknek megfelelő hozam érhető
el lekötés nélkül.
A Megtakarítási Betétkönyvnél nincs lekötési idő, mégis a lekötött be-
tétekre jellemző mértékű kamatokat érhet el.
Mert nagyobb összeg elhelyezésekor a kamat is magasabb.
A sávos kamatozás révén a magasabb összegre még magasabb kamat
jár. A betétkönyves forma miatt a megtakarítások alakulása folyamato-
san, naprakészen nyomon követhető.
Mert a betét kezelése díjmentes.
A betét elhelyezése, illetve kezelése is teljesen ingyenes, nincs számla-
vezetési és tranzakciós díj. Már 10.000 Ft elhelyezésétől megnyitható.
Mert országosan összesen több mint 3000 helyen elérhető.
A postán nyitott OTP Megtakarítási Betétkönyvbe bármelyik postahe-
lyen és OTP Bank fiókban lehet pénzt befizetni, illetve abból felvenni.
Mert szükség esetén családtagjai is rendelkezhetnek a betét felett.
A betéthez állandó meghatalmazott kapcsolható, így akadályoztatása
esetén a megbízott személy is elvégezheti a tranzakciókat. A betéthez
elhalálozási rendelkezés is adható (OTP bankfiókban), így nem képezi
hagyaték tárgyát, a megjelölt örökös hagyatéki eljárás nélkül hozzájut
az összeghez.
Mert biztonságos.
A betét visszafizetését – a mindenkori jogszabály szerint – az Országos
Betétbiztosítási Alap garantálja.

Biciklivel érkeztünk, 
200 métert fékeztünk.
Megéheztünk, étkeztünk.
Kosarat is fontunk sokat,
Áztattuk a kosarakat.
Ezek után ebédeltünk,
A zöldséglevesből is ettünk.
Rántott húshoz sült krumpli jár,
Végre jön a fagyi már!
Nyalókát is nyalogattunk,
Utána meg gyurmázgattunk.
A lányok közben gyöngyöt fűztek,
Jól elvoltak nem dühöngtek.
Színháborút játszottunk,
A zászlót is megtaláltuk.
Megéheztünk, megkajáltunk,
Hazafelé elbringáztunk.

Napérlelte Vérnarancs törzs a 2. napról



Iskolánk életéből  

A program célja: Játékos eszközökkel segíteni a kulturált közlekedésre
nevelést.

Iskolarendőri programunk tette lehetővé, hogy a Hunyadisokat 8 fő
képviselje a versenyen.

1. o. részéről: Ács Balázs, Bozsik
Lorina, Orbán Norbert, Riebl András.

2. o. részéről: Bíró Boglárka, Kani-
zsai Mercédesz, Kanizsai László,
Náhlik Dávid.

Felkészítő iskolarendőrünk Juhász
Péter, aki folyamatosan velünk volt a
verseny alatt is. Köszönjük neki.

Kisversenyzőink lelkesedéssel vár-
ták a nagy megmérettetést, ami két
részből állt. 4 fő az elméleti, 4 fő pedig
a gyakorlati versenyen vett részt.

Csapataink körforgásszerűen bizo-
nyították ügyességüket, 208 pontból
195 pontot sikerült megszerezniük. A
verseny végén a Rendőrség ebéddel
kínálta a játékosokat. Az eredményhir-
detésig ugráló házban és medencében
tölthették a napsütéses időt a gyerekek.

Játékosaink közlekedési, sportjátékokat és oktató anyagokat nyertek is-
kolánk részére.

Ügyesek voltatok gyerekek!
Ezúton szeretnénk megköszönni Szilveszter Lajos alpolgármester úr-

nak és fiának Szilveszter Balázsnak, hogy saját gépkocsijukkal biztosítot-
ták számunkra az oda és vissza utazást. Riebl Antal polgármester úrnak
pedig köszönjük a 8 gyermek egyéni megajándékozását.

Laczáné Kollár Andrea pedagógus

Május 27-én került megrendezésre Budapesten a MINI-KRESZ
„Pindúr-Pandúr Ki Mit Tud” országos vetélkedője



Iskolánk életéből  

Május utolsó hétvégéjén zajlott a MINI-
KRESZ „Pindúr-Pandúr Ki Mit Tud” országos
vetélkedője. 

A Ráckevei Rendőrkapitányság illetékességi
területéről a kis kun lac házi Vörösmarty Mihály
Általános Iskola, a délegyházi Hunyadi János
Általános Iskola, valamint a dunavarsányi Ár-
pád Fejedelem Általános Iskola diákjai vettek
részt 8-8 fős csapatokkal. 

A program célja játékos eszközökkel segíteni
a kulturált közlekedésre való nevelést. 

Az eredményhirdetésen min den csapat közle-
kedési- és sportjátékokat tartalmazó csomagot,

oklevelet, valamint egy csapatfotót kapott aján-
dékba. A legügyesebbek iskolájuk részére ke-
rékpárt vihettek el. 

A versenyre való felkészülést az iskolák pe-
dagógusai az iskolarendőrrel közösen végezték. 

Ráckevei Rendőrkapitányság

Május utolsó napján nagy izgalommal indult osztályunk az erdei iskolá-
ba. Úti célunk a Fertő-Hanság Nemzeti Park volt. A korai indulás ellenére
mindenki ébren töltötte a hosszú buszos utazást.

Végre megérkeztünk Kócsagvárba, ahol a szállásunk volt. Ez egy na-
gyon szép nádtetős épület, amit hamar megtöltöttünk élettel. Elfoglaltuk
szobáinkat és feltérképeztük az épületet. Majd indultunk első programunk-
ra, ami egy természetvédelmi iskolában kezdődött, ahol a táj élőlényeivel
ismerkedtünk meg. A vízimadarakat egész közelről is láthattuk, pl.: üstö-
kös récét, gulipánt és nyári ludat stb. Sőt még az itt élő ürgék életébe is bete-
kinthettünk. Nagyon sok érdekes információt kaptunk. Ebédelni vissza-
mentünk a szálláshelyre, ahol tanáraink és a velünk utazó szülők készítették
nekünk a finomabbnál finomabb ételeket. Délután aztán újból útra keltünk
és megnéztük az Esterházy-kastélyt és annak kertjét. A kastélyban
idegenvezető segített a tájékozódásban, majd kisétáltunk a kertbe, ahol a
legnagyobb figyelmet egy mókus kapta. A program zárásaként pedig
fagyiztunk egyet. Visszatérve a szálláshelyünkre újból birtokba vettük az
épületet, és este 10-ig nem is nagyon sikerült elaludnunk. Végül tanáraink
fújtak takarodót. Szükség is volt a pihenésre, mert másnap délelőtt kenutú-
rára mentünk. Ez mindenki számára nagy élmény volt, úgy gondolom. A
kezdeti nehézségek ellenére a végére egész jól belejöttünk az evezésbe, és
sajnáltuk, hogy vége lett. Ebéd után újból felkerekedtünk a Kőfejtőbe, amit
egyiptomi sírhelyhez is lehet hasonlítani. A falban tengeri élőlények ma-
radványait is megfigyelhettük. Mivel nem volt idegenvezetőnk, így mi ma-
gunk tartottunk kisebb előadásokat a Kőfejtőről. Hazaindulva szálláshe-
lyünkre, természetesen a gyerekek most sem maradhattak fagyi nélkül.

Este újból feléledt az osztály, a lányok a fiúkat rémisztgették. Végül
megint tanáraink fújtak takarodót. Utolsó nap, egy kiadós reggeli után el-

indultunk a Bozi mocsárhoz, ahol megismerkedhettünk közelebbről a víz-
ben élő állatokkal és növényekkel, nekünk kellett begyűjteni őket. Így ta-
lálhattunk például piócát, vízi skorpiót, békákat stb. Azt is megtudhattuk,
miért fontos a kétéltűek védelme, és hogyan is védik őket.

Ebédre még visszamentünk szálláshelyünkre, majd csomagunkat a
buszra tettük, és elindultunk utolsó programunkra, ahol megnéztük a Ma-
dárvártát (itt kitömött madarakat és kisebb emlősöket láthattunk), a „Csí-
kos” égererdőt, és távcsővel megfigyelhettük a gyurgyalag fészkelő he-
lyét, és magát a madarat is.

Végül egy finom fagyival zártuk ezt a napot is, mielőtt hazautaztunk
volna. Szerintem nagyon jól sikerült a kirándulás, mindenki sok élmény-
nyel és információval lett gazdagabb.

Rémay Alexandra  5. a

MINI-KRESZ „Pindúr-Pandúr 
Ki Mit Tud” (Ráckeve Rk.)



Községünk életéből  
Végelgyengyülés Tömegsport Közhasznú Egyesület
2337 Délegyháza Árpád u. 1. • E-mail: srcargo@srcargo.hu
Nyilvántartási szám: TE-4318

Az idei pünkösdi mulatságot június 12-én rendeztük. A program a pün-
kösdi királyválasztással kezdődött (reméljük jövőre több vállalkozó kedvű
fiatal vesz részt a versenyen), majd a csikósbemutató után következett a
lovas felvonulás, melyen több mint 30 szekér és sok lovas vett részt.

Három helyszínen, az Anikó cukrászdánál, a Kéktó büfénél és a
Művelődési ház előtt néptánccal szórakoztattuk a közönséget.

Látványos része volt a rendezvénynek a III. pünkösdi vágta, ahol 17 lo-
vas versengett a dicsőségért.

A Szent István parkban felállított színpadon felléptek a Sziget Színház
ifjú énekesei, a Kölcsey Kórus, a Pilisi Néptánccsoport, a Marosvásárhelyi
Vártemplom Musica Humana női kamarakórus, a Diósdi Naprózsafa nép-
táncosai, Szabó Péter operaénekes és a Végelgyengülés néptáncosai. Min-
den fellépő anyagi ellenszolgáltatás nélkül jött.

Köszönjük nekik és köszönjük a támogatóinknak, hogy a mára feledés-
be merülő népi szokásainkat, hagyományainkat, táncainkat megismertet-
hettük, talán megszerettethettük a helyi és idelátogató emberekkel.

Támogatóink: Délegyháza Község Önkormányzata, Anikó cukrászda,
Kéktó büfé, Mini ABC, Karolina fodrászat, Héder Tímea virágüzlet,
Szilvia arcstúdió, Jákó Csaba, Balázsné Király Valéria, Sződi Sándor,
Délegyházi Polgárőrség, Dr. László András, Nagy János, Rémai András,
Cserepes László, Hancsics házaspár, Lehel Endre Dunaharaszti alpolgár-
mestere, Pintér Tibor Sziget Színház, Tóth Ferenc, Mohácsi Sándor, Mo -
há csi Márk, Mohácsi Tímea, Békefi Viktória, Dénes Annamária, id.
Bednárik Lászlóné, Szmolenszki Róbert, Szabó Zoltán, Tóth János és ne-
je, Zsüle István és neje. Köszönjük mindazoknak, akik adójuk 1%-ával tá-
mogatták egyesületünket. Külön köszönet a Végelgyengülés Egyesület
tagjainak és családtagjaiknak.

A királyválasztás eredménye:                            
1. Galambos László, 2. Marossy Richárd, 3. Zsüle István                                                        
A vágta végeredménye:
1. Rukkel Sándor, 2. Oroszi Attila, 3. Gondos Balázs   
Akik kilátogattak a rendezvényre reméljük jól érezték magukat (nagy

örömünkre sokan voltak), akik most nem tették jövőre jöjjenek.
Észrevételeiket, ötleteiket kérjük, osszák meg velünk. 



Tisztelt olvasók!

Június 23-tól rendeztük meg a Nomád
Kempingben a 16. nyári edzőtáborunkat.
Nagyon szuper helyen, nagyon szuper tár-
sasággal jó hangulatban telt a hét. Volt es-
ténként vetélkedő, verseny, tábortűz, vihar.
A 16 nyáron nagyon sokan megfordultak
az edzőtáborokban. Aki ott volt, mindig
emlékezni fog ezekre. Manapság 20 em-
bert is nehéz összehozni egy programra,
nálunk 70 fő jelentkezett a táborba, ami
Szentendrén először volt. Jöttek vendég-
mesterek is, akik megdolgoztatták a csapa-
tot. Sensei Haszmann Béla 3. danos mester
edzését nem felejtjük el. A tábor pénteken

eredményhirdetéssel zárult. A délegyházi
veteránok közül Gál József zöld övet szer-
zett! Ez azért is nagy dolog, mert József 15
évvel ezelőtt vizsgázott utoljára és már
nem húszéves. Nagy akaraterő kell ismét
elkezdeni és csinálni. A sikeresen vizsgá-
zottaknak gratulálok! A tábor vezetője én
voltam és Bartha Beatrix 2. danos mester,
akinek a „kegyetlen” edzéseit nem lehet el-
felejteni. Hölgy létére keményebb lélekkel
és fizikummal rendelkezik, mint a fiúk, de
azért igazi nő. Szeretném megköszönni az
évek óta segítséget adó szülőknek a tábor-
ban nyújtott segítséget GRÁCZI BÉ -
LÁNAK és GRÁCZI MAMÁNAK, VAR-
GA ÁDÁMNAK, LENGYEL ÁRPÁD -
NAK és TORDAI VIKTORNAK. A nyá-

ron még a Nomád Kempingben fogunk sá-
torozni, ahol immár 5. éve tartjuk meg a
nyári napközis tábort óvodásoknak Ke -
resz tesiné Bukovszki Ágnes vezetésével.
Augusztusban a Nemzetközi edzőtáborban
veszünk részt Miskolcon. Itt többen mes-
tervizsgát tesznek, ami a táborokban min-
dig a legnagyobb esemény. Júliusban az
egyesület vezetőivel Délegyháza testvér-
városába, az olaszországi Bisentibe és
Rómába látogatunk néhány napra. 

Szeptember 4-én kezdünk Délegyházán
edzeni, és azon a héten minden edző te -
remben. Várjuk a jelentkezését az új kara-
tésoknak Délegyházán és Duna var sá nyon
az Általános Iskolában 6 éves kortól. Du -
na varsányon a Robi cukrászdában 12 éves
kortól. Érdemes elkalandozni kicsit a meg-
újult honlapunkon sok videóval ed zé sek -
ről, versenyekről…, hátha Ön / Te is ked-
vet kapsz, hogy ennek a baráti társaságnak
a tagjává válj!   

www.senseimarossy.hu

Mindenkinek kellemes nyarat kívánok!

Marossy Károly 3. dan
Klubvezető

Karate  

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.



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

***

Garantált minőség, legolcsóbb árak. Ácsmunkák, szobafestés és minden
egyéb ilyen munka, kőműves munkák, most akciós dryvitozás és térköve-
zés, fűkaszálás, duguláselhárítás, veszélyes fák kivágása, burkolómunkák.
Nálunk minden a legolcsóbban garanciával, árajánlatért:
greffkornel@citromail.hu, 06-70-250-4116

***

Üveges gyorsszolgálat, mindenféle üveges munkát vállalok rövid határ-
időre! Cím: Dunavarsány Görgey u. 6/a. Tel.: 06-20/ 343-09-68

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



Élettörténetek 

Szeretném újraindítani az élettörténetek című
sorozatot az újságban. Bednárik Laci kérdezi né-
hány számmal korábban, hogy ki kezdeményezte
és miért maradt abba ez a cikksorozat. A Marga-
réta Nyugdíjas Klub volt a kezdeményező, Márti
néni és jómagam, Varga Sándorné az akkori
klubvezető. Márti néni sajnos itthagyott bennün-
ket, én meg a klubot hagytam el betegségem miatt.
Most újra visszatértem a klubhoz és szeretném
folytatni ezt a szép sorozatot. 

Az „első” írás Purthálné Verával indul, az Ő
Élettörténetével. 

Vera 1966. augusztus 28-án jött Délegyházára,
ide húzta a szíve. Ekkor kötöttek házasságot élete
párjával, Purthál Jánossal. Két kislányuk szüle-
tett. Vera már az óvodás évek alatt bekapcsoló-
dott a közösségi munkába, és amikor gáz cse re -
telep nyílt a faluban, Kovács Istvánné Gi zi ke ta-
nácselnök őrá bízta a telep vezetését. Itt még több
emberrel került kapcsolatba, már itt elkezdte taní-
tani az asszonyokat kézimunkázni. Közben az
idős Kristófi Endre, Bandi bácsinál mindennap
felolvasott, és mivel nem jól látott levelezésében
is segített. Az iskolában télapó és SZMK-tag volt.
A sportnál pénztáros volt négy évig. Ha vissza-
emlékeznek az akkori fiatalok, a mostani focipá-
lyát Vera szántatta fel Vörös Benő segítségével,
hogy az öltözőkhöz közelebb kerüljenek. Az ide-
genben játszott meccsekre autót, persze teherau-
tót kuncsorgott a bánya, Tsz vezetőitől. Öröm volt
a fiatalokkal dolgozni, de akkor még mi is fiatalok
voltunk. Párjával igyekeztek szebbé tenni a spor-
tolásra vágyó fiatalok életét. Közben építették a
saját kis otthonukat, az ő életüket Zakar Feri bácsi
tudása, önzetlen segítsége könnyítette némileg
azzal, hogy otthonuk alapját ingyen mérte ki. Ve-
ra sokat gondol Feri bácsira is és N. Tóth Gabi bá-
csira is, aki a betonkeverőt kölcsönözte az
építkező fiataloknak. Sok ilyen segítő, embersé-
ges emberre lenne szükség a mai világban is. 

A Népfront titkáraként, Tanácstagként, Elöljá-
róként próbált anyagi ellenszolgáltatás nélkül,
szabadidejében minél többet tevékenykedni a kö-
zösségért.

A Nagyközösségi Közös Tanács Kulturális Bi-
zottságának elnökeként Vera és a bizottság többi

tagja rajz és irodalmi pályázatok kiírásával szépí-
tette meg az akkori fiatalok iskolás éveit. Mind-
annyian tették a dolgukat önzetlenül.

Aztán jöttek a szüreti bálok, az addig csendes
kultúrotthont élettel töltötték meg. Majális, le-
pényevés, zsákban futás, az egész falu kint volt a
focipályán. 

Vera volt a Vöröskereszt titkára is, Fórizs
Marikával. Véradások szervezése, kirándulások
Egerbe, hét felejthetetlen napot töltött együtt a
Véradók közössége. 

Aztán a gyönyörű kézimunka-kiállítás, mind
Vera nevéhez fűződik. A legemlékezetesebb az
Anyák napjára rendezett kiállítás, a falu apraja-
nagyja részt vett csodálatos kézimunkákkal, ak-
kor volt először gobelin kiállítva. Szüreti bál Ko-
máromi István és Vera szervezésében, három falu
vett részt rajta, nagyzenekarral, rengeteg
résztvevővel, felvonuló kocsikkal, aki nem vo-
nult, az a kapuban figyelte a szép menetet. 

Helytörténeti kiállítás is gazdagította az embe-
rek életét, ezt Vera és Bednárik Ilonka közösen
készítette.

A Nyugdíjas Klub művészeti vezetőjeként na-
gyon sok szép rendezvényen vettünk részt Vera
jóvoltából, ő készítette fel a csapatot például a
Szentendrei Ki-Mit-Tud-ra is, itt a zsűri elnöke
Béres Ferenc művész úr volt. Innen különdíjjal
tértünk haza, és részt vehettünk a Kaposvári Or-
szágos Döntőn is. Nívó díjjal tértünk haza, csodá-
latos élményben volt része mindannyiunknak,
büszkék voltunk, hogy Délegyháziak vagyunk.
Verát külön is megdicsérték az Angeli Borbála
Ballada betanításáért és a Csángó Néptáncért,
mert nem sok csoport vitt ilyen színvonalas, szé-
pen előadott műsort, és ez mind-mind a Vera ér-
deme.

Az idősek napjára szerepeket tanított be, ki-
csiknek, nagyoknak, Klubtagoknak, mindenki
boldogan szerepelt, mert így az időseknek megle-
petést, örömet tudtunk szerezni.

Persze ezek csak morzsák a 40 éves munkássá-
gából, amit a közösségben töltött el. Mindig szí-
vesen és ellenszolgáltatás nélkül végezte a mun-
kát, párjával együtt. Ha a templomban a padokat
nézzük, vagy a vizesblokk elkészültéhez is az ő
nevük fűződik és felsorolni is lehetetlen, az ovi-
ban az Anyák-napi virág ez is tőlük származik, a
pénz ment a gyerekeknek játékra, karácsonyi
ajándékra. Sajnos a párja már elment, de Vera

egyedül is megbirkózva a terhekkel tovább segí-
tette munkájával a falu közösségét. Sok helyen
megfordultunk az országban, de mindenhonnan
dicsérő szavakkal jöttünk el és kitüntető okleve-
lekkel, serlegekkel. Vera hálás a teremtőnek,
hogy volt olyan társa és családja, akik segítették,
hogy az elgondolásait saját erőből megvalósítsa,
anyagilag is. 

Csodálatos jelmezek készültek, amit Vera nem
tudott elkészíteni, párja, Jancsi ügyes keze elkészí-
tette, ragyogtak a koronák, pajzsok, mellvértek,
aki nézte az előadást, színházban érezte magát.

Az Asszonyklub munkáját is segítette, amikor
szükség volt rá cigánytánccal, lakodalmas betaní-
tásával, ez közös volt a nyugdíjasokkal, és öröm
volt velük dolgozni, néha hangosabban kellett fe-
gyelmezni a csoportot, de mindig csak a cél érde-
kében emelte meg a hangját Vera, és a siker nem
is maradt el soha.

Az első falunapokon még két teherautó platója
volt a színpad, amit Zsüle János kölcsönzött és
szőnyegekkel terítettük le, Vargáné Borika hozta
a szép virágokat díszíteni, a Nyugdíjas Klub és
vendégeié volt az első nap, szép, felemelő emlé-
kek ezek, meg ha megnézzük, hogy most hová ju-
tottunk, szép színpad, zárt nézőtér stb. A betlehe-
mes játékokat is ő szervezte és betanítója is ő volt,
a jelmezeket is ő készítette vagy készíttette el, ez-
zel is gazdagította a karácsonyi ünnepségeket.

Vera szeretné megköszönni a sok fiatalnak,
hogy velük is dolgozhatott, az elmúlt időszakban.
Örömére szolgált minden egyes velük töltött idő,
újra fiatalnak érezhette magát, a felkérést a szín-
játszó csoport vezetésére Derzsi Kata indítvá-
nyozta és ezért is hálás Vera, és örömmel tölti el a
gondolat, hogy gondoltak rá és igényt tartanak a
munkájára.

Hálásan köszöni a mostani testületnek, hogy a
kitüntetések elbírálásánál rá is gondoltak, és kö-
szöni a Polgármester úrnak, hogy közösségi mun-
káját elismerésben részesítették. 

Vera szép gondolatával zárnám az élettörténe-
tek írását:

„Ha a Teremtőm életfeladatomnak adta, hogy
közösségben, közösségért éljem az életemet, ak-
kor ezt a feladatomat maradéktalanul teljesítet-
tem.”

A következő számban Komáromi István élet-
történetére lennék kíváncsi.

Vera élettörténetét lejegyezte Varga Sándorné



Hirdetések  


