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Figyelem! Pünkösdi Király választás és lovas
felvonulás 2012. május 27-e vasárnap
A rendezvényen fellépnek néptánccsoportok. Részletes program a májusi számban. 

Mindenkit szeretettel várunk!

TÓTH ÁRPÁD: 

A TAVASZI
SUGÁR...

A tavaszi sugár aranyburokba fonta

A zsenge bokrokat s a bimbók reszkető

Selyemgubóiból zománcos fényű pompa,

Ezer szelíd szirom lepkéje tört elő.

A zsongó fák előtt, a kerti út szegélyén,

A park-őrző, borús csillámu rácsvasak

Festékes könnye folyt, sírtak, mert

fémük éjén,

Hiába van tavasz, boldog rügy nem

fakad.

Egy lány jött az úton, virággal, sok vi-

rággal,

Mellettem elsuhant, illatja megcsapott,

Egy-testvér volt talán a fénnyel és a fákkal,

Eltünt. Szívem zenélt. Merengve áll-

tam ott...

MINDEN
KEDVES

OLVASÓNKNAK  
KELLEMES
HÚSVÉTI

ÜNNEPEKET 
KÍVÁNUNK! 

Kérjük, támogasson adója 1%-ával.
Adószám: 18708703-1-13

Újra  

Tóparti-Party
május elsején

a Szent István parkban!

Faluszépítő Egyesület
szervezésében!

Április 30-án 
családi evezős túra nap

Május 1-jén 
családi vigasságok és vetélkedők

kirakodóvásárral.

Mindenkit szeretettel várunk!

Részletes program a plakátokon.



Délegyháza Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete február folyamán kettő alkalommal,
míg március folyamán eddig szintén kettő alka-
lommal ülésezett.

Délegyháza Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a 2012. február 14-i rendes ülését a
Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartotta.
Az ülés kezdetén a fűtés-korszerűsítéssel és
hőszolgáltatással foglalkozó Cothec Kft. képvi-
selői ismertették a társaság tevékenységét, majd
dr. Riebl Antal polgármester beszámolót tartott
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Első napirendi pontként Kis Gábor, Ma -
josháza Község Polgármestere közös szolgálati
rendőrautó üzemeltetése tárgyában küldött
megkeresését tárgyalta a Képviselő-testület, és
határozott arról, hogy a Rendőrség tevékenysé-
gét a kezdeményezéstől eltérően, más módon
kívánja támogatni. A második napirendi pont
keretében a 2012. évi költségvetési rendeletet
tárgyalta és fogadta el a Képviselő-testület
(2/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelet az Ön-
kormányzat 2012. évi költségvetéséről), és eh-
hez kapcsolódóan további pénzügyi kihatással
járó ügyeket is megtárgyalt: tájékoztatást kapott
a Képviselő-testület a Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálatnak a Társulási Tanács által
– Délegyháza ellenszavazata mellett – már elfo-
gadott  2012. évi költségvetéséről, döntött a
Dunavarsány és Térsége Önkormányzati
Szenny víztársulás (DTÖSZ) 2012. évi költség-
vetésének, valamint az önkormányzati intézmé-
nyek cafetéria szabályzatainak elutasításáról, to-
vábbá a CSÖSZ által fenntartott Ráckevei Egy-
séges Pedagógiai Szakszolgálat hatékonyabb és
költségtakarékosabb működése érdekében a
Polgármester Úr tárgyalásokra történő felhatal-
mazásáról. 

Harmadik napirendként a Délegyházi Napok
Szervező Bizottságának megalakításáról hozott
döntést a Képviselő-testület, majd pedig jóvá-
hagyta az Önkormányzat likviditási tervét, és tá-
jékoztatást kapott az Óvoda komplex fejlesztése
beruházásról. Az ivóvízminőség-javítási pályá-
zathoz kapcsolódóan döntés született a műszaki
ellenőri feladatok ellátására kiírt közbeszerzési
eljárás eredményéről, melynek nyertese az ÉP-
KERT Mérnökiroda Kft. lett. Hetedik napirend-
ként a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Köz-
pont jogi képviselője által a Majosi út tulajdoni
és telekviszonyainak rendezése ügyében küldött
szerződés-tervezeteket tárgyalta a Képviselő-
testület: meghatározta a szerződés-tervezetekkel
kapcsolatos kifogásait, és a szerződés-tervezete-
ket a jelenlegi formában nem találta elfogadha-
tónak. Ezt követően két, a tavak hasznosításával
kapcsolatban érkezett megkeresést tárgyalt a
Képviselő-testület, és döntött arról, hogy azok-
kal kapcsolatosan az érdemi döntés előtt az
egyik ügyben további tárgyalásokra van szük-

ség, míg a másik ügyben konkrétabb adatok, in-
formációk benyújtása szükséges a kezdeménye-
zők részéről. 

A Képviselő-testület döntött két, eddig névte-
len utca elnevezéséről is, az 1800/11 hrsz-ú utca
a Borostyán köz nevet, míg az 1800/90 hrsz-ú
utca a Napsugár utca nevet kapta. Végezetül ar-
ról határozott a Képviselő-testület, hogy a 140
hrsz-ú ingatlant, melyen az Iskola is található,
társasházzá kívánja alakítani. 

Délegyháza Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a 2012. február 20-i rendkívüli nyílt
ülésén egyetlen napirendi pontot tárgyalt, mely-
nek során döntést hozott a Cafetéria szabályza-
tok elfogadásáról. 

Délegyháza Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a 2012. március 6-i rendkívüli nyílt
ülését szintén a Polgármesteri Hivatal Tanács-
termében tartotta. Az ülés első napirendi pontja-
ként a Képviselő-testület rendeletet alkotott a
2011. évi költségvetési rendelet utolsó módosí-
tásáról (3/2012. (III. 7.) önkormányzati rendelet
Délegyháza Község Önkormányzata 2011. évi
Költségvetéséről szóló 12/2011. (II. 16.) önkor-
mányzati rendelet 5. sz. módosításáról). Ezt kö-
vetően a Happy Vidámpark Kft.  támogatásának
elfogadásáról határozott a Képviselő-testület,
majd pedig a község útjainak szilárd burkolattal
történő ellátása érdekében a Képviselő-testület
felhatalmazta Polgármester Urat, hogy  folytas-
son tárgyalásokat a Fundamenta Zrt.-vel a la-
kosság esetleges bevonásával történő megoldási
lehetőségek kidolgozásáról. 

Negyedik napirendi pontként a Képviselő-
testület – eleget téve a törvényekben előírt
kötelezettségének – felülvizsgálta a közszolgál-
tatási díjakat szabályozó rendeleteit, melynek
során a 2011. évi díjtételekre módosította
vissza a szilárd hulladék elszállításának köz-
üzemi díjait és a tengelyen szállított szenny-
víz díját, továbbá hatályon kívül helyezte a
közműves ivóvízellátás és közműves szenny -
vízelvezetés és -tisztítás 2012-re megállapított
díjait (4/2012 (III. 7.) önkormányzati  rendelet
az ivóvízfogyasztás és a víziközmű-fejlesztési
hozzájárulás díjainak szabályozásáról szóló,
37/2011. (X. 19.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról; 5/2012. (III. 7.) önkormányzati ren-
delet a szennyvízszolgáltatás és a vízi köz mű-
fejlesztési hozzájárulás díjainak szabályozásáról
szóló, 36/2011. (X. 19.) önkormányzati ren delet
módosításáról; 6/2012. (III. 7.) önkormányzati
rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcso-
latos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező
igénybevételéről, valamint az ehhez kapcsolódó
köztisztaságról szóló 29/2007. (XII. 17.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról). 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény ér-
telmében ugyanis 2012. január 1-jétől a telepü-
lési önkormányzatoknak a közműves víz- és

csatornadíjak megállapítására nincs törvényi
felhatalmazásuk, így a hatályos rendeletekben
az említett díjakra vonatkozó rendelkezéseket
2012. január 1-jére visszamenőleg hatályon kí-
vül kellett helyezni. A közműves ivóvízellátás,
valamint a közműves szennyvízelvezetés és 
-tisztítás díját a víziközmű-szolgáltatásért fele-
lős miniszter rendeletben állapítja majd meg,
addig is átmeneti szabályként – a miniszteri ren-
delet hatálybalépéséig – a víziközmű-szolgál-
tatók a 2011. december 31-én alkalmazott
bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 százalék-
kal megemelt mértékű díjat alkalmazhatnak.
A hulladékgazdálkodási törvény módosítása ér-
telmében pedig a hulladékkezelési közszolgál-
tatási díj legmagasabb mértéke 2012. évben
nem haladhatja meg az önkormányzat képvi-
selő-testülete által rendeletben 2011. évre meg-
állapított hulladékkezelési közszolgáltatási
díj legmagasabb mértékét, és ha az egységnyi
díjtétel mértéke nem érte el az önkormányzat
képviselő-testülete által rendeletben megállapí-
tott közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét,
a közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke
2012. évben nem haladhatja meg a 2011. de -
cember 31-én alkalmazott díjat.  

Ezt követően a Képviselő-testület – szintén
törvényi változások miatt – módosította a szoci-
ális ellátásokról szóló rendeletét és a vagyonren-
deletét (7/2012. (III. 7.) önkormányzati rendelet
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 20/2009. (VIII. 19.) önkormányzati rende-
let módosításáról; 8/2012. (III. 7.) önkormány-
zati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás egyes szabályairól szóló
37/2010. (X. 21.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról). 

Hetedik napirendi pontként az ivóvízminő-
ség-javítási pályázathoz kapcsolódóan döntés
született a projektmenedzsment feladatok ellátá-
sára kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről,
melynek nyertese a Tomel Kft. lett. Ezt követő-
en támogatási kérelmeket tárgyalt a Képviselő-
testület, melynek során döntött arról, hogy
10.000 Ft-tal támogatja a Katasztrófavédelmi
Igazgatóságot katasztrófavédelmi ifjúsági ver-
seny megrendezése céljából, és – Kiss-Stefán
Mónika kezdeményezésére – 50.000 Ft-tal tá-
mogatja a Református Egyházat a Délegyházi
Református Templom részére professzionális
zongora vásárlása céljából. Ugyancsak ezen na-
pirendi pont keretében tárgyalta a Képviselő-
testület a Víziközmű Társulat kérelmét, és dön-
tött arról, hogy 450.000 Ft kölcsönt nyújt a Tár-
sulatnak a Társulat megszüntetési – ún. elszá-
molási – eljárásának befejezése érdekében. Ezt
követően arról határozott a Képviselő-testület,
hogy a Budapest 176981 hrsz-ú (természetben:
Bp, XX. Alkotmány u. 14. szám) alatti ingatla-
nát társasházzá kívánja alakítani. Végezetül
döntés született a 1337/1 hrsz-ú ingatlan értéke-
sítése tárgyában hozott határozat módosításáról.  

Önkormányzati hírek

Önkormányzati Hírek



Önkormányzati hírek Tájékoztató

Anyakönyvi napló
Elhunytak:

Genda János 1932. 02. 18.
Jaszicsek Emilné 1932. 01. 18.
Szigeti Andrásné 1922. 10. 10.
Varga István 1947. 06. 03.
„A halál olyan súlyos veszteség,
hogy valójában sohasem lehet feldolgozni.
Az emléke elhalványulhat a szeretett személynek, 
de a hiánya mindig megmarad.” /Ara Rauch/
Lakóhelyet létesített: 44 fő
Tartózkodási helyet létesített: 4 fő

Zsolnainé Csernyi Erzsébet
anyakönyvvezető

Délegyháza Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a 2012. március 13-i rendkívüli ülé-
sét szintén a Polgármesteri Hivatal Tanácster-
mében tartotta. Az ülés első napirendi pontja-
ként a Délegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
kérelmére akként határozott a Képviselő-testü-
let, hogy 135.000 Ft-tal támogatja az Egyesüle-
tet egy víztartályos locsoló autó beszerzése cél-
jából. Második napirendi pontként arról tárgyalt
a Képviselő-testület, hogy milyen lépéseket le-
hetne tenni a munkahelyteremtés önkormányza-
ti közreműködéssel történő megvalósítása érde-
kében, majd az Iskola és a Polgármesteri Hivatal
fűtési rendszerének korszerűsítéséről és az eh-
hez kapcsolódó hőszolgáltatásról hozott döntést.
Ezt követően a Víziközmű Társulat elszámolási
eljárásának helyzetéről kapott tájékoztatást a
Képviselő-testület, majd pedig a törvényi válto-
zások miatt módosította a személyes gondosko-
dás térítési díjait szabályozó rendeletét (9/2012.
(III. 14.) önkormányzati rendelet a személyes
gondoskodás igénybevételéért fizetendő térítési
díjakról szóló 22/2009. (VIII. 19.) önkormány-
zati rendelet módosításáról). 

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

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

TÁJÉKOZTATÁS A TALAJ -
TER HELÉSI DÍJ MÉRTÉ KÉ -

NEK VÁLTOZÁSÁRÓL

A 2011. évi CCI. törvény 234. §-a módosí-
totta a környezetterhelési díjról szóló 2003.
évi LXXXIX. törvény 12. § (3) bekezdésében
foglaltakat, mely a talajterhelési díj egységdí-
jának mértékét 2012. február 1-jei hatállyal a
korábbi 120 Ft/m3 helyett 1.200 Ft/m3 összeg-
ben határozta meg.

A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési
díj meghatározott alapja (a fogyasztott víz
mennyisége), a meghatározott egységdíj
(1.200 Ft), valamint a település közigazgatási
területére vonatkozó területérzékenységi szor-
zó (1,5) határozza meg.

A megváltozott mérték 2012. február 1-
jétől már hatályos, így az ettől az időponttól
keletkezett szennyvíz után kell majd fizetni a
megemelkedett összeget.

Fentiek alapján a megemelkedett talajterhe-
lési díjat először 2013. június 30. napjáig kell
bevallaniuk illetve megfizetniük az adózók-
nak.

Tájékoztatom egyben, hogy 2012. évben
a 2011. évi talajterhelési díj számításánál a
120 Ft/m3 egységdíjjal kell számolni!

Hivatalunk a 2011. évi talajterhelési díj be-
vallási nyomtatványokat az érintettek részére
a vízszolgáltató által megküldött adatszolgál-
tatás alapján megküldi az adózók részére.

A talajterhelési bevallás benyújtásának  ha-
tárideje 2012. június 30. 

Délegyháza, 2012. március 12.

Varju Miklósné adóigazgatási ea.

Felhívás mindazok számára, akik
munkanélküliek és még nem

regisztráltatták magukat 
álláskeresőként

A Munkaügyi Központ által meghirdetett
közmunka programokban csak olyan munka-
vállalók vehetnek részt, akik állás ke re sőként
nyilvántartottak. Ezért javasoljuk mindenki
számára, akinek sajnálatos módon nincs mun-
kahelye, hogy feltétlenül regisztráltassa magát
a Munkaügyi Központban és működjön velük
együtt, mert így nemcsak jogosulttá válhat fog-
lalkoztatást helyettesítő támogatásra, hanem
esetlegesen bekerülhet a Munkaügyi Központ
által szervezett köz mun ka programokba.

Délegyháza Község Önkormányzata

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
CSIZMAZIA CSABÁT utolsó útjára elkí-
sérték, és gyászunkban osztoztak.

Gyászoló család

A harmadik évet kezdtük
Rendhagyó, jubileumi összejövetelt tartott

a MISA Alapítvány által működtetett Szeni-
or Foglalkoztatási Klub az álláskeresők ré-
szére február 28-án Dunavarsányban a Petőfi
Művelődési Házban. Nagyon sokan voltunk,
közel negyvenen, és nagy örömünkre – a var-
sányiakon kívül – többen jöttek Délegyházá-
ról, Majosházáról, sőt Taksonyból is.

Első napirendi pontként Schwarcz Gáspár,
a Ráckevei Munkaügyi Kirendeltség veze tő -
je tartott érdekes és tartalmas tájékoztatót az
általános Pest megyét érintő munkaügyi
helyzetről, ezután az ellátás megváltozott
rend szeréről, majd a közmunka
lehetőségekről. Ezután Gulyásné D. Zsu -
zsan na, a kirendeltség munkatársa ismertette
az álláskeresők által már nagyon várt, állami-
lag finanszírozott képzési lehetőségeket.
Konkrét listát hozott, amelyből bárki kapha-
tott példányt. Zsuzsa azt is elmondta, hogy
aki szeretné kérni a beiskolázását, annak na-
gyon komoly feltételekkel és követelmé-
nyekkel kell számolnia.

Ezután az álláskeresők a konkrét álláslis-
tákból keresték a számukra jónak tűnő mun-
kahelyeket.

Ezt követően folytatódott az ingyenes an-
goloktatás Tímárné Csilla vezetésével. FON-
TOS KÖZLEMÉNY: a korábbi tervtől
eltérően az új tagoknak már MÁRCIUS 27-
én, kedden a Szenior Klub összejövetele után
kezdődik az  ANGOLOKTATÁS! A mun-
kahelyet keresők számára beindult az alapfo-
kú számítógép-kezelő oktatás is. Köszönjük
Szabóné Orsi és munkatársai segítségét.

Március utolsó keddjén ismét várjuk az
érdeklődőket. A klubvezetőség nevében: 

Dr. Gligor János
Magányos Időseket és Családokat Se -

gítő Alapítvány adószáma: 18721797-1-13
Köszönjük, ha adója 1%-ával minket

támogat!

Köszönettel!
Ezúton fejezem ki köszönetemet azért a

munkáért, segítségért, amelyet az alábbi sze-
mélyek községünk lakóinak egészség meg -
őrzése érdekében tettek a tüdőszűrési munká-
latok lebonyolításában: Darabos Lászlóné,
Fó rizs Sándorné, Görbe Istvánné, Jávor
Kál mánné, Kabai Lászlóné, Kelemen Já -
nos Lászlóné, Kun Gézáné, Lázár Lász ló né,
Mikulásné Józsa Éva, Palóczai-Kiss Be á ta,
Paló czai-Kiss Sándorné, Su hajda Lász   lóné,
Tordai Angéla és Tujner Fe rencné.

Köszönet Tujner Ferencnek az áram be-
kötésében és az Általános Iskola 8. osztá-
lyos tanulóinak: Bota Szilárdnak, Gaál Ri -
chárd nak, Lakatos Józsefnek és Miklósi
Ákosnak a tüdőszűrőgép bekötésében
 nyúj   tott segítségéért. 

Külön köszönet a Máltai Szeretetszolgá-
lat Délegyházi Csoportja vezetőjének, Pa -
ló czai-Kiss Balázsnénak, hogy rendelkezés-
re bocsátották a klubhelyiségüket a
tüdőszűrés lebonyolítására.

Munkájukhoz jó egészséget kívánok!

Dr. Riebl Antal
polgármester



Rendőrségi hírek Hirdetés

Ea.: Szabó Sándor r. alezredes
Délegyháza területén az eltelt hónapban

történt balesetről
2012. január 26-án 17.35 óra körüli időben a

Délegyháza – Dunavarsány összekötő úton egy
dunavarsányi fiatalkorú hölgy sétáltatta a kutyá-
ját. Délegyháza felől Dunavarsány irányába gya-
logolt, kivilágítatlanul, megkülönböztető mel-
lény nélkül. Mögötte érkezett egy délegyházi fia-
talember a személygépkocsijával és későn észlel-
te a gyalogost, balra elrántotta a kormányt, hogy
az ütközést elkerülje és lehaladt az úttestről. Két
betonoszlopot kiütött a járműjével és egy fő
könnyebb sérüléseket szenvedett a járműben. Fo-
lyik a vizsgálat.

Kisebb súlyú cselekmények
2012. február 11-én 23.15 órakor családi ve-

szekedésnél intézkedtünk a Dózsa György úton.
Több generáció él együtt a családi házban, és
előbb szóban, majd aztán tettleg is bántották egy-
mást az ottlakók. Ami még nagyon szomorú,
hogy ezt kiskorú gyermekek is végignézik…

Február 10-én délután a Temető utcában egy
főbérlő-albérlő közötti vitában kíséreltek meg
mindenkit kioktatni jogairól és kötelességeiről az
intézkedő rendőrök. 

Délegyházi  bűnesetek…
2012. január 15-re virradóra a Csendes-parti

horgásztó halőrházába törtek be, és onnan szer-

számokat, illetve horgászfelszereléseket loptak el.
2 db vágósúlyban lévő birkát loptak el január 22-
re virradóra egy Gacs sori tanyáról. Szintén január
22-re virradóra a Bányász sorról a tó partjáról lop-
tak el egy csónakot. A csónakon piros nagy A be-
tű és körben piros szegély látható. Január 25-re
virradóra a Kölcsey utcában parkoló tehergépko-
csiból sok-sok liter üzemanyagot loptak el, és a
pótkocsiról pedig alumínium állatelhatároló rá-
csokat, lemezeket tulajdonítottak el. Január 30-án
11.15 óra körüli időben a Posta előtt egy ta tár -
szentgyörgyi illetőségű, de hajléktalan életformát
folytató fiatal nő erőszakosan kéregetett. Odáig
fajult a dolog, hogy egy helyi lakos idős hölgyet a
földre lökött, és tőle pénztárcát kísérelt meg ellop-
ni. Cselekménye súlyos, rablásnak minősül, és
mivel előélete sem volt makulátlan, ezért előter-
jesztést tettünk a Városi Ügyészség támogatásá-
val a letartóztatására. A Ráckevei Városi Bíróság
a cselekmény súlyára és az elkövető életformájára
való hivatkozással 30 napra letartóztatta a rablót.
A bűncselekmény elkövetőjének elfogásában so-
kat segítettek a szemtanúk, akik hajlandóak voltak
munkánkat támogatni, segíteni, ezért nagy köszö-
net nekik. Január végén a külterületen, egy bánya
területén kotrógépről vas és alumínium alkatré-
szeket loptak el. Egy felújítás alatt lévő Gacs sori
tanya épületből vittek el ismeretlen tolvajok ház-
tartási tárgyakat, eszközöket január 30-ra

virradóra. Február 08-án a Gizella telepi boltból
alkalmi lopás módszerével loptak el egy pénztár-
cát, benne ékszerekkel és készpénzzel. Február
14-én az Iskola utca, Nomád utca területén intéz-
kedtek a rendőrök, falopás miatt. Ugyan a fakivá-
góknak volt engedélyük a fa kitermelésére, de
nem ezen a területen és nem egészen ezekre a
fákra. Bűncselekmény miatt folyik ellenük az el-
járás. Információk esetén keressék Füri József r.
ftzls. urat a Dunavarsányi KMB Irodán vagy bár-
melyik rendőrt.

Körözés
A Ráckevei Városi Bíróság tartózkodási he-

lyének megállapítását kérte Simófi Erika Dél-
egyháza, Galla tanya 014/36. sz. alatti lakosnak.
Lencsés Dániel László 32 éves Délegyháza,
Kossuth L. u. 25/1. sz. alatti lakost garázdaság
miatt keresi a Budapest Környéki Törvényszéki
Bíróság BV Csoportja. A BRFK III. ker. Rendőr-
kapitányság bűncselekmény elkövetése miatt ke -
resi Jaksi Krisztián 26 éves Délegyháza, Galla ta-
nya 48. sz. alatti lakost. A BRFK keresi Sel -
meczki László 41 éves Délegyháza, Majosi u.
44/b sz. alatti lakost csalás bcs. elkövetése miatt.
Szarvas Szilárd 44 éves Délegyháza, Bányász sor
13/a sz. alatti lakos ellen szintén a BRFK adott ki
körözést.

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

R á c k e v e, 2012. február  22.

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

RENDŐRSÉGI HÍREK



Tájékoztató

2012. 03. 09-én a Máltai Szeretet Házban meg-
tartottuk éves Közgyűlésünket. A 2011. év végével
letelt a 4 éves választási ciklus. Sebestyén István, a
Budapesti Máltai Központ lelki vezetője lett meg-
bízva a választás levezetésével.

Helyi csoportvezetőnk hivatalosan: Palóczai-
Kiss Balázsné Julika, aki 1 évig megbízott vezető-
ként dolgozott, most már megválasztott és kineve-
zett vezetőnk, egyhangú választással lett a csoport-
nak a vezetője.

Csoportvezető-helyettest is választani kellett:
Kerezsi Istvánné Évikére esett a választás, aki már
4 éve dolgozik a csoport tagjaival együtt. Szintén
egyhangú választással szavazta meg a tagság.

Lelki vezetőnknek: Kiss R. Sándor atyát kértük
fel, aki el is vállalta, a csoport tagjai egyhangú sza-
vazatát megkapta Ő is.

Küldöttek választása: is megtörtént, hiszen 10
tagsághoz választanak 1 küldöttet, a mi tagságunk
28 fő, ezért 3 küldöttet és egy póttagot kellett vá-
lasztani. A választás megtörtént. Palóczai-Kiss Ba -
lázsné – Julika, Kerezsi Istvánné – Évike, Pa ló -
czai-Kiss Beáta és Palóczai-Kiss Sándorné –
Böbére esett a választás. Egyhangúlag elfogadva.

A választások lezajlása után beszámoltunk a
2011. év eredményéről, illetve munkánkról. Ezt a
teljesítményt már a február-márciusi újságban kö-
zöltük. 

Programunk volt még az új tagok felvétele, 7 fő,
akik évek óta segítőtársaink, és a régi tagok közül 4
tagkilépés volt, Őket nyilatkozat alapján léptettük
ki a csoportból, hiszen már egy éve nem dolgoznak
a csoportunkban.

Kilépett tagjaink: Mikulás házaspár és a Kalmár
házaspár.

Új tagjaink: Bándli Attila, Kerezsi házaspár,
Palóczai-Kiss Sándor és felesége Böbe, Palóczai-
Kiss Beáta és Palóczai-Kiss Tamás. Tagságunk
létszáma így kilépőkkel és belépőkkel 28 főre nőtt.  

2011. év költségvetésének az elszámolása a
Központ felé:

Évi ellátmányunk 100.000 Ft, ehhez kaptunk
5.000 Ft /1 fő/ támogatást. A 105.000 Ft-ot az utol-
só fillérig a rászorulóknak, betegeknek, járóképte-
leneknek osztottuk szét tartós élelmiszercsomag
formájában. Zárójelben jegyzem csak meg, hogy
mi pedig az egész évi irodaszert a saját pénzünkből

(géppapír, másolófesték, toll, ceruza, gémkapocs
stb.) adtuk össze, s abból vásároltuk meg.

A Budapesti Máltai Központból öt alkalommal
kaptunk ruhaneműt, illetve egyszer Mikulás aján-
dékokat. Ezekkel a játékokkal elláttuk az óvodáso-
kat, iskolásokat, és így az egész falu gyermekei ré-
szesültek belőle. Ezeket a játékokat a Mikulás vitte
nekik, és még szaloncukrot is kaptak.

2012. évi terv ismertetése:
Hasonlít a 2011. évi tervhez, azzal a különbség-

gel, hogy a harmadik telephelyünket szeretnénk ki-
alakítani.

A terv és a költségvetés elfogadása is megtör-
tént, ezzel ért véget 2012. 03. 09-i Közgyűlésünk.

Az Asszonyklub és a Nyugdíjasklub is addig a
Máltainál, a klubhelyiségünkben működik, amíg
az óvodások vissza nem térnek saját otthonukba, a
szépen felújított ÓVODÁBA.

Reméljük, hogy az idei év is ilyen jól és sikere-
sen fejeződik be, mint a 2011-es év, hogy elnyer-
jük a Központ dicséretét, és az év végén, bár na-
gyon messze van még, lelki nyugalommal tudjuk
majd lezárni, hogy mindent, ami tőlünk telhető
volt, megtettünk, s nemcsak a beteg és rászoruló
embertársainkért, hanem az egész falu megsegíté-
séért is dolgoztunk.  

Délegyházi Máltai Vezetőség

Tisztelt Polgárok! Nagyon nagy tisztelettel és
megbecsüléssel szeretnék most bemutatni Önök-
nek két civil szerveződést, és az együtt mű -
ködésüket, mely példa értékű összefogásról szól.
Értünk, lakókért, családtagjainkért, vállalkozásain-
kért, értékeink megőrzéséért, javaink megóvásáért.

Ezért a továbbiakban lapunkban havonta ismer-
tetni fogjuk áldozatkész munkájukat, ezzel is segít-
ve a megismerésüket és működésüket. Következő
számunkban az eddigi káresetekről is beszámo-
lunk.

Stílszerűen induljunk el a kályhától.
2008-ban Lenhardt Károly vezetésével megala-

kult a Délegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
hagyományőrzés, fiatalok nevelése céljából. Sok
rendezvényen vettek részt, olykor a szervezésből is
kivették a részüket. Bemutatók tartásával emelték
a hangulatot, a színvonalat, tették látványossá és
emlékezetessé a napot. Tagjaik tettrekészsége má-
ra túllépte a korábbi célkitűzést, a település védel-
mét szeretnék szolgálni. Az Önkormányzat veze-
tősége biztosítja a működéshez szükséges hátteret,
a technikát (1977 Mercedes RF409, és a vásárlás
alatt levő volt miklósi tűzoltó vízszállító), a felsze-
relést, az üzemben tartást is.

2011 novemberében városunkban is létrejött
Rim György közreműködésével a Dunavarsányi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (jelenleg is folyik az
ilyenkor szokásos cégbejegyzési papírmunka) ha-
sonló célkitűzéssel. Megállapodtak, hogy a mun-
kájukat a délegyházi szerrel végezhessék a két tele-
pülés érdekében. A varsányi vezetés is támogatja a
szárnyait bontogató szervezetet, és ígérik, hogy az

eredmények függvényében fogják a kezdeti össze-
get növelni a működéshez.

A közös célkitűzés és feladatvállalás jövőbe
mutató volt.

Mint azt Önök is tudják, ez év januárjától új
Tűzvédelmi Törvény lépett hatályba.

Rengeteg változást és átalakítást tartalmaz,
mind az Állami, az Önkormányzati Önkéntes, a
Létesítményi Tűzoltóságokra, az Önkéntes Tűzol-
tó Egyesületekre nézve.

Köztük olyanokat, hogy egyes állami tűzoltó-
ságokon a korábban elvégzett vizsgálatoknak kö-
szönhetően csökkentik a létszámot és a gépjármű-
vek mennyiségét, illetve ahol többet vonulnak, ott
ezt emelik. Azon Önkormányzatok, akikhez az
államiak nem tudnak 15 percen belül kiérkezni,
ők létrehozhatnak Önkormányzati Önkéntes
Tűzoltóságot.

Térségünket a Pest Megyei Katasztrófavéde-
lemhez tartozó Szigetszentmiklósi Állami Tűzol-
tóság védi. A riasztást 50 km-es működési területre
hajtják végre. Kicsinek tűnik a távolságunk tőlük,
de higgyék el, tűzoltó gépjárművel nem az. Ha kár-
eseten vannak, és másik riasztást kapnak a terüle-
tükre (akár hozzánk), akkor annak felszámolásá-
hoz segítséget kell kérniük, esetünkben ez akár
plusz 5-15 perces késést jelent, attól függően, hogy
honnan érkezik az egység. Egy terv szerint április-
tól 1 tartalék gépjármű fecskendőt és 1 vízszállí-
tót is elvennének, és a vonulós fecskendőket fél-
fél rajra (6-6 fő helyett 4-4 lenne) csökkentenék.

Ezért szívesen veszik az együttműködő Önkén-
teseinket, és elismerik a munkájukat.

A helyzetfelismerést tett követte, és a két szer-

vezet januárban Együttműködési Szerződést kö-
tött, hogy a térségeinket hatékonyan tudják védeni.
Ami azt jelenti, hogy ha jelzést kapnak, akkor
akár a 10. percben megkezdhetik a mentést.

Az azóta eltelt időszakban segítettek korcsolya-
pályát építeni, a sportpálya melletti fákat rendez-
ték. Szerepeltek a „Téltemető” rendezvényen (ki-
sze-bábégetés), és koszorúztak az 1848-as megem-
lékezésen Délegyházán.

Munkájukat a polgárőrök segítik a jelzéseikkel,
de civilek és a rendőreink is hívják őket, ha kárese-
tet tapasztalnak. Olykor árgus szemekkel nézik a
horizontot, és ha rendkívüli füstölést látnak, a hely-
színre sietnek, hogy mihamarabb segíthessenek.

E nemes és támogatandó szervezeteknek kö-
szönhető, hogy az elmúlt időszakban keletkezett
tüzek nem jártak nagyobb károkozással, illetve
nem történt sérülés, haláleset.

Vezetőik kérését tolmácsolom egyúttal, mert
hálásak mindazoknak, kik a január-márciusi kár-
eseteknél időben telefonáltak:
Rim György Dunavarsány ÖTE

06 30 987 2850
Rim Attila 06 70 348 6092
Lenhardt Károly Délegyháza ÖTE

06 20 321 2255
Délegyháza ÖTE számlaszáma: 10701056-

22696007-51100005
Külön köszönik a felszámolások utáni támoga-

tásként felajánlott dologi adományokat, amelyek-
kel a további munkájukat segítették.

Az együttes összefogásunkkal fenntarthatjuk a
működésüket, amivel Ők hatékonyan biztosíthat-
ják a településeink tűzvédelmét. 

Délegyházi Máltai Csoport hírei

LÁNGLOVAGJAINK!



Hangulatos „Téltemető”
Községünk életéből

A Faluszépítő Egyesület tagjai hetekig készülődtek nagy izga-
lommal erre a télvégi rendezvényre: gyűjtötték az anyagokat a
barkácsoláshoz, az íjászok fáradhatatlanul gyakoroltak, készültek
a meghívók, plakátok, a forgatókönyv. A fiatal evezősök nem bíz-
ták a dolgot csupán a nyomtatott hirdetőeszközökre, subába,
maszkok mögé bújtak, és hangos kerepeléssel végigvonultak a fa-
lu utcáin hívogatva a falu apraját-nagyját a télvégi vigasságra.
Meg is lett az eredménye, mert a rendezvény napján a nagy szél
ellenére a művelődési ház nagyterme megtelt felnőttekkel, gyere-
kekkel, akik valamennyien találtak maguknak elfoglaltságot: a fi-
úk és az apukák az íjászok közreműködésével nagy lelkesedéssel
készítették a különféle zajkeltő szerkentyűket. Nagy sikere volt a
különféle technikákkal készíthető álarcoknak, maszkoknak, az
arcfestésnek és a jelmezversenynek. Közben közös erővel elké-
szült a szalmabábu is, ami kellőképpen csúnya lett, tettek róla a
gyerekek, mert össze-vissza festették nagy vidámság közepette. A
bábu nyakába egy zsák került „Tűzre vele” felirattal, amibe min-
denki berakhatta mindazt, amitől szeretne megszabadulni: beteg-
ség, rossz tulajdonságok. Az elkészült bábuval nagy csörömpölés
és kerepelés mellett kivonult a vendégsereg a tópartra, ahol rövid,
érdekes ismertetőt hallhattunk a télvégi népszokásról. A máglya
már készen állt, a sámán dob és egy gyönyörű dal adta meg a jelet

az íjászoknak, akik tüzes nyíllal gyújtották meg először a szalma-
bábut, majd a hatalmas máglyát. A Keringészavar táncosainak se-
gítségével vidám körtánc alakult ki a tűz körül, kifejezve az össze-
tartozást, az egymás iránti szeretetet, megértést és nem utolsósor-
ban a tél elmúlása feletti örömöt. Visszatérve a művelődési házba
a délegyházi társastáncosok táncában, a citerazenekar, a kórus, a
kiváló Kéknefelejcs együttes műsorában, valamint a Keringésza-
var tánccsoport fergeteges előadásában gyönyörködhettek a ven-
dégek. A műsort táncház követte, ahol a talpalávalót a Kéknefe-
lejcs zenekar tagjai húzták, a vendégek 10 óra utánig ropták.
Egész nap büfé állt a jelenlevők rendelkezésére, de a nyugdíjas-
klub jelmezbe öltözött tagjai farsangi fánkot is kínáltak. A bevé-
telt a két szakosztály, az íjászok és az evezősök kapták fejlesztés-
re. Köszönet mindenkinek, aki munkájával, anyagi hozzájárulásá-
val segíti megvalósulni a szép célokat. A rendezvény utáni napok-
ban kedves meglepetésként érte az íjászokat a Langano Kft. tulaj-
donosainak, a Winkler házaspárnak a felajánlása, akik 10 db övvel
ajándékozták meg a csapatot. Köszönet önzetlen támogatásukért.

A rendezvényről a szép fotókat az egyesület hirdetőtábláján és
blogján láthatjuk. http://www.delegyhazivideok.blogspot.com     

HM

Az összefogás téli gyümölcse
Mindannyiunk örömére szolgál, hogy sokan, közösen nagy közön-

ségsikert értünk el a 2012. 02. 25-ei „Téltemető vígasságok” létrehozá-
sával, színvonalasnak mondott rendezvényével. Kiváló és biztató visz-
szajelzéseket kaptunk. Az ebből merített energiával feltöltődve rugasz-
kodunk neki a következő év azonos kulturális, hagyományőrző, vala-
mint közösségi szórakoztató program megrendezésének. E kezdemé-
nyezés jelen sikerét egy jól megalapozott, felelős, egymáshoz lojális
szervezeti összefogás eredményezte.

Ezért a közös sikerért a Délegyháza Faluszépítő Egyesület aktív tag-
jai és vezetősége háláját és köszönetét fejezi ki elsősorban a lakosság
érdeklődő aktivitásáért, valamint az együttműködő szervezetek és ma-
gánszemélyek támogató munkájáért.
Nevesül:
– Délegyháza Önkormányzata a helyiség biztosításáért
– Kölcsey Művelődési Központ dolgozói kreatív hozzáállásukért
– Végelgyengülés Tömegsport Egyesület színvonalas műsoráért és ado-

mányáért
– Délegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáért
– Kölcsey Kórus színvonalas műsoráért
– Társastánc Csoport előadásáért
– Nyugdíjas Klub áldozatos munkájáért és adományaiért
– Kéknefelejcs Zenekar fergeteges táncházáért
– Purthál Jánosné néprajzi ismertetőjéért
– A szervező egyesület Íjászainak, Evezőseinek látványos munkáiért
– Szabó József krónikás feladatok vállalásáért, filmes dokumentálásért
– Ne feledkezzünk meg a rengeteg előkészítő munkát végző

„Faluszépítő” tagokról, akiket név szerint nem sorolhatunk fel.
Legyen az a záró mondatunk: Jövőre veletek, ugyanígy, ugyanitt!

Cserepes László



Községünk életéből



A Kölcsey Művelődési Központ hírei

A Kölcsey Művelődési
Központ hírei

Az óvodafelújítás ideje alatt, 2012.
március 19-től egyes foglalkozásaink
más intézménybe költöznek: 

A Kölcsey Művelődési Központban ma-
radó foglalkozások:

Hétfő: 
12.00-16.00 Gyermekjóléti Szolgálat
17.00-19.00 Színjátszó
Kedd:
17.00-18.00 Ovis néptánc
18.00-19.30 Angol nyelvtanfolyam
Szerda:
9.00-12.00 Gyermekjóléti Szolgálat
13.00-15.00 Családsegítő Szolgálat
16.00-17.30 Citera
Csütörtök:
9.00-11.00 Patchwork
(minden hónap 1. csütörtök)
9.00-12.00 Gyermekjóléti szolgálat
17.00-19.00 Színjátszó
18.00-19.30 Angol nyelvtanfolyam
Péntek:
16.00-18.00 Bábjátszó

A Hunyadi János Általános Iskolába
átkerülő foglalkozások:

Hétfő:
13.00-17.30 Kézműves foglalkozás
18.00-19.00 Alakformáló torna
19.00-20.30 Asszonytánc
Kedd:
16.00-17.00 Pillangók tánc
Szerda:
15.00-16.00 Pillangók tánc
17.30-19.00 Kórus
18.30-20.30 Jóga
Csütörtök:
17.00-18.00 Női torna
18.00-19.00 Alakformáló torna
19.00-20.00 Zumba

A Polgármesteri Hivatalba kerülő fog-
lalkozások, programok:

18.00-22.00 Nosztalgia klub 
(kéthetente pénteken)

18.00-20.00 Faluszépítő gyűlés 
(minden hónap 3. péntek)

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-
egyházi Csoportjának klubhelyiségébe
kerülő programok:

15.00-17.00 Nyugdíjasklub 
(kéthetente hétfő)

17.00-19.00 Asszonyklub 
(minden hónap 2. hétfő)

Ismét jó hangulat, tavaszi derű jelle-
mezte a találkozónkat.

A Magyar Termék Nagydíj átvételé-
ről szóló riportfilmet néztük meg, ami
a Parlamentben készült.

Majd olyan különleges gyümöl-
csökről beszélgettünk, amelyek fris sí -
tő, energe ti záló, megfázást megelőző,
karcsúsító hatásúak.

A flavonoidok bőrön keresztül is
szépítenek, a gyakorlatban teszteltük –
aki ott volt, megújult!

Végül málnás desszerttel édesítettük
az esténket. 

A következő alkalomra is szeretettel
vár mindenkit a klubtagok nevében is:    Mozsolicsné Szombati Zsuzsa és Tóth Ilona, Derzsi Kata

Beszámoló a Flavonos Klub második
találkozójáról

A 20. Délegyházi Napokon bárki megméretheti saját készítésű
pálinkáját.

A legfinomabb pálinkát főző értékes ajándékban részesül!
A versenyre nevezni 2012. május 15-ig lehet.

Elérhetőségek: Derzsi Katalin
kolcseymuvhaz@delegyhaza.hu • tel.: 24/212-005



A Kölcsey Művelődési Központ hírei Hirdetés

Pillanatképek a Nosztalgia Klub estjeiről

AKCIÓK! A 2012/2013. tanév
leendő 1. osztályos 
gyermekek beírása

2011. április 18-án (szerda)
2011. április 19-én (csütörtök)

8 és 16 óra között lesz.

Kérjük, hozza magával:
gyermek születési anyakönyvi kivonatát
TAJ-kártyáját
lakcím kártyáját
óvodai szakvéleményét
diákigazolványhoz szükséges: 1400 Ft be-
fizetése, valamint az okmányirodában ka-
pott igazolás.

Helye: 
Hunyadi János Általános Iskola és Községi
Könyvtár

Délegyháza, Árpád u. 53.



Iskolánk életéből 

Matekversenyen voltunk

Február 23-án matekversenyen voltunk Dunaharasztiban az ottani
Hunyadi János Általános Iskolában. Volt egy kísérőnk, akit Boginak
hívtak. A sok számolás után ettünk, utána eredményhirdetés volt. A
csapatversenyen ötödikek lettünk, egyénileg viszont én második helye-
zést értem el. Piroska néni büszke volt rám! 

Móré Mátyás 3. osztályos tanuló

…Bogi kalauzolt minket a verseny helyszínére. Három forduló volt
összesen. Matyi második helyezést ért el. Nekem volt egy nagy bakim
az egyéni versenyben, amire Piroska néni itthon azt mondta, hogy visz-
szaadja a diplomáját. Ezen jót nevettünk.

Izgalmas volt a verseny, alig várom a következőt!
Bíró Boglárka 3. osztályos tanuló

Az újbudai Elevenparkban
jártak az alsósok

A két rajzon az elsősök idézik fel budapesti és a
játszóházi élményeiket.Jól szerepeltek a mieink a

Bozsik-program 
2. korcsoportjában

A fotón a Hunyadisok csapata látható, akik a Taksonyban megrende-
zett Bozsik Kupán a 2. korcsoportban első helyezést értek el. Gratulá-
lunk nekik és felkészítő tanáruknak, Jakus Lászlónénak!

Táncos diadal!
Korompai Zsófi, iskolánk 4. osztályos tanulója, I. helyezést

ért el párjával az V. Gemenc Kupán Szekszárdon.

Bozsik Kupa nyertes csapata:
Czika Bojta, Vastag Szabolcs, Nádasdi József, Végh Patrik, 

Szabó György, Bosa Krisztián, Kanizsai László, Tőkés Márk, 
Kiss Dávid, Szántó László



Iskolánk életéből 

Így írunk mi!
Régi hagyomány, hogy a 2. félévben bemutatjuk az újságban,

hogyan haladnak a kis elsősök az írástanulásban. 
Molnár Noémi és Meggyes Boglárka füzeteiből válogattuk 

a bemutatott írásmintákat.

Demján Veronika rajza

Életünk első igazi 
színházlátogatása!

Február 16-án, csütörtökön a 6. b osztályosok ellátogattak a Magyar
Színházba, hogy megnézzék az István, a király című előadást.

Mivel még egyikünk sem volt soha színházban, nagy izgalommal
vártuk az előadást. Már a színház épülete is nagyon tetszett
mindannyiunknak. Azután, mikor elkezdődött a darab, a korabeli ru-
háknak köszönhetően megelevenedett a történelemkönyvünk, a táncok
és dalok pedig magukkal ragadtak minket.

Nekem a harcos jelenetek és az iskolában is tanult Koppány felné-
gyelése tetszett a legjobban.

Lakatos Tamás 6. b

Kriston Róbert tanár úr tartott
élvezetes bemutatóórát 

Mind a gyerekek, mind a tantestület tagjai nagyon
élvezték azt a péntek délutáni sportfoglalkozást, melyen a

felsős fiúk kosárlabdaedzésébe pillanthattunk be.
Gratulálunk a sikeres órához!



Látogatást tettünk...
Egyházközségi hírek 

Örömmel tájékoztatjuk a délegyházi lakosokat, hogy március
10-én látogatást tettünk a Parlamentben és a Szent István Bazili-
kában. Utunk célja volt megtekinteni, megismerni Szent István ál-
lam- és egyházalapítónk ereklyéit. 

Reggel 7.45-kor gyülekeztünk a délegyházi Római Katolikus
Templom előtt. 18 katolikus hittanos gyermek és 15 katolikus fel-
nőtt vett részt ezen a szép kiránduláson.

Utunk először a Parlamentbe vezetett, ahol szívélyesen fogad-
tak bennünket. Az épület tervezését és építését 1882-ben Steindl
Imre műegyetemi tanár nyerte meg pályázaton. Belépésünk után
megcsodálhattuk a hármas elosztású díszlépcső-csarnokot, amely
96 lépcsőből áll, a kupola alapmagassága a csúcsig szintén 96 m,
ezzel emlékeztetve a honfoglalásra, 896-ra. Gyönyörködhettünk
az egyedülállóan szép svéd márványoszlopokban, amilyenekből a
miénken kívül csak az angol Parlamentben látható néhány. Róth
Miksa készítette a tündökletesen szép üvegablakokat. Jellemző,
hogy az építési-díszítési szakmunkákkal a híres magyar mestere-
ket bízták meg!

A Kupolateremben megtekintettük a Szent Koronát, a jogart és
az országalmát, valamint az uralkodói kardot. Megfigyeltük a ko-
ronaőrök tisztelgését és uralkodóinknak az oszlopcsarnokban el-
helyezett szobrait. A társalgókban óvatosan sétáltunk a speciáli-
san ide szövetett kézi csomózású szőnyegen.

A felsőházi ülésterem látogatható. Ez tükörképe annak, amely-
ben a képviselőink üléseznek. Alapos tájékoztatást kaptunk
idegenvezetőnktől a terem ülésrendjéről, a képviselők felszólalá-
sának, szavazásának módjáról, a parlamenti előkészítő munkáról.

Innen utunk a Szt. István Bazilikába vezetett, ahol először a
Szent Jobbot tekintettük meg, majd a templom és a kápolna építé-
séről kaptunk tájékoztatást. A bazilika építését Hild József tervei
alapján kezdték meg, klasszicista stílusban. Az ő halála után Ybl
Miklóst bízták meg az építés folytatásával, aki neoreneszánsz stí-
lust vitt bele. Ybl halála után Kauser József építész és Lollok
Lénárd plébános egységes ikonográfiai program alapján tervezte
át. A templom a főváros legnagyobb római katolikus temploma,
és 1897-től az első magyar király, Szent István nevét viseli, mert
általa vált Magyarország keresztény állammá. 1905-ben szentel-
ték fel. Zárókövét 1906-ban I. Ferenc József jelenlétében helyez-
ték el. A főoltár carrarai márvány, rajta Szent István látható, ke-

zében a koronával, melyet II. Szilveszter pápa küldött apostoli ki-
rályunknak.

A freskók és szobrok között ott találjuk az Árpád-ház szentjeit.
Jelentős Benczúr Gyula Nagyboldogasszony oltárán látható fest-
ménye, melyen Szt. István felajánlja országát Szűz Máriának.
Megtaláljuk a Bazilikában boldog Gizella, Szt. Imre, Szt. Gellért
vértanú püspök, Szt. Margit, Szt. László, Szt. Erzsébet képeit, il-
letve szobrait. Felsorolhatatlanul sok a látnivaló!

A múzeumban helyezték el Mindszenty bíboros ereklyéit, a bí-
borosi palástot, kelyheket, az Amerikai Követségen használt mi-
séző kis oltárt.

A kupola kilátójából rátekinthettünk Budapestre, a Duna túl-
partján láthattuk a Mátyás-templom karcsú gótikus épületét, vala-
mint a Vár impozáns épületegyüttesét.

Szép kirándulásunkért nem utolsósorban köszönetünket fejez-
zük ki Délegyháza Önkormányzatának, dr. Riebl Antal polgár-
mester úrnak, Szilveszter Lajos alpolgármester úrnak, akik az uta-
zás ingyenességét biztosították. Kérjük a jó Isten áldását további
munkájukra.

Kis R. Sándor plébános  
Józsa Sándorné hitoktató      



Exkluzív  

Varga Edit jó tíz évvel ezelőtt tűnt
fel a tévé képernyőjén, akkor még be-
mondóként. Mivel legtöbbször hír-
adóban látjuk Őt, nem nagyon derül
ki, igazából milyen kedves, barátsá-
gos egyéniség, aki ráadásul még két
hároméves ikerfiú édesanyja is. 

Ezúttal húsvéti kérdéseimmel ke-
restem meg Őt. 

– Jelenleg az MTV híradósaként
láthatunk Téged. Volt már olyan,
amikor húsvét napján kerültél adás-
ba? Ha igen, hogyan lehet kicsit ün-
nepibbé varázsolni a bejelentkezést
és a stúdióbeli környezetet?

– Természetesen előfordult már nem-
egyszer, hogy az ünnepnapokat bent
töltöttem a tévében, sőt, annak idején
ezeken a napokon bizton számíthattam
arra, hogy adásban leszek. Íratlan sza-
bály, hogy a fiatal újoncok „viszik el” a
szentestét, húsvéthétfőt, hiszen híradó
mindig van. Régen, bemondóként,
ilyenkor feldíszítettük azt a mini stú -
diót, ahonnan bejelentkeztünk műsoris-
mertetéskor. Ma már mindez csak em-
lék. A ruházatomban, hajviseletemben
azért igyekszem ünnepélyes lenni.

– Mit jelent számodra a húsvét,
egyáltalán az ünnepek mit jelentenek
Neked?

Úgy tudom nagy családban nőttél
fel, hiszen két lánytestvéred van. Mi-
lyen volt nálatok a húsvét? Gondo-
lom, mindhárman együttes erővel
vártátok a locsolókat…

Ha valaki elment hozzátok locsol-
kodni, mivel vártátok a piros tojáson
kívül? Mi került nálatok az asztalra?

– Vidéken nőttem fel, ahol tapaszta-
lataim szerint jobban megadják a mód-
ját az ünneplésnek, mint a fővárosban.
Nagy gonddal készülődnek a húsvétra
is, erősek a szokások, fontosak a ha-
gyományok, a család.

Emlékezetesek gyerekkoromból a
húsvéti előkészületek. Nagyszüleim
me  séltek nekünk a böjtről, nagypéntek-
ről, amikor gyakran elkísértük őket a
templomba. Otthon aztán mindannyian
kivettük a részünket a takarításból, a la-
kás feldíszítéséből, a főzésből. A hús-
véthétfő viszont, leszámítva a finom
ételeket, sosem volt a kedvencünk, pe-
dig ennyi lányhoz jöttek csőstül a lo-
csolkodók. Néhány percnyi félszegség
és zavarodottság után persze már job-

ban ment a társalgás, s mi mindig bősé-
gesen megvendégeltük a hozzánk érke-
zőket. Emlékszem, volt olyan közülük,
aki annyira jól érezte magát nálunk,
hogy beesteledett, mikor elköszönt.

– Most hogyan készülsz erre az ün-
nepre? Hazalátogatsz és akkor min-
den olyan, mint régen, vagy most a
pároddal és gyermekeiddel töltöd az
ünnepet? Netán az idei húsvétot a tv-
stúdióban töltöd?

– Most már inkább én látom vendé-
gül a családot. Összegyűlünk nálunk
mindannyian, és ha csak tehetem, én
magam főzök. De volt úgy is az elmúlt
években, hogy félúton találkoztunk
Salgótarján és Budapest között. Holló-
kőre hívtak a régi néptáncos barátok
egy-egy fellépésre. Igaz, mostanság
már csak ritkán táncolok, de azért a
konferálás népviseletben sem minden-
napi!

Kancsár Péter

VARGA EDIT
„Vidéken jobban megadják a módját az ünneplésnek”



Hirdetések  Tájékoztató  

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

***

SZEZON ELŐTTI AKCIÓ! Redőny, reluxa, szúnyogháló és napellenző,
újak szerelése, régiek javítása. Ingyenes felmérés! Érd.: 06-20/971-5198

***

6-12 ha szántót vennénk vagy bérelnénk Délegyháza, Dunavarsány,
Taksony vagy Bugyi térségében. Telefon: 06-70/290-2720

***

Eladó Délegyházán Dózsa György u. 9. szám alatt lévő családi ház,
Budapesttől 30 kilométerre. 2 szoba, előszoba, étkező, főzőfülke, fürdőszo-
ba, udvar, melléképületek, vezetékes víz, saját kútvíz, villany, csatorna,

konvektoros gázfűtés (működőképes állapotban, nincs kikapcsolva semmi).
Posta, boltok kb. 5 percre. Iskola, óvoda, vasútállomás, buszmegálló gyalog
max. 10 perc. Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 06-70-392-4968

***

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

***

ÓVODAI DAJKA – folyamatos képzés – SZIGET SZENT MIK LÓ -
SON a CSONKA J. Szakközépiskolában budapesti oktatókkal. OKJ-s, 3
hónapos, 65 000 Ft. VIZSGAKÖLTSÉGGEL EGYÜTT! Tel.: 06-30-
333-0902, e-mail cím: dajkakepzes@gmail.com NYSZ:00764-2010

Részletfizetéssel, ütemezés szerint!
***

Gyógy-, svéd- és egyéb alternatív masszírozás. Hívja Csillát! Időpont-
egyeztetés: 06-30/326-0076

Közérdekű telefonszámok:
1. Polgármesteri Hivatal

Tel.: +36-24-542-155
Fax szám: +36-24-542-156

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

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

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. Juhász Péter körzeti megbízott
+36-30-236-3044

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



Karate 

Tisztelt olvasók!

Az elmúlt 1 hónap nagyon eseménydús volt,
versenyekben bővelkedő. 3 bajnokságon 9 ér-
met szereztünk versenyzőinkkel. 2 arany, 1
ezüst, 6 bronzérem van az eredménylistánkon.
De ami kiemelkedik, a nemzetközi porondon
elért aranyérem és a bronzérmek. Az év első
versenyeként február 18-án rendezték meg
Sátoraljaújhelyen a 7. Zemplén Kupát, ahol 15
versenyzővel indult az egyesület. Az elmúlt
években mindig csillogó érmekkel tértünk haza
Sátoraljaújhelyről. Az idei év ebben nem bővel-
kedett, viszont történtek előremutató jó jelek. A
versenyen 240 induló volt és jól képzett ver-
senyzők. Mi már pénteken nekivágtunk az út-
nak, mert a 2 éves edzői továbbképzés és bírói
továbbképzés miatt oda kellett érnünk időben.
Az egyesületnek a tavaly felajánlott 1%-ból fi-
zettük a versenyzők szállását, étkezését, részben
az útiköltségét. Köszönjük!

A versenyen a felnőtt férfi „B” kategóriában
aranyérem született! Tordai Viktor nagyon
erős küzdelmekkel a dobogó felső fokán vég-
zett. Viktor fejlődik szépen, de még nagyon so-
kat kell edzenie ahhoz, hogy oda érjen a karaté-
ban, ahová szeretne. Tavaly hivatalos edzői en-
gedélyt szerzett, elkezdett rendszeresen verse-
nyezni, edzést tart, idén pedig barna övre tesz

vizsgát a nemzetközi edzőtáborban. Gyerünk
Viktor! Lenhard Attila nagyon szép verseny-
zéssel bronzéremmel zárta a versenyt. Attilának
ez már a 2. érme, tavaly kezdett el versenyezni. 

2 héttel később Szentesen rendezték meg a
2012-es Diákolimpiát. Itt Lenhard Gergő
ezüst érmet, Lenhard Attila, Mészáros Krisz -
tián és Tordai Attila bronzérmet szerzett. Len -
hard Attila igazi kis 8 éves harcos, nagyon kis
született versenyző. A Lenhard testvérek évek
óta szépen sportolnak, versenyeznek, vizsgáz-
nak. Ehhez hozzájárul a szülői lelki támogatás a
fiúknak. 

Ezek az érmek már megvoltak és még lesz-
nek is aranyak, csak mindenkinek tenni kell a
dolgát. Az edzőknek a felkészítéssel, a tanítvá-
nyoknak a rendszeres edzésmunkával. A leg-
jobb edzéstervből sem lesz semmi, ha a sportoló
nem szorgalmas, hanem lusta. És ez fordítva is
igaz. 

Március 25-én reggel Horvátországba utaz-
tunk a Horvát Nemzetközi Bajnokságra, ahol
versenyeztek magyarok, horvátok, szlovének,
szerbek. Innen is sikerült 1 aranyéremmel, amit
Mészáros Krisztián szerzett és 2 bronzérem-
mel hazatérni hétfőn hajnalban. De erről majd a
következő számban bővebben.

Kedves karate sportbarátok! Kérem támogas-
sák idén is az egyesületet a személyi jövedelem
adójuk 1%-ával.

Délegyházi Karate Sportegyesület
Adószámunk: 18696547-1-13

Gyermek edzések 6-14 éves korig Délegy-
házán. Segédedző: Tordai Viktor 3 kyu, edzés-
időpontok: hétfő 17:00 – 18:30; csütörtök 17:00
– 18:00). Ovis karate edzés kezdődött Tordai
Viktor vezetésével (06-20-423-2804). Felnőtt
edzés Dunavarsányon a Robi cukrászdában 12
éves kortól. 

Érdemes elkalandozni kicsit a megújult hon-
lapunkon – www.senseimarossy.hu – sok vi -
deó val edzésekről, versenyekről…, hátha Ön /
Te is kedvet kapsz, hogy ennek a baráti társaság-
nak a tagjává válj!   

Marossy Károly 3 dan 
klubvezető 

7. Zemplén Kupa 1 arany, 1 bronz!
Diákolimpia 1 ezüst, 3 bronz!

Nemzetközi Dominica Kupa 1 arany, 2 bronz!



Így ünnepeltünk március 15-én 

A szabadságért haltak meg…
emlékezés a márciusi hős ifjakra  

A Hunyadi János Általános Iskola és Könyv-
tár alsó tagozatos diákjai méltón emlékeztek
hős elődeinkre március idusán. Köszönjük az
őket felkészítő Petőné Bartalis Piroska, Király
Lászlóné, Jakus Edina tanítónők munkáját, a
Kölcsey Kórus színvonalas közreműködését,
amellyel sikerült emlékezetessé tenniük ezt az
ünnepnapot mindazok számára, akik együtt
akarták köszönteni az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc 164. évfordulóját.


