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Nem tudom én, melyik volt szebb,
Melyik dicsőbb, melyik nagyobb,
Az-e, aki bedöngette
Keleten a nagy érckaput?

Vagy az, aki hét vezérrel
Döntő karján sebet vágott.
Hogy halálig védelmezik
Ezt a dicső, szép országot.

Az-e, aki régesrégen
Olyan nehéz halált tűrt el,
Hanem akkor is még egyet
Leütött a táborkürttel.

Nem tudom én, melyik volt szebb,
Talán az a híres László,
Aki kivált seregéből
Oly magasan, mint egy zászló.

S mikor a királynál is nagyobb
Úrrá akarták őt tenni,
El nem ment egy tapodtat sem,
Mert csak magyar akart lenni.

Vagy az, aki Isten után
A legnagyobb csodát tette,
Mikor Nándorfehérvárnál
Reárontott Mohammedre.

Vagy az, aki zászlóval.
Melyen volt a Szent Szűz képe,
Hogy ne jusson más kezébe
Úgy ugrott le a mélységbe.

Vagy az, aki Budavárban
Vérhalálát úgy fogadta:
Hédervári, öregapám
Valamelyik öregapja.

Vagy az-e, ki félkézzel
Malomkövet hengergetett,
Két nagy karddal verekedett,
Holtak hátán ivott, evett.

Vagy az volt e a legdicsőbb,
Hősebb, nagyobb mindannyinál,
Az a nemes fiúból lett
Világverő hollós király.

Vagy az, aki várfalánál
Karjaiban jobban bízván,
Szigetvárnál kirohant és
Úgy halt meg a holtak hídján.

Vagy az, aki. . . Sokan voltak!
Nem tudom, hogy ki volt nagyobb,
Csak áldom az Istenemet,
Amiért én is magyar vagyok.

Délegyháza Község Önkormányzata sok szeretettel meghívja Önt és kedves családját

2011. augusztus 20-án a Szent István téren
megrendezésre kerülő ünnepségre és egész napos családi rendezvényre.

10 órától ökumenikus istentisztelet, az új kenyér megáldása és megszentelése.

Önkormányzati ünnepi megemlékezés. 



Tájékoztató

10 ÓRÁTÓL ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET, AZ ÚJ KENYÉR 
MEGÁLDÁSA ÉS MEGSZENTELÉSE. 

ÜNNEPI MŰSOR:
SZATMÁRI TIBORNÉ, FARKAS HAJNALKA, KANIZSAI FANNI, CSEREPES

LÁSZLÓNÉ, A DUNAVARSÁNYI NÉPDALKÖR ÉS  A KÖLCSEY KÓRUS
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL.

13 ÓRÁTÓL CSALÁDI PROGRAMOK
ERŐS EMBEREK VETÉLKEDŐJE • MOTOROS BEMUTATÓ • LÉGI REPÜLŐS

BEMUTATÓ • TŰZOLTÓ BEMUTATÓ • ZUMBA BEMUTATÓ • KUTYÁS BEMUTATÓ,
KUTYASZÉPSÉGVERSENY • CSALÁDI VETÉLKEDŐ • ÍJÁSZBEMUTATÓ •

GYEREKEKNEK ARCFESTÉS, KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS • SPORTJÁTSZÓHÁZ

21 ÓRÁTÓL FÁKLYÁS FELVONULÁS
ROZSDA RTM KONCERT

MENTSÜK MEG TAVAINKAT ALÁÍRÁSGYŰJTÉS EGÉSZ NAP! 
KÉRJÜK, CSATLAKOZZON KEZDEMÉNYEZÉSÜNKHÖZ!

PROGRAMOK:PROGRAMOK:

A belügyminiszter 7/2011. (III. 9.) BM rendelete alapján önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kap-

csolódóan támogatásra lehetett pályázni. Községünk is pályázott és NYERT 18.000.000 Ft-ot. Ennek köszönhetően meg-

újítjuk Általános Iskolánk sportpályáját, hogy sokkal biztonságosabb és még jobban kihasználható legyen. Az eddigi bal-

esetveszélyes borítás helyett egy sokkal biztonságosabb műanyag borítás kerül rá. A gyakori balesetek reméljük, ezzel a

múlté lesznek és gyermekeink felhőtlenül élvezhetik majd a sportolás és játék mozgalmas világát, és felnőtt korukban is

az életük része marad.

Délegyháza Község Önkormányzata



Önkormányzati hírek

Délegyháza Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete július folyamán két alkalommal ülé-
sezett.

Délegyháza Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a 2011. július 14-i rendkívüli ülését
a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartot-
ta. Az ülés első napirendi pontjaként a 946 hrsz-ú
terület (a II. és III. tó közötti földnyelv) telekala-
kítási ügyét tárgyalta a Képviselő-testület, mely-
nek során döntés született arról, hogy az ingatla-
non – az átminősítést követően – négy építési te-
lek kerül kialakításra, melyek vételára 15.000
Ft/m2 + Áfa összegben került meghatározásra. A
telekalakítás sem az „Ibolya játszóteret”, sem az
utat nem érinti, tehát a gyalogos és kerékpáros
forgalom továbbra is zavartalan lesz. 

Ezt követően az Óvoda komplex fejlesztésé-
nek kivitelezési munkái tárgyában kiírt közbe-
szerzési eljárás bírálatáról döntött a Képviselő-
testület, és ebben a második eljárásban – az Ön-
kormányzat rendelkezésére álló pénzügyi fede-
zetnek megfelelő ajánlatot tevő – nyertest hir-
detett. 

Harmadik napirendi pontként tájékoztatást
kapott a Képviselő-testület a Víziközmű-hitel
fedezetéül szolgáló önkormányzati hitel ügyin-
tézésének állásáról, valamint az Óvoda beruhá-
záshoz szükséges önerő biztosításáról, továbbá
az önkormányzat hitelállományáról. Ezt követő-
en egy Óbudai telepi telekalakítási ügyet tár-
gyalt a Képviselő-testület, majd pedig Kocsis
László úr település-rendezési szerződésmódosí-
tása és a szerződés teljesítése, továbbá ingatlan
adományozásának és az általa kialakított utak
önkormányzati tulajdonba adásának ügyét. 

Ezt követően több rendelet módosítására is
sor került. A közterület-használati, az ún. behaj-
tási, a hulladékgazdálkodási, az állattartási és az
avarégetésről szóló rendeletbe új rendelkezés-
ként bekerült a közterület-felügyelő és a Polgár-
mesteri Hivatal erre a jegyző által felhatalmazott
ügyintézőjének általános szabályok szerinti
helyszíni bírságolási lehetősége, tettenérés ese-
tére. A közterület-használati rendeletben szabá-
lyozásra került a plakátok kihelyezése és eltávo-
lítása is. 

Döntés született a Délegyházi Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület 35.000 Ft-tal történő támogatásá-
ról is, a tűzoltóautóba beszerelhető tartály
anyagköltségének és kivitelezési munkáinak tá-

mogatása céljából. Jóváhagyta a Képviselő-tes-
tület a Tavirózsa Kemping bérleti szerződésé-
nek bérlő terhére történő kiegészítését is. 

Délegyháza Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a 2011. július 26-i ülését szintén a
Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartotta.
Az ülés kezdetén dr. Répás József, Kiskunlac -
háza polgármestere ismertette Kiskunlacháza
járási székhellyé történő kijelölésével kapcsola-
tos terveit, célkitűzéseit. Ezt követően Balázs
Gyula terembérlettel kapcsolatos kérelmét tár-
gyalta a Képviselő-testület, majd az augusztus
20-i ünnepi rendezvény szervezésével kapcsola-
tos kérdések szerepeltek a napirenden. 

Tájékoztatást kapott a Képviselő-testület ar-
ról a nem várt fejleményről, miszerint az Óvoda
komplex fejlesztésére kiírt közbeszerzési eljárás
nyertese a szerződéskötés napjának reggelén
visszalépett a szerződéskötéstől. Ezen sajnálatos
körülmény miatt a Képviselő-testület új közbe-
szerzési eljárás kiírása mellett döntött, amely
miatt a kivitelezési munkák megkezdésére
szeptembernél előbb biztosan nem kerülhet sor,
így a legrosszabb esetben a beruházás megvaló-
sítása is veszélybe kerülhet a támogatási szerző-
désben rögzített szűkös határidők miatt. 

Döntés született az Óvoda felújítása – bővíté-
se idejére a közétkeztetési feladatok ellátására
vonatkozó pályázat kiírásáról is, valamint hoz-
zájárult a Képviselő-testület ahhoz, hogy az
Óvoda beruházás finanszírozásához esetlegesen
még szükséges hitelre ajánlatot kérjen az Ön-
kormányzat az MFB-től.

A Képviselő-testület a Rendőrséget támogat-
va elhatározta, hogy – kérésüknek megfelelően
– egy lézernyomtatót részükre használatba ad.
Utolsó napirendi pontként az Önkormányzat tu-
lajdonában álló és értékesítésre szánt telkek egy
részének értékesítési irányárát határozta meg a
Képviselő-testület, mely szerint a Liget utcában
lévő öt telek irányára 6.000 Ft + Áfa/m2, míg a
Vákuumgépház melletti Gizella telepi ingatlan
irányára 8.000 Ft + Áfa/m2. A Kocsis úr által
adományozott, a Nyírfa és a Zöldrét utca között
elhelyezkedő telkek vételára bruttó 3.000 Ft/m2. 

A Képviselő-testület zárt ülésen döntött az
óvodavezetői és Családi Napközi vezetői pályá-
zat elbírálásáról. Az óvodavezetői és családi
napközi vezetői feladatokat az elkövetkezendő
5 évben ismét Czanik Lászlóné látja el. Sajnálat-

tal értesültünk róla, hogy Havaldáné Meyer
Emília lemondott az iskolaigazgatói megbízásá-
ról. A Képviselő-testület pályázatot írt ki az
iskolaigazgatói feladatok ellátására, mely a köz-
ség honlapján, hirdetőin és a Nemzeti Közigaz-
gatási Intézet honlapján (https://kozigallas.gov.hu)
is megtekinthető. A pályázattal kapcsolatos
hosszadalmas jogszabályi határidők megtartása
miatt a pályázat betöltéséig tartó átmeneti idő-
szakra a Képviselő-testület ideiglenesen Molnár
Antalnét bízta meg az igazgatói feladatok ellátá-
sával, az új tanév beindításával.

A Képviselő-testület 2011. augusztus 2-án
zárt ülést tartott, majd 2011. augusztus 3-án
nyilvános ülésen arról döntött, hogy elfogadja a
Raiffeisen Bank Zrt. ajánlatát a Víziközmű Tár-
sulat hitelére kiterjedően kizárólag a Raiffeisen
Bank Zrt. felé fennálló készfizető kezességéből
eredő közel 20 millió forint összegű fizetési kö-
telezettségére fedezetet nyújtó hitelfelvételre.
Ugyanezen az ülésen ismét tárgyalni kellett az
Óvoda komplex fejlesztésére kiírt közbeszerzési
eljárás ügyét, melynek során a korábban már is-
mertetett szűkös határidők miatt úgy határozott
a Képviselő-testület, hogy a második helyezett
ajánlattevővel szerződést köt a kivitelezési mun-
kálatokra. 

E sorok írása közben érkezett a hír, hogy a
második helyezett vállalkozó sem kívánja meg-
kötni az építési szerződést önkormányzatunk-
kal. Indokolása szerint erőforrásait időközben
más projekt megvalósítására összpontosította, s
így ajánlatában foglaltakat nem tudja teljesíteni.
Az említett körülmények miatt valószínűleg új
pályázatot kell kiírni, s így az egész bővítés több
hónapos késést szenved. Bár nem önkormány-
zatunk hibájából történik a csúszás, a felmerülő
kényelmetlenségek miatt valamennyi érintett
szíves elnézését kérjük. 

Az említettek miatt az óvoda nem tervez sem-
milyen különleges intézkedést, így a korábbi
évekhez hasonlóan történik a legkisebbek be-
szoktatása, illetve a nagyobbak is a rendes
körülményeknek megfelelően járhatnak oviba.
Az évkezdettel kapcsolatban 2011. augusztus
25-én (csütörtökön) 17 órától szülői értekezlet
lesz, melyre minden érintettet szeretettel vá-
runk.

Az ülések jegyzőkönyvei és az ülésen alko-
tott rendeletek a község honlapján
(www.delegyhaza.hu), valamint a Könyvtárban
olvashatók. 

dr. Molnár Zsuzsanna jegyző



Önkormányzati hírek

Október elsejétől zajlik hazánkban a
népszámlálás.

A népszámlálási törvény (2009. évi
CXXXIX. törvény) és az ehhez kapcso-
lódó feladatokról szóló kormányrendelet
– 305/2010. (XII. 23.) – értelmében a
népszámlálás előkészítéséről és az adat-
felvétel végrehajtásáról a települési ön-
kormányzat jegyzője gondoskodik, a
Központi Statisztikai Hivatal szakmai
irányításával.

Az összeírást számlálóbiztosok végzik
majd.

A törvény értelmében a Magyar Köz-
társaság területén a 2011. október 1-jén 0
órakor fennálló állapot alapulvételével a
természetes személyekről és a lakásokról
nép- és lakásszámlálást kell tartani. 

Az összeírás 2011. október 1. és
2011. október 31. között, a pótössze-
írás 2011. november 1. és november 8.
között történik.

A lakosság az adatszolgáltatási köte-
lezettségét három módon teljesítheti:
1. Kérdések megválaszolhatóak az in-

terneten keresztül. Ehhez a
www.nepszamlalas.hu honlapra kell
belépni, ahol egy azonosító és egy
egyedi kód megadásával lehetővé vá-
lik a népszámlálási kérdőívcsomag
online felületen történő kitöltése. Ez
az azonosító és az egyedi kód az adott
címre szóló adatszolgáltatói csomag-
ban eljuttatott lakáskérdőív első olda-
lán, az „Azonosító” és az „Internetes
belépési kód” mezőben olvasható. In-
ternetes kitöltés esetén valamennyi ott
lakó személynek ezt a kitöltési módot
kell választania. A kérdések internetes
megválaszolására 2011. október 1-16.
között van lehetőség.

2. Az adatszolgáltató a kérdéseket
megválaszolhatja a borítékban lévő
kérdőívek kitöltésével. Ebben az
esetben a kitöltött papírkérdőíveket a
kapott borítékba visszahelyezve a
számlálóbiztosnak kell átadnia, ami-
kor az ismét felkeresi a címet. Ameny-
nyiben az adatszolgáltatói csomagban
található egy darab személyi kérdőív
nem elegendő az adatszolgáltatási kö-

telezettség teljesítéséhez, a számláló-
biztos ellátja a válaszadót a megfelelő
mennyiségű kérdőívvel. A papír alapú
önkitöltésre a felvétel első két heté-
ben, 2011. október 1-16. között van le-
hetőség.

3. Az adatszolgáltató a kérdéseket
meg válaszolhatja személyesen a
számlálóbiztosnak, aki az összeírás
céljából 2011. október 1. és 2011. ok-
tóber 31. között keresi fel. Ehhez
szükséges a borítékban található kér-
dőívek megőrzése.

Mit kérdeznek a számlálóbiztosok?

A népszámlálási kérdések egyik része
a lakásokra vonatkozik, másik része pe-
dig a személyekre. Külön kérdőív ké-
szült az intézetekre. A népszámlálás so-
rán a személyek családi és utónevét nem
vesszük fel. 

A népszámlálási kérdésekre törvényi
felhatalmazás alapján a válaszadás köte-
lező, kivételt képeznek ez alól a szenzi-
tív (érzékeny) kérdések, amelyekre a vá-
laszadás önkéntes.

Kiket és mit kell összeírni?

Össze kell írni a Magyarország terüle-
tén élő természetes személyeket, vala-
mint az ország területén minden lakást,
lakott üdülőt és közösségi éjszakai elhe-
lyezést szolgáló intézményt.

Összeírandó személyek:

Minden magyar állampolgár, aki az
ország területén életvitelszerűen él,
vagy ha külföldön van, akkor csak átme-
netileg (12 hónapnál rövidebb ideig) tar-
tózkodik ott.

Minden külföldi állampolgár és honta-
lan személy, aki az ország területén 3 hó-
napnál hosszabb ideig tartózkodik.

Hogyan kell a kérdőíveket kitölteni?

Először a Lakáskérdőív kérdéseire kell
válaszolni, ezt követően pedig a szemé-
lyi kérdőíveket kell kitölteni, annyi sze-
mélyről, ahányan a lakásban laknak. Az

adatokat a kérdőíven előnyomtatott cí-
men lévő lakásról és az ott élő szemé-
lyekről kell megadni.

Személyi kérdőívet kell kitölteni
minden olyan magyar vagy külföldi

állampolgárról, aki életvitelszerűen él a
lakásban – akár bejelentkezve, akár beje-
lentkezés nélkül –, azaz aki éjszakai pi-
henését általában, a hét nagyobb részé-
ben itt tölti, innen jár iskolába, dolgozni
(akkor is, ha átmenetileg távol van, pl.
gyógykezelés, üdülés, rokonlátogatás
miatt), 

azokról a személyekről, akiknek ezen
a lakcímen van az állandó otthonuk, 

de kollégiumban, munkásszálláson, al-
bérletben stb. laknak, és ide időszakon-
ként (pl. hetente, kéthetente, havonta)
visszatérnek,

átmenetileg külföldön tartózkodnak,
és a külföldön tartózkodás teljes időtar-
tama várhatóan nem éri el a 12 hónapot.

Az adatokat 2011. október 1-je,
szombat, 0 órai időpontnak megfelelő-
en kell megadni.

Kérdések a természetes személyekre
vonatkozóan

Nem, születési időpont, állampolgár-
ság, lakóhely, lakáshasználat jogcíme,
családi állapot, a családban, háztartásban
betöltött szerep, élve született gyerme-
kek adatai, iskolába járás, iskolai vég-
zettség, nyelvismeret, foglalkozás, mun-
káltató, munkavégzés vagy tanulás he-
lye, munkavégzéssel, tanulással össze-
függő napi közlekedés. 

Szenzitív kérdések: nemzetiség, anya-
nyelv, vallás, tartós betegség, fogyaté-
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Önkormányzati hírek
kosság. (Ezekre a kérdésekre a válasz-
adás önkéntes.)

Kérdések a lakásokra vonatkozóan

A lakás címe, rendeltetése (típusa),
építési éve, falazata, lakáshasználat for-
mája és rendszeressége, tulajdoni jelle-
ge, helyiségeinek száma, alapterülete,
kommunális ellátottsága, felszereltsége,
lakásban lakó háztartások és személyek
száma.

Kérdések az intézetekre vonatko-
zóan

Az intézet címe, a fenntartó fő tevé-
kenysége és gazdálkodási formája, az in-
tézet rendeltetése, az intézet dolgozói
létszáma, az üzemeltetés időszaka, az in-
tézet férőhelyeinek száma, az intézeti
épület típusa, szintjeinek száma, építési
éve, utolsó felújításának éve, falazata,
kommunális ellátottsága, felszereltsége,
helyiségeinek típusa és száma, egészség-
ügyi helyiségeinek száma, az étkeztetés
formája.

Hogyan óvják az adataimat?

A népszámlálás a teljes lakosságot
érintő, kötelezően elrendelt, törvényben
meghatározott adatkörökre kiterjedő
adatgyűjtés. Kiemelkedően fontos tehát,
hogy a népszámlálás teljes folyamatában
a magánélet, illetve a személyes adatok
védelméhez fűződő jogok kellőképpen
érvényesüljenek, illetve csak a legszük-
ségesebb mértékben korlátozzák azokat.

Az adatvédelmi követelmények a nép-
számlálás minden területén megjelen-
nek. A népszámlálásról szóló törvény
biztosítja, hogy a népszámlálás során fel-
vett adatok a későbbiekben ne legyenek
összekapcsolhatóak az adatszolgáltatók-
kal. A népszámlálási kérdőívek kitölté-
sére a törvény több lehetőséget is biztosít

az adatszolgáltatóknak, amelyek közül
az érintett választhat, ezáltal ő maga dönt
arról, hogy személyes adatai védelme
szempontjából melyiket tartja a számára
legmegfelelőbbnek.

A népszámlálásban résztvevőket szi-
gorú titoktartás köti. A kitöltött nép-
számlálási kérdőívek összegyűjtése, fel-
dolgozása szigorú rendben történik. A
népszámlálás célja, hogy a lakások és a
népesség összetételéről, legfontosabb
jellemzőiről kapjunk információt, éppen
ezért a népszámlálási kérdőíven nem
szerepel a válaszadó neve.

Az internetes kitöltést az adatszolgál-
tatók az egyedi azonosítók és belépő kó-
dok segítségével teljesíthetik, amely ga-
rantálja, hogy illetéktelen személyek ne
férhessenek hozzá az adatokhoz. A papír
kérdőívek a megyei népszámlálási iro-
dákból – a biztonságos szállítási követel-
ményeknek megfelelően – közvetlenül
az adatfeldolgozás helyszínére kerülnek.
A címek és a kérdőíveken szereplő ada-
tok feldolgozása egymástól függetlenül,
elkülönítetten történik.

A feldolgozást követően a címeket és a
népszámlálási adatállományt a KSH
egymástól elkülönítetten tárolja. Az
adatbevitelt követően a papír kérdőíve-
ket megsemmisítjük, a keletkezett papír
hulladék pedig újrafelhasználásra kerül.
A felhasználók számára történő adatki-
adások, a kiadványok, tájékoztatási célt
szolgáló adatbázisok előállítása a legszi-
gorúbb adatvédelmi szabályoknak meg-
felelően zajlik. Az adatközlés statisztikai
összesítések formájában történik.

Az adatvédelmi, adatbiztonsági kö-
vetelmények betartásáért a KSH a fele-
lős. 

Dósa Renáta
Népesség-nyilvántartási Igazgatási

Előadó

Köszönetnyilvánítás
Délegyháza Község Önkormányzata

köszönetét fejezi ki

SZIKORA FERENCNEK,
a Clingon Kft. ügyvezetőjének

– a Kingstone termékcsalád
forgalmazójának –, hogy hét vödör 

(közel 100 l) Terra festéket 
és alapozót adott községünknek

ingyenesen, és ezzel támogatta óvodánk
és iskolánk kifestését. 

A közösségért tett önzetlen felajánlását
gyermekeink nevében is nagyon

köszönjük!

Délegyháza Község Önkormányzata

Köszönjük

PURTHÁL SÁNDORNAK,

hogy kukoricát biztosított a nyári
szociális gyermekétkeztetésben

részesülőknek.

Délegyháza Község Önkormányzata

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik

ID. LAKATOS JÓZSEFNÉ

temetésén részt vettek, utolsó útjára elkí-
sértek és gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család

Újszülöttek:

Szélesi Adrienn 2011. 07. 02.
Keserű Kende 2011. 07. 15.

„Azt kérdezted tőlem, hogyan vártalak?
Mint az éjszakára fölvirrad a nap,
mint a délutánra jő az alkonyat,
mint a szellő jelzi a förgeteget – 
Ezer pici jelből tudtam jöttödet.”

/ Beney Zsuzsa /

Elhunytak:

Szatmári Andrásné 1922. 08. 31.  
Szabó Józsefné 1942. 12. 07.
Rostás Aladár 1956. 12. 14.

„Ha hulló csillag száll az éjféli égen,
Akkor mondjatok egy imát értem!
Én is mondok majd értetek,
Hogy boldog lehessen a szívetek.
Ha rám gondoltok soha ne sírjatok!
Hiszen a szívetekben jó helyen vagyok.”

/ Ismeretlen /

Lakóhelyet létesített: 21 fő
Tartózkodási helyet létesített: 2 fő

Elnézést kérünk a Józan László – Száger
Andrea házaspártól július havi számunkban
történt elírás miatt.

Zsolnainé Csernyi Erzsébet
anyakönyvvezető



Hirdetések Hirdetések

Nyitva tartás: H-P: 9-17, Szo.: 9-12  

Délegyháza, Ady Endre u. 11.
(volt Korona borozó) 

I. oszt. szezonális hasz nált -
ruhák változatlan 1600.-/kg

áron kaphatók!

Folyamatosan bővülő
háztartási  műanyagáru 

SZENZÁCIÓS
ÁRAKON!!!

Újdonság!



Rendőrségi hírek Rendőrségi hírek

Ea.: Szabó Sándor r. alezredes

Délegyháza területén az eltelt időben történt
balesetről

Július 11-én 22.20 óra körüli időben a Sóderes úton
egy ismeretlen jármű nem az útviszonyoknak megfe-

lelően vezette a járművét, és lesodródott az útról és nekiment egy lakóház kerí-
tésének.

Délegyházi  bűnesetek…
Június 22-én 20.50 órakor a helyi halőröknek segítettünk be, mert a Bá-

nyász soron a Rádió szigeten engedély nélküli horgászok nem igazolták ma-
gukat. 3 fő tatárszentgyörgyi és 1 fő örkényi férfi csak a rendőrnek volt hajlan-
dó közölni az adatait. Az eljárás folyik ellenük.

Folyamatosan síncsavarok eltulajdonítását regisztráljuk a területünkön, egy
kiskunlacházi  lakos ellen már eljárást is kezdeményeztünk, aki a sínek mellett
találta a síncsavarokat. Addig-addig lopják ezeket a fontos rögzítő eszközöket,
amíg egyszer majd a vonatot is a sínek mellett találjuk… Június 18-án a Gacs
soron egy melléképületből létrákat loptak el.  Előtte való napon 17-én hajnali
fél egykor vették észre, hogy a Galla tanyában egy bányából tömlővel együtt
nagyteljesítményű vízszivattyút loptak. Június 28-ra virradóra trambulint lop-
tak a Határ utca elején egy családi ház udvaráról. Aztán rövid időn belül a tu-
lajdonos a trambulint felismerni vélte a Móra Ferenc utcában. Az elmondott
különös ismertetőjegyek és egyéb azonosítók alapján ténylegesen a saját tram-
bulinját találta meg. Az új tulajdonos maximálisan együttműködő volt, elég hi-
hető történetben előadta, hogy kéz alatt ismeretlentől vásárolta a trambulint, és
egyáltalán nem gondolta, hogy bűncselekményből származik az ugrálásra
szolgáló játékszer. Ezt alátámasztja az is, hogy teljesen látható helyre, szem
előtt építette fel a játékszert, nem titkolta. Az eltulajdonított érték visszakerül
eredeti tulajdonosához, folyik a nyomozás… Június 29-én a hajnali órákban a
Tompa közben a háziasszony szúrós, égett műanyag szagra ébredt, és lefelé
indult az emeletről, utánanézni a dolognak. A konyharészben két ismeretlen
férfit talált, akik a nyitott teraszajtón menekültek el. Férje üldözésükre indult,
de sajnos nem vezetett eredményre. A lefolytatott szemle adatai alapján ki-
égették a műanyag ajtó betétjét és a fürdőszoba ablakát is rendesen megfeszí-
tették, így jutottak be a családi házba. Onnan nem sikerült semmi értéket eltu-
lajdonítaniuk, mert cselekményük elkövetése közben megzavarták őket.  Júli-
us 01-jén 3 bűncselekmény is történt a Kék-tó sétányon.  Egy fiatal férfi a ke-
rékpárja mellett hagyta a pólóját, az alatt a pénzét és iratait, mire visszaért a
helyszínre, sem a kerékpár, sem az iratok, tárca és készpénz nem volt meg,
csak a pólót hagyták ott a tolvajok. Két víkendházba is betörést regisztráltunk
ezen a napon, késkészlet, varrógép, DVD-lejátszó, kerékpár és klímaberende-
zés volt a betörők zsákmánya. Július 15-19. közötti időben a Rigó utcában egy
melléképület deszkafalát bontották ki, és onnan kerékpárt, hegesztőtrafót vit-
tek el ismeretlen tolvajok.

Információk esetén keressék Füri József r. ftzls. urat a Dunavarsányi KMB
Irodán vagy bármelyik rendőrt.

Ráckevei tanulságos esetek
Június 17-én reggel 08.10 órakor a Ráckeve, Kossuth Lajos u. elején lakó

idős hölgy hívta segítségül a közelben dolgozó lányát, mert egy nőt nem tudott
a lakásából kiutasítani. Az idős nő takarítgatott, mikor hívatlanul megjelent a
feltűnően kampós orrú és sötét bőrű nő, szó nélkül kutatni kezdett a tisztaszobá-
ban. Mire a sértett lánya átért, addigra már megrakta a táskáját porcelán tár-
gyakkal és régi idők emlékeivel, amelyek a tulajdonos néninek nagyon kedve-
sek voltak. A sértett lánya sem tudta megakadályozni, hogy elszaladjon a hely-
színről a besurranó tolvaj, mert az édesanyja testi, lelki egészségével, az édes-
anyjával volt elfoglalva. De miután meggyőződött róla, hogy a szerette jól van,
azonnal a tolvaj nyomába eredt, és meg is találta őt, a Szakorvosi Rendelőinté-
zet sebészeti részlegére húzódott be, ott próbált meg elrejtőzni több ember kö-
zött. Értesítette a rendőröket, akik nagyon rövid időn belül oda tudtak érni és el-
fogták a besurranó tolvajt, aki már nem volt ismeretlen a rendőrök előtt. Az ér-
tékek és emlékek hiánytalanul megkerültek, visszaadtuk a sértettnek a porcelán
tárgyakat. A tolvaj kiskunlacházi illetőségű, arra hivatkozik, hogy kleptománi-
ás, még csak 59 éves, nem lehet „Repülős Gizi” néninek hívni, mert busszal ér-

kezett Ráckevére és Vilma a keresztneve. Talán lehet-
ne a „ Buszos Vilma” ilyen vidékiesen…

Július 09-én a Ráckeve, Zeneiskolában megfújták a
trombitát, ami nem is lenne szenzáció, de a történet fe-
nomenális… 11.00 óra körüli időben egy 12 éves he-
lyi fiú addig-addig könyörgött a takarító néninek,
hogy engedje már meg neki, hogy bemenjen a Zeneiskola tantermébe, mert
ottfelejtette az övtáskáját, amíg a kulcsok őrizője megengedte neki. A tante-
rembe lépve zokogni kezdett, mert a padon nem volt ott az övtáska, de aztán a
tanterem hátsó részében kacagva ráborult egy fúvós tokra, hogy milyen nagy
öröm, mert legalább a trombitája megvan. A takarítónő élt a gyanúperrel és
felhívta az igazgatóhelyettest, hogy mi legyen, de aztán elengedték a fiút és a
hangszert is. Mikor elment a gyerek, akkor beszélgetés során kiderült, hogy
előzőleg hegedűt emlegetett, mint hangszert és akkor már szóltak a rendőrök-
nek is és a polgárőröknek is, akik segítségével a piac területén sikerült elfogni
a csaló tolvaj 12 évest… Viszont már túladott a trombitán, azt egy árus vette
meg, aki másnap jelentkezett a rendőrségen és visszaszolgáltatta a hangszert.
De azért egy 12 évesbe hogy ennyi spiritusz szoruljon, és hogy ezt mind rossz-
ra használja… Azóta már kihallgatásra került ismételten, és elismerte azt is,
hogy a Katolikus Iskolában több tanteremben és több iskolaköpenyben, isko-
latáskában turkált némi aprópénzt keresve… Nem ismeretlen előttünk a fiú,
mert pár hónappal ezelőtt kerékpárlopáson értük, és akkor nevelőapja segítsé-
gével került vissza a lopott kerékpár a Családsegítő Központ munkatársához.

Délegyháza területén az országos körözési adatok alapján nincs olyan körö-
zött személy, akinek a körözést elrendelő szervek Délegyházát jelölték volna
meg tartózkodási helyként. 

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

Ráckeve, 2011. július 27. 

RENDŐRSÉGI HÍREK



Kölcsey Művelődési Központ hírei 

Augusztus 30-án, kedden 18 órától szintfelméréssel indul ismét a délegyházi
angoltanfolyam a könyvtárban. Elegendő jelentkező esetén lehetőség lesz 

KEZDŐ ÉS KÖZÉPFOKÚ KISCSOPORTOK kialakítására is.
Tanár: dr. Bukovszki Ákos.

Jelentkezni személyesen vagy előzetesen telefonon lehet Bulyákiné Éberth An nánál
(06-30-696-6589).

2011. szeptember 1-jétől újra kezdődnek, illetve folytatódnak eddigi
programjaink:

HASTÁNC • JÓGA • ZUMBA • TÁRSASTÁNC • 
ALAK FOR MÁLÓ TORNA • GYEREK NÉPTÁNC • SAKK-KÖR • 

DÉDEL GETŐ

Bővebb felvilágosítás:
Derzsi Katalin 24/212-005 • kolcseymuvhaz@delegyhaza.hu

Vagy csatlakozzon a Kölcsey Művelődési Központhoz a Facebook-on, 
ahol mindig friss információkkal várjuk!



Tájékoztató  Iskola hírei 

Tanévkezdés – tankönyv
TISZTELT SZÜLŐK!

Felhívjuk szíves figyel-
müket, hogy a 2011-2012.
tanév tan könyv beszerzésé -
hez az alábbi feltételek telje-
sülésére van szükség!

Azon családoknak, akik a
törvény szerint jogosultak az
ingyen tankönyvekre, iga-
zolniuk kell a rászorultság tényét érvényes igazolásokkal.

A nagycsaládosságot a Magyar Államkincstár igazolásával
tudják bizonyítani.

Ezen igazolásokat szíveskedjenek bemutatni iskolánkban,
minden héten szerdai napokon, 8–12 óra között, vagy a
művelődési házban minden hétköznap 8 és 14 óra között.

Az igazolások bemutatásának határideje: augusztus 19.

A tankönyvek átvételéről és áráról az iskolai hirdetőn kap-
nak további felvilágosítást!

Fiatal művészek
alkotásait várják a
kormányhivatalok

Változatos megyéink az Európai Unióban címmel a Közigaz-
gatási és Igazságügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó kor-
mányhivatalok és a Hungarofest Nonprofit Kft. közös mű vé -
szeti pályázatot hirdetnek fiatal képzőművészek, alkotók szá-
mára. A pályázatra olyan művészeti alkotásokat várnak, ame-
lyek üzenete a kormányablakokhoz köthető. A nyertes
pályaműveket a kormányablakokban, illetve kormányhivatal-
okban fogják kiállítani, és önálló gyűjteményt fognak alkotni,
amely a nagyközönség számára is megtekinthető lesz.

A pályázat kiíróinak szándéka, hogy a kultúrán, a művészeten, a
fiatal tehetségeken keresztül új, eddig ismeretlen művészeti érté-
kek alkotását ösztönözze, amelyeket hazánk, illetve az egyes me-
gyék szeretete, identitása ihlette. 

A pályázat célja továbbá, hogy a fiatal képzőművészeknek, te-
hetségeknek lehetőséget adjon a bemutatkozásra. Minden Ma gyar -
ország területén belül állandó lakcímmel bejegyzett 18 és 35 év kö-
zötti magyar állampolgár pályázhat már meglévő vagy újonnan el-
készített saját művészeti alkotásával. Minden pályázó legfeljebb
egy művészeti alkotással pályázhat. 

A pályaművekből a szervezők szándéka szerint értékes önálló
gyűjtemény jöhet létre, melyek nem valamely zárt múzeumban, ha-
nem az emberek számára nyitott kormányablakokban, kormányhi-
vatalokban lesznek megtekinthetőek. 

Minden olyan kulturális, művészeti alkotással lehet pályázni,
amely egy művészeti ágat képvisel, vagy akár a művészeti ágak kö-
zötti választóvonalak elmosódását szemlélteti, legyen szó kép ző -
művészetről, iparművészetről, zeneművek megjelenítéséről,
népművészetről, irodalomról, s mindezek vizuális megjele ní té sé -
ről. A fő hangsúlynak a beérkezett pályaművek vizualitásán, vagy-
is az adott téma képi megjelenítésén kell lennie. Fontos szempont a
művészi érték, amit a beérkezett alkotás képvisel, annak
újszerűsége és informatív jellege, és az, hogy mennyit árul el az al-
kotóról és a településről, megyéről, az alkotás témájáról, mennyire
kapcsolható az Európai Unióhoz.

Az alkotónak abban a megyében kell pályáznia, ahol állandó
lakcíme is be van jegyezve. Minden megyében külön nyertest hir-
detnek, az első helyezett díjazott alkotók 750 ezer, a másodikak
500 ezer, a harmadikak pedig 250 ezer forint elismerésben része-
sülnek. A kormányhivatalokat vezető kormánymegbízottak által
elnökölt zsűri által arra érdemesnek ítélt, de nem díjazott alkotá-
sokból külön kiállítást szervezhet. 

A pályaműveket 2011. szeptember 15-ig kell leadni a kormány-
hivatalok épületében. 

A pályázatról bővebb információ a www.valtozatosmegyeink.
kormany.hu honlapon érhető el.

M E G H Í V Ó 
Délegyháza Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete 

2011. augusztus 26-án (pénteken) 15.00 órai
kezdettel

DÉLEGYHÁZA KERTVÁROSI
LAKOSSÁGI FÓRUMOT

tart.

Helye: Erdei Vendéglő (Rönkös)

Javasolt napirendi pontok: 

1./ Víziközmű Társulat ügyei
Előadó: polgármester
Meghívottak: Lugosi Istvánné, Veress Béla, Lenzsér Zoltán,

Bánfalvi Sándorné, Schlecht Róbertné
Előterjesztés: szóbeli

2./ Tájékoztatás a Délegyházi I-VI. tavak ügyében
Előadó: polgármester
Előterjesztés: szóbeli

3./ Egyebek

Délegyháza, 2011. augusztus 15. 
dr. Riebl Antal polgármester



Községünk életéből 

Szeretnénk hirdetni, hogy augusztus 17-én (szerdán)
reggel 8 órai indulással (a művelődési háztól) gyógy -
für dő-látogatásra megyünk  Ceglédbercelre!  

Sajnos a Polgármesteri Hivataltól csak egyszeri fu-
varköltség árát kapták meg a Mozgáskorlátozottak, ami
40.000 Ft, ennyi az egyszeri buszköltség.

A csoportos belépő (20 fő felett!) 1.200 Ft/fő.
Mozgáskorlátozott  tagoknak nem kell buszköltséget fi-
zetni, csak belépőt.

Kérjük szépen, aki ki akar kapcsolódni a mindennapi
rohanó munkából, tartson velünk. 

Buszköltség: 1.000 Ft/fő
Csoportos belépő: 1.200 Ft/fő

A belépő azért kedvezményes, mert csoportosan me-
gyünk. Kérem részvételüket jelezzék Kissné  Julikánál
(az 1.200 Ft belépő befizetésével) vagy Kissné
Böbénél is fel lehet iratkozni.

Julikánál a  06/30/692-1051,  Böbénél a  06/30/692-
1088-as telefonszámokon.

Ragadjuk meg ezt az egy alkalmat, mert nem valószí-
nű, hogy lesz több az idén! 

Szeretném még elmondani annak aki nem jár klub-
délutánra, (mert ott számolunk be minden eseményről,
ami hónapról-hónapra történik), hogy a MEOSZ-tól el-
vették a LÁT-ügyet, ami azt jelenti, hogy a kérelmeket
ugyanúgy intézzük mi itt a Szervezet, csak nem a
MEOSZ felé kell leadni, hanem az OTP felé, ő fogja el-
dönteni a kapott összeget, és a további ellenőrzés is az ő
kezében van. 

Tisztelettel:         Palóczai Kiss Balázsné 
Szervezet titkára

Talán kezdenek minket komolyan venni. Minket, a Dél-
egyházi Önkéntes Tűzoltókat.

A nyár beköszöntével nem csak majálison, falunapon
vagy ünnepségeken láthattak minket, hanem éles szituációk-
ban, tűzeseteknél, valamint katasztrófahelyzetben vízkárok-
nál is. A közgyűlésünk alkalmával új parancsnokot válasz-
tottunk, aki úgymond új energiát hozott az egyesület életé-
be, ő Rim György. Szaktudásának és lelkesedésének kö -
szön hetően a tűzoltóautónkat vonulóképes állapotba hozta.
Tűzoltói képessége révén éles bevetésen – ami egy du na -
varsányi tűzeset volt – már bizonyított is.

Szervezőkészségét dicséri, hogy parancsnoksága óta több
fiatal lépett be egyesületünk tagjai sorába, akik hivatástuda-
tuk és segíteni akarásuk bizonyítékaként már több esetben
vonultak a szigetszentmiklósi tűzoltókkal kárelhárításra.

Tehát elindultunk! Azon az úton, amit az egyesület elnö-
ke, Lenhardt Karcsi bácsi évek óta készít elő fáradhatatla-
nul, hogy Délegyházának ütőképes, a káresemény esetén is
bevethető önkéntes tűzoltósága legyen.

Bár felszerelésünk nem a legmodernebb, régiek, de lelke-
sedésünk ezt feledteti. Mi ennek is örülünk, minthogy a kö-
zelmúltban kapott adományoknak is.

Meg kell említenünk BOROS LEVENTE urat, a
GOODWAY Kft. vezetőjét, aki egy COD3 típusú meg -
különböztető jelzőhangot, valamint egy légző készüléket
ajándékoztak az egyesületnek. A Galla tanyán magánkert-
ben a szélvihar miatt megdőlt fákat vágtunk ki, amelyek az
ingatlanokat veszélyeztették. Nagy örömünkre a tulajdono-
sok, HACK DÁNIEL és BALOGH ESZTER egy vadonatúj
GPS készüléket adományozott egyesületünknek, egy másik
délegyházi lakos huszonkétezer forinttal támogatott minket.
Nagy köszönet illeti NÁDHÁZI ÁRPÁDOT, a DUNÁD
Kft. vezetőjét is, akitől az egész tagságunk a kulturált meg-
jelenésünk érdekében új, feliratozott egyenpólókat kapott.
És nem utolsósorban Önkormányzatunkat, akik anyagilag
támogatták a tűzoltóautónkba víztartály beépítését.

KÖSZÖNJÜK!

Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy fejlesszük tudásun-
kat és felkészültségünket. Még sok feladatunk van ahhoz,
hogy minden esetben azonnal riaszthatók legyünk, de hala-
dunk e cél elérése érdekében.

Ehhez kérjük a község lakóinak megértését és erkölcsi
vagy lehetőség esetén anyagi támogatását.

A Délegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület bankszámla-
száma, amin adományokat lehet tenni:

CIB Bank 10701056-22696007-51100005

Balog László
Önkéntes Tűzoltó



Sport  Hirdetés 

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

Ez az üzenet várta Egyesületünk vezetőségét a közelmúlt-
ban. A bizonyítvány szövegére emlékeztető mondatrész most
nem a diákéletre, hanem labdarúgóinkra vonatkozott. 

Az történt, hogy csapatunk parádés tavaszi szereplése és a
jószerencse segítségével mint csoportunk második helyezett-
je egy osztállyal feljebb jutottunk, így a 2011/2012-es baj-
nokságban ismét a megye I. osztályban szerepelhet a „kicsike
Délegy”.

A magasabb osztály reményeink szerint magasabb színvo-
nalat jelent, sőt azt is, hogy újabb utánpótlás csapatokat is
kell indítanunk a bajnokságban. Mindezek miatt szeretettel
várunk minden labdarúgáshoz kedvet érző gyermeket. A
sportot nem lehet elég korán kezdeni!

Természetesen várjuk kedves szurkolóinkat is, hiszen is-
mét jó színvonalú, izgalmas mérkőzéseket láthatnak a
Némedi úti pályán.

Csapatunk őszi sorsolása a következő:
(Az ifjúsági mérkőzések két órával korábban kezdődnek.)



Karate  

Tisztelt olvasók!
Június 23-tól rendeztük meg Szentendrén a

Majré Sportegyesülettel közösen a 16. nyári
edzőtáborunkat. Nagyon szuper helyen, nagyon
szuper társasággal jó hangulatban telt a hét. Volt
esténként vetélkedő, verseny, tábortűz, vihar. A
16. nyáron nagyon sokan megfordultak az edző-
táborokban. Aki ott volt, mindig fog ezekre em-
lékezni. Manapság 20 embert is nehéz össze-
hozni egy programra, nálunk 70 fő jelentkezett a
táborba, ami Szentendrén először volt. Jöttek
vendég mesterek is, akik megdolgoztatták a csa-
patot. Sensei Haszmann Béla 3 danos mester
edzését nem felejtjük el. A tábor pénteken
eredményhirdetéssel zárult. A délegyházi vete-
ránok közül Gál József zöld övet szerzett! Ez
azért is nagy dolog, mert József 15 évvel ezelőtt
vizsgázott utoljára, és már nem húszéves. József
a délegyházi karate alapító tagja, 1994. január 4-
én vele is alapítottam a klubot. Nagy akaraterő
kell ismét elkezdeni és csinálni. Gratulálok! A
sikeresen vizsgázottaknak gratulálok! A tábor
vezetője én voltam és Bartha Beatrix 2 danos
mester, akinek a „kegyetlen” edzéseit nem lehet

elfelejteni. Hölgy létére keményebb lélekkel és
fizikummal rendelkezik, mint a fiúk, de azért
igazi nő. Szeretném megköszönni az évek óta
segítséget adó szülőknek a táborban nyújtott se-
gítséget: GRÁCZI BÉLÁNAK és GRÁCZI
MAMÁNAK, VARGA ÁDÁMNAK, LEN-
GYEL ÁRPÁDNAK és TORDAI VIK TOR -
NAK. A nyáron még a Nomád Kempingben sá-
toroztunk 20 fővel, ahol megtartottuk 5. éve a

nyári napközis tábort a délegyházi Nomád
Kempingben óvodásoknak Keresztesiné Bu -
kovszki Ágnes vezetésével. Augusztusban nem  -
zetközi edzőtáborban veszünk részt Mis kol con.
Itt többen mestervizsgát tesznek, ami a táborok-
ban mindig a legnagyobb esemény. Júliusban az
egyesület vezetőivel, edzőivel Délegyháza test-
vérvárosába, az olaszországi Bisentibe és
Rómába látogatunk néhány napra. 

Szeptember 4-én kezdünk Délegyházán és
azon a héten minden edzőteremben edzeni. Vár-
juk a jelentkezését az új karatésoknak Délegy-
házán és Dunavarsányon az Általános Iskolában
6 éves kortól, Dunavarsányon a Robi cukrász-
dában 12 éves kortól. Érdemes elkalandozni ki-
csit a megújult honlapunkon sok videóval edzé-
sekről, versenyekről…, hátha Ön / Te is kedvet
kapsz, hogy ennek a baráti társaságnak a tagjává
válj!   

www.senseimarossy.hu
Mindenkinek kellemes nyarat kívánok!

Marossy Károly 3 dan
klubvezető



Tisztelt olvasók!
Az NCA nyertes pályázatának segítségével

júliusban az egyesület vezetőivel, edzőivel Dél-
egyháza testvérvárosába, az olaszországi Bi -
sentibe és Rómába látogathattunk néhány nap-
ra. Bisenti Délegyháza testvérvárosa sok-sok
éve. 1996-ban már járt Bisentiben egy busz dél-
egyházi látogatókkal. Egy évvel később mi is
ott jártunk, kapcsolatokra tettünk szert. Utunkat
segítette Bulyáki Antal polgármester úr és Vö-
rös Benjáminné Gizike néni jegyző is. Néhány
évvel ezelőtt olasz részről elkezdődött ismét
egy kapcsolatfelvétel. Több viszontlátogatásra

is sor került. Idén egy nyertes NCA pályázattal
lehetőségünk nyílt, hogy 12 fővel Olasz -
országba, Bisentibe látogassunk. Bisenti na-
gyon régi és szép kisváros. A városban született
az a római helytartó, Pontius Pilatus, aki Jézus
Krisztust kereszthalálra ítélte. A város öreg, de
szép, tele jókedvű olaszokkal. Már jó félévvel
előtte kezdődött a szervezése az útnak.
Marcelloval, Bisenti egyik városi vezetőjével
többszöri egyeztetés után indultunk útnak. Na-
gyon olaszos szállásunk lett 4 éjszakára a Colle
Paradiso. Nagyon hangulatos, gyönyörű helyet
kell elképzelni egy hegytetőn tele szerpentin-
nel. A programunkban szerepelt karate be mu -
tató, ismerkedés az olasz kultúrával, az olasz
élettel, ami sikerült is. Nappal utaztunk
Bisentibe, San Ma ri noba, Rómába, Pescaraba,
Velencébe, de esténként asztalifociztunk 2-ig.
Megismertük a helyi vendéglátás gazdagságát,
amit terveink között áll viszonozni vendéglátó-
inknak. Rómát, Vati kánt bebarangolta a csapat,
amit egyszer mindenkinek látni kell. Rómát
2764 éve alapította Romulus… Karate bemuta-
tót tartottunk vendéglátóinknak, akiknek a sport
keménysége újszerű volt. Látszik a keménység
és a nagy önfegyelem. Lehetőség szerint a jö-
vőben nem szeretnénk elfeledkezni Bisentiről,
ismét ellátogatunk.

Augusztus 1-6-ig nemzetközi edzőtáborban
vettünk részt Miskolcon. Itt többen mestervizs-
gát tettek, ami a táborokban mindig a legna-
gyobb esemény, de erről majd legközelebb.

Szeptember 4-én kezdünk Délegyházán és
azon a héten minden edzőteremben edzeni. Vár-
juk a jelentkezését az új karatésoknak Délegy-
házán és Dunavarsányon az Általános Iskolában
6 éves kortól, Dunavarsányon a Robi cukrász-
dában 12 éves kortól. Érdemes elkalandozni ki-
csit a megújult honlapunkon sok videóval edzé-
sekről, versenyekről…, hátha Ön / Te is kedvet
kapsz, hogy ennek a baráti társaságnak a tagjává
válj!   

www.senseimarossy.hu

Marossy Károly 3 dan
klubvezető

Karate  Hirdetés  

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.

INGATLANKÖZVETÍTÉS
DÍJMENTES REGISZTRÁCIÓVAL

06-30/428-5503

KERESÜNK: 
TELKEKET
HÁZAKAT

LAKÁSOKAT
TANYÁKAT

ÜGYFELEINK  RÉSZÉRE

INGATLANOK ÉRTÉKBECSLÉSE
06-30/428-5503



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
***

Pedikűr, manikűr, műköröm, talpmasszázs otthonában! Tyúkszem, sa-
rokrepedés, gombás köröm, körömbenövés? Hívjon bizalommal!

Kovács Zsuzsanna 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, kőművesmunkák, 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

***

Szeretnél szép divatos műkörmöt, manikűrt vagy pedikűrt INGYEN?
Akkor legyél a modellem egy tanfolyam idejére és gyakorláshoz. Ha hir-
detésem felkeltette figyelmedet, kérlek hívj bizalommal. Fuglovicsné
Gyöngyi 06-20-444-7103

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. Közterület-felügyelő: 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 

Komáromi István élettörténete

1951-ben születtem, Délegyházán. A falumat
háromszor „hagytam” el. Óvodába Tápiószent -
mártonba jártam. A tanulás Délegyházához kö-
tött, nyolcadikos voltam, mikor szerződést kötöt-
tem a termelőszövetkezet akkori elnökével, Mol-
nár Antallal és így kerültem Örkénybe egy
mezőgazdasági iskola kollégiumába.

Isaszegen katonáskodtam. Katonaság után a
tsz-nek kertészre volt szüksége, így munka mel-
lett elvégeztem az Asztalos János Kertészeti Is-
kolát is. A gyümölcsösben dolgoztam mint
brigádvezető. Később a tsz-ek egyesültek, és én
lettem a gyümölcstermesztési ágazat vezetője. A
pályát akkor hagytam el, amikor ki akarták vá-
gatni a termőfákat, én erre nem voltam hajlan-
dó. Utána a Dunavarsány Nagyközségi Pártbi-
zottságának a titkára lettem. Ezt néhány év után
az Áfész felvásárlói munkakörére cseréltem,
egészen a rendszerváltásig. Majd kft.-t alapítot-
tunk, és így dolgoztunk tovább, de lassan lemor-
zsolódtak a társak, és így a kft.-t saját családi
vállalkozásban üzemeltetem a mai napig, most
már mint nyugdíjas egyedül maradva.

A munka mellett a közösségi életben is aktívan
részt vettem, főleg a leszerelésem után, 1974-től.
Hamarosan KISZ-titkár lettem, majd pár év múlva
a Nagyközségi KISZ-bizottság titkára, és közben
tagjai sorába felvett a ráckevei KISZ-bizottság is.

Támogatást csak úgy kaptunk, ha valamilyen
munkát végeztünk az akkori Községi Tanácsnak.

Bálokat is szerveztünk, két szüreti bál szerve-
zésében is részt vállaltam, mert abból is volt be-
vételünk. Más rendezvény nemigen volt, így a fi-
atalokat az igényesebb szórakozás felé tudtuk
„terelgetni”.

A Nagyközségi Tanácsnál VB-i tag is voltam.
Az egyesülés Délegyházának nem volt túl szeren-
csés vállalkozás, mert akkor a telkekből több be-
vételünk volt, és jól állt a mi kis falunk a többiek-
hez képest. Járdaépítést is szerveztünk, kevés
pénzből kellett megvalósítani, de a falu lakói tár-
sadalmi munkában dolgoztak, hogy a sáros ut-
cákban legyen járda. A tanyasi KISZ-szervezet
vezetője Juhász Ernő volt, és a falusi szervezet,
aminek én voltam a vezetője, megszervezte, hogy
a tanyára is járjon ki a busz. A buszfordulót tár-
sadalmi munkában kellett megépíteni, igen sokat
segített Valkai Laci bácsi és a Gyümölcsös bri-
gádja, valamint a KISZ-tagok. A lajtos kocsi
vezetője mindig úgy intézte a dolgát, hogy a be-
tont is meg tudja locsolni, mindenki segített ami-
vel tudott, mert szükség volt az összefogásra. 

A Délegyházi Elöljáróság megalakulása
után Hlavács László vezetésével itt volt a legfia-
talabb elöljáróság.  Fiatalos lendülettel kezdtük
a munkát. Amikor a PB titkára lettem, akkor
alakult meg a Naturista Strand, akkor nem en-
gedtük, hogy ingyen kerüljön a 27 hektáros terü-
let a Naturistákhoz. A mai napig a
felügyelőbizottságban a falut képviselem.

Engem soha nem piszkált senki sem a rend-
szerváltás után, hogy Párttitkár voltam, én ad-
dig is a délegyházi emberek érdekeit tartottam
szem előtt, és azután is a mai napig ugyanaz a
Komáromi István maradtam, aki voltam.

Ha végigmegyek a falun, örömmel látom a
két kezem munkáját, például az orvosi rendelő
előtti térre a piros levelű fákat az én
közreműködésemmel ültettük el, vagy a
művelődési ház mögötti játszótér megépítése
pályázati pénzből és sok segítségből sikerült.
Tehát maradandót is alkottam, és ha egészsé-
gem engedi, továbbra is a falum szépítésében,
építésében erőmhöz képest részt vállalok. 

Én Varga Gyuláné, Borika élettörténetére
lennék kíváncsi.

Lejegyezte: Varga Sándorné



Itt ahol a nap tavak közt kel,
Magyarország szívében egy hely,
Ahol zöld a part a fák alatt,
Ez a hely mindig fiatal marad.

Itt ahol a mezőn a körtefa,
Tövében nemzedékek nyoma,
Ahol két torony, templomcsúcs fölött
Isten szíve is beköltözött.

Itt ahol a nagy folyó az ősi úr,
A Tiszán innen s a Dunán-túl között
A nap is aranyba öltözött,
Már oly sok éjjelt üldözött.

Itt ahol a hold tavak közt jár,
A béke csillagokkal hál,
Sok helyről sok jó ember itt szabad,
Ez a hely mindig fiatal marad.

Akármilyen messzire visz el az út,
A szíved egyszer úgyis majd hazahúz,
Akármilyen máshol a kék meg a zöld,
Nincs még egy olyan hely, mint az anyaföld.

Akármilyen messzire visz el az út,
A szíved egyszer úgyis majd hazahúz,
Akármilyen máshol a kék meg a zöld,
Délegyháza Drága, Szent Anyaföld!

Balázs Gyula


