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Pozsony, 1848. március 17. 

Uraim! Mint a magyar szabadság hírnökei
üdvözöljük Magyarhon szabadságának napját.
(Örömrivalgások.) Oly nemzet közepette, mely
a szabadság iránti lelkesedés végett semmi
ösztönzésre, semmi ingerlésre nem várt – ily
népnek közepette, midőn az eseményekben
maga az Isten szól, röviden szólok Magyarhon
szabad polgáraihoz. – Megjöttünk Bécs falai
közül, hol az abszolutizmusnak századokon
keresztül tartogatott rendszere összedőlt. (Har-
sogó örömkitörések.) Testvéri szeretettel fogad-
tattunk azon nép által, mely a szabadság
kivívásának tettére Pozsony falai közül kapta a
biztató szót. (Sokszoros éljen.) A mi kö zel gé -
sünknek híre Auszt ria számára az alkotmány
megadásának perce volt. Mi hisszük és re mél -
jük, hogy a szomszéd birodalom népei azon al-
kotmányt, mely most szóban van, tetté fogják
érlelni. Mi minket illet, még nem sok hetek előtt
az volt kívánságunk, hogy re formjainkban,
törvényeinkben, közigazgatá sunk ban nem
Bécs, hanem Buda felé haladjunk. (A helyeslés-
nek viharos nyilvánulása.) Most már nem Buda
felé haladunk, hanem tör vényhozásunkban,
reformjainkban s közigazgatásunkban, szóval e
nemzet jövendőjének intézésében Budán benn
vagyunk. A magyar megtartotta s megtartja e
nehéz napokban is hűségét a király iránt, s a
király nevében István főherceg, teljes hatalom-
mal felruházott királyi helytartó fogja a felelős
magyar minisztérium által Budáról kormá nyoz -
ni az országot. (Éljen! Éljen! Éljen!) És íme, itt
azon férfiú (gróf Batthyány Lajosnak vállára
tevén kezét), kit a nemzet kívánsága követ kez -
tében a király akarata is a nemzet felelős mi -
nisztériuma első alkotója és elnökévé kine ve -
zett. (Éljen! Éljen!) Azt gon dolom urak, hogy
az ő személyessége, az ő élete, az ő lelke bizto-
sítják a nemzetet, miszerint az, minek ennek
következtében történni kell, magyar földön
magyar lélek által magyar kezekkel kevés órák,
kevés napok alatt végre lesz hajtva.

Mi más törvényeket Bécsből nem hozánk,
nekünk más törvények Bécsből nem kellettek.
(Éljen!) Nekünk felelős minisztérium kellett,
mely a nemzet őrködése és nemzet iránti fele-
lősség kötelessége alatt a nemzet tör vény -
hozóival együtt formulázza meg részletesebben
azon törvényeket, melyekre nézve a nemzet
erész-beni kívánságát kijelentette, s melyekre
nézve a fejedelem helybenhagyását általános-
ságban – mert másképpen nem lehetett – adott

válaszában szinte kijelentette. Uraim! Néhány
napok ezelőtt némelyekre nézve közülünk talán
veszély percei voltak. De ezen túl vagyunk.
Most a munka napja következik. A munka
napja nehezebb, mint a veszélyé; mert a veszély
az egyest éri csak, ellenben a munka gyümölcse
az egész hazáé. E munka tekintetében, uraim,
oly közszellemre van szükség, mely, általhatva
a szabadság lelkesedésétől, azon meggyőződés
által vezéreltessék, hogy a szabadságnak kon -
szolidációjára jogszerű rend és jogszerű
nyugalom kell.

Tisztelettel emelek kalapot a magyar ifjúság
előtt, melyben a pezsgő vér a férfiúi kor határo-
zottságával és komolyságával párosulva nem
csekély tényező volt az eredmények ki ví -
vásában Bécs falai közt; s ezen urak meg fe -
leltek a bizodalmas várakozásnak, mert azt hi-
szem, a bizodalmat megérdemlették azok, kik
Bécsben fenn valának. A bizodalmas vára ko -
zást veszem a magyar nemzet számára igénybe:
hogy a léleknek és testi erőnek minden meg -
feszítésével az előnkbe kitűzött tör vé nyeket
azon polcra lehessen érlelni, hogy ezen or -
szággyűlés, mely a nemzeti szabadságnak ala-
pítója, minél hamarább átadhassa hatalmát a
képviselet alapján választandó köznemzeti kép -
viselőknek kezébe. És azért, uraim, hogy e nagy
munkát teljesíthessük, s ami a sajtószabadság
biztosítására, ami a nemzeti őrseregnek ország -
szertei rendezésére, ami a köz te her vise lésnek
minden osztályok közti életbe léptetésére, ami
az úrbéri tartozásoknak mielőtti megszün -
tetésére, ami a képviseleti rendszer behozatalára
szükséges – hogy mindezeket minél hamarább
elérhessük, kiküldött társaink nevében is egye-
temben az országnak nyugalmát, békéjét s a
rendet a haza szent nevétől ihletett minden be-
csületes hazafinak oltalma – Pozsony városáét
pedig különösen a Pozsony városi érdemes pol -
gárság és az országgyűlési ifjúságnak kezeibe
teszem le. (Éljen rivalgások.) Én reménylem,
uraim, hogy úgy a polgárság, mint az ifjúság,
mint minden hazafi, ezen magasztos misszi ó -
nak mind fontosságát, mind valóságát érezni és
megérteni fogja, s ennek következtében meg -
tartja az országgyűlés számára azon állapotot,
mely szükséges arra, hogy az országgyűlés a
reánézve hátralévő napokon által a nemzetet
nemcsak szabaddá tette légyen; hanem
szabadsága által boldogságában is megörökíté.
Éljen az új miniszter! (Harsány éljenzés.)

(Részlet Kossuth Lajos Írások és beszédek
1848-1849-ből. Szerk.: Katona Tamás)

Kossuth beszéde a Bécsből visszatért
országgyűlési küldöttség fogadtatásakor



Délegyháza Község Önkormányzat Kép -
viselő-testülete a 2013. január 15-i rendes
ülését a Polgármesteri Hivatal Tanács ter -
mében tartotta. Az ülés kezdetén dr. Riebl
Antal polgármester beszámolt a lejárt határ-
idejű határozatok végrehajtásáról, majd első
napirendi pontként dr. Riebl Antal és Görbe
István tájékoztatták a megjelenteket a
közbiztonság aktuális helyzetéről, és előad-
ták, hogy 2013-ban a közbiztonság kiemelt
szerepet kap az Önkormányzat életében.

Az ülés második napirendi pontja kere -
tében dr. Ladányi Györgyi háziorvos, és dr.
Lévai Anikó fogorvos nyújtottak tájé koz -

tatást az egészségügyi alapellátásról, to -
vábbá Gergely Sándorné, valamint Tilin -
gerné Solti Mária védőnők ismertették a
védőnői ellátás helyzetét. Harmadik napi -
rendként egy víziállás-fennmaradási kérel -
met tárgyalt a Képviselő-testület, majd pe dig
a temető melletti területek sorsának
rendezéséről született döntés. Ötödik na pi -
rendi pontként egy Bányász sori telek-
kiegészítési kérelmet tárgyalt a Képviselő-
testület, melyet a Civilek Háza kazán pá -
lyázatának kivitelezése, és az ingatlan hasz-
nálatával kapcsolatos kérdések követtek.
Tár gyalta a Képviselő-testület a hulladék-
gazdálkodás jövőjével kapcsolatos kérdé se -
ket, majd pedig a Family Frost Kft. dallam-
kürtjével kapcsolatos ügyet. Döntés szü le tett
egy közterület átnevezéséről, majd pe dig a
szolgáltatást végző javaslatára az étkezési
térítési díjakat szabályozó rendeletet
módosította a Képviselő-testület (1/2013. (I.
16.) önkormányzati rendelet a személyes
gondoskodás igénybevételéért fizetendő
térítési díjakról szóló 22/2009. (VIII. 19.)
önkormányzati rendelet módosításáról). Ezt
követően kulturális ügyeket tárgyalt a
Képviselő-testület: jóváhagyta a község éves
rendezvénytervét és a Művelődési Ház
programtervét, valamint a Művelődési Ház
2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 

Ahogy minden évben, most is egyszerre
hagyta jóvá a Képviselő-testület a bizottsá-
gok 2012. évi beszámolóját, és 2013. évi

munkatervét. Az egyéb településfejlesztési
és településüzemeltetési ügyek keretében
pályázatot írt ki a Képviselő-testület az
1167/22 hrsz-ú ingatlanon lévő Mundiál Bü-
fé, és a 130/5 hrsz-ú ingatlan bérbeadására,
majd pedig a Csepel-sziget és Környéke
Többcélú Önkormányzati Társulás jövőbeni
működésével kapcsolatban foglalt állást,
végezetül pedig kettő, térítésmentesen fel-
ajánlott állami tulajdonú ingatlan tulajdonba
vétele ügyében hozott elvi határozatot.

Délegyháza Község Önkormányzat Kép -
viselő-testülete a 2013. január 25-i rendkívüli
ülését a Polgármesteri Hivatal Tanács ter mé -
ben tartotta. Az ülés első napirendi pont -
jaként a községgondnokság határozott idejű
státuszbővítéséről született döntés, majd
pedig a Képviselő-testület a kommunikációs
feladatok ellátásával ingyenes megbízás
keretében megbízta Both Ferenc urat. 

Délegyháza Község Önkormányzat Kép -
vi selő-testülete a 2013. február 5-i rendkívüli
ülését a Polgármesteri Hivatal Tanács ter mé -
ben tartotta. Az ülés egyetlen napirendi
pontjaként az Iskola és a Polgármesteri Hiva-
tal energetikai korszerűsítésével kapcsolatos
pályázatot tárgyalta a Képviselő-testület. 

Az ülések jegyzőkönyvei, és az ülésen al-
kotott rendeletek a község honlapján
(www.delegyhaza.hu), valamint a Könyv tár -
ban olvashatók. 

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

Önkormányzati hírek  Tájékoztató 

„Köszönet mindenkinek, aki utolsó
útjára elkísérte szeretett halottunkat, Futó
László Sándort.”

Anyakönyvi napló
Újszülöttek:

Bathó Olivér                    2013.01.04.
Vörös Hunor Attila                       2013.01.12.
Mózsi Krisztián                             2013.01.24.
„Tudom, mindenütt így van ez a nagy vi lá -
gon,
ha egy kisgyerek megszületik.
Mert a kisgyerek egyszer felnő,
s talán sikerül neki,
hogy a könnyeket nevetéssé,
a gyűlöletet szeretetté,
az ellenségeket barátokká változtassa.”

/ Cserháti Zsuzsa /

Házasságkötés nem volt.

Elhunytak:

Futó László Sándor                         1961. 03. 20.
Nagy Ferenc                                       1957. 12. 16.

„Tudom, hogy meghaltál, de nem hiszem,
még ma sem értem én;
hogy pár kavics mindörökre bezárhat,
hogy föld alatt a hazád és a házad,
ugyan, hogy érteném.”

/ Szabó Magda /

Zsolnainé Csernyi Erzsébet
anyakönyvvezető

Tájékoztató 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2013. évben adófizetési határidők az alábbiak
szerint alakulnak:

Építményadó I. félév 2013. március 18.
II. félév 2013. szeptember 16.

Telekadó I. félév 2013. március 18.
II. félév 2012. szeptember 16.

Gépjárműadó I. félév 2013. április 16.
II. félév 2013. szeptember 16.

Iparűzési adó I. félév 2013. április 16.
II. félév 2013. szeptember 16.

2012. évi iparűzési adó bevallásának határideje 2013. május 31.
A bevalláshoz szükséges nyomtatvány letölthető Délegyháza honlapjáról
www.delegyhaza.hu.
Kérjük a határidők pontos betartását. 

Polgármesteri Hivatal  Adócsoport     



Önkormányzati hírek  Tájékoztató 

Segítség az adóbevalláshoz!
Délegyháza Község Önkormányzata szeretne  segítséget

nyújtani a 2012. évi SZJA-bevallások elkészítésében, 
ezért az Önkormányzat 2013. április 15-től 2013. május 17.

napján 12 óráig vár minden olyan lakost, 
aki még nem készítette el a bevallását és segítségre szorul.

A szolgáltatás ingyenes.

Információ és segítség: 
Délegyháza Község Önkormányzata 8-as szoba 
Zsolnainé Csernyi Erzsébet és Varju Miklósné.

Tájékoztatjuk Délegyháza lakosait, hogy községünkben a tüdőszűrés
időpontjai az alábbiak:

2013. március 6. (szerda) 11.45 – 17.45-ig
2013. március 7. (csütörtök) 07.45 – 13.45-ig
2013. március 8. (péntek) 07.45 – 13.45-ig
2013. március 11. (hétfő) 11.45 – 17.45-ig
2013. március 12. (kedd) 07.45 – 13.45-ig
2013. március 13. (szerda) 11.45 – 17.45-ig

A tüdőszűrés helye: 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Délegyházi Csoportjának klubhelyisége
2337 Délegyháza, Dózsa György utca 59. („Orros ház”)

Fontos tudnivalók:
1. Kérjük, hogy a vizsgálaton lehetőleg munkaidőn kívül jelenjen meg.
2. Fekvőbeteg vagy járóképtelen beteg a körzeti orvossal távolmaradását

igazoltassa.
3. Aki 1 éven belül volt tüdőszűrésen (például más helyen), kérjük, hogy

annak igazolását (személyesen vagy családtagjaival) szíveskedjék a
helyszínen bemutatni.

4. Személyi igazolványát, TB-kártyát, valamint az előző évben kapott
tüdőszűrő igazolást hozza magával.

Ma már kevesen tudják azt, hogy a tüdőszűrést a korábban
népbetegségként pusztító tüdőtuberkolózis miatt a múlt század hatvanas
éveiben vezették be hazánkban. Az idősebbek pedig úgy tartják, hogy a
tüdőszűrés ma is kötelező. Ez azonban már nem így van. Alapesetben ma a
tüdőszűrés nem kötelező. Vannak olyan esetek, amikor egyes területeken
TBC-fertőzéseket észlelnek, és az adott területi tisztifőorvos elrendelhet
kötelező tüdőszűrést, ám ez szerencsére ritka. Azonban van egy nagyon
fontos szempont, ami miatt mindenkinek ajánlott a tüdőszűrés. Ezzel az el-
járással ugyanis hatékonyan lehet felismerni a tüdőrákos
megbetegedéseket is. A szűréssel a panaszmentes, korai stádiumban felfe-
dezett betegségeknek jobbak a túlélési esélyei, nagyobb arányban lehet
operációval eltávolítani a rosszindulatú daganatot a tüdejükből, mint azok-
nál, akiknél valamilyen panasz miatt történtek az orvosi vizsgálatok és a
betegség felfedezése. Különösen ajánlott a szűrés a dohányosok körében,
valamint a 40 év felettieknél – ők a betegség szempontjából
rizikócsoportnak tekinthetők. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy az
ernyőfénykép-szűrések segítségével továbbra is kiemelésre kerülhetnek
egyéb betegségek is: természetesen a tüdőtuberkolózis, bizonyos nyirokúti
megbetegedések, a szív alaki elválto zá saival járó kórképek stb. A
tüdőszűrés tehát mindenképpen fontos és hasznos megelőző vizsgálat,
amire mindenkinek kell hogy legyen ideje, ráadásul gyors és egyszerű.

Évente egy alkalommal önkormányzatunk segítséget nyújt ahhoz, hogy
a vizsgálatért Délegyháza lakóinak ne kelljen messzebbre utazniuk. Amíg
a szűrés kötelező volt, nagyon kevesen voltak, akik nem vettek részt a
vizsgálaton. Mára már jelentősen lazult az állampolgári fegyelem, a sietős,
hajszolt világban sokan mondanak le egy ilyen lehetőségről, pedig ez nem
helyes cselekedet.

Településünk egészségi állapota mindannyiunk közös ügye, ezért azzal
a kéréssel fordulok Önök felé, hogy minél nagyobb számban vegyenek
részt a tüdőszűrésen, illetve jelezzék azt a lehetőséget családjaiknak, isme-
rőseiknek is.

Dósa Renáta
népesség-nyilvántartási igazgatási főelőadó

Tüdőszűrés!

KÖTELEZŐ EBOLTÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy községünkben 2013-ban
az alábbi időpontban kerül sor a kutyaoltásokra:

2013. március 23. 8.00-10.00-ig
Helye: Volt tűzoltószertár (Kis iskola épülete)

2013. március 28. 8.00-9.00-ig
Helye: Galla tanya volt gyümölcsös bejáró

2013. április 13. 9.00-10.00-ig 
Helye: Erdei Vendéglő parkolója

Az oltás hatósági díja: 4.000.- Ft + féreghajtó tabletta
A mikrochip behelyezés 3500.- Ft.

Annak az ebnek, melyben nincs mikrochip, veszettség elleni oltás
nem adható.

A mikrochip, és a veszettség elleni oltás kötelező.

Amennyiben a tulajdonos nem hajlandó bejelöltetni kedvenc négy -
lábúját, az állatorvos köteles bejelentést tenni a Járási Főállatorvosi
Hivatal felé, amely felszólítja az állattartót, tegyen eleget
kötelezettségének. Az állategészségügyi rendeletek megsértéséért
15 ezer forint a bírság alsó határa, de az eset súlyosságától függően
a kiszabható büntetés akár 1 millió forint is lehet.
A kutyaoltást Dr. Mészáros János és Dr. Hegedűs Tamás együtt
végzik.

Előzetes telefonos egyeztetés alapján a háznál történő oltás, és
mikrochip behelyezés is lehetséges.

Dr. Mészáros János: T.: 06-20-927-2366
Dr. Hegedűs Tamás: T.: 06-30-471-3306

Kiszállási díj: 1000 Ft. 

Kérem, támogassa adója 1%-ával a 
Végelgyengülés Tömegsport Egyesületet!

Köszönettel: 
Bednárik László

alelnök



Önkormányzati hírek  Tájékoztató 

K Ö S Z Ö N E T

Zatykó Károly 90. születésnapja alkalmából tortával kedves -
kedtek dr. Riebl Antal Polgármester Úr és munkatársai. 

Az ünnepelt és családja nevében köszönetünket fejezzük ki a
kedves gesztusért. 

Zatykó Károly és családja

DRÁGA DÉLEGYHÁZI
EMBEREK!

A nevem Yamaha Clavinova CLP 430. Én vagyok az az új hang-
szer, akiről már mesélt Önöknek az én kedves öreg barátom, a
Református Templom, matuzsálem orgonája. Ő azt mondta nekem
búcsúzó szavaival, hogy a legjobb helyre kerültem, amiről valaha
is álmodhattam. Ezért köszönöm Önöknek azt, hogy szeretettel és
énekszóval fogadtak már karácsony ünnepén is. Remélem, minél
többen jönnek el majd ezentúl, mikor is örömmel kísérhetem az
Istentiszteleteket és a jeles napokat. Külön köszönöm, hogy érke-
zésemet segítették a hívők, akik a perselybe adakoztak minden
vasárnap. Továbbá Bóna Zoltánnak, Némedi Tóth Gábornak és
családjának, id. és ifj. Pocsai Istvánnak és családjának, Szilágyi
Józsefné Icukának, Tisza Tivadarnak és családjának, Balázsné
Király Valériának és családjának, a Délegyházi Önkormányzatnak,
a Makroler Kft.-nek, Zólyomi Fővállalkozó Kft.-nek ( Zólyomi
Tamás, Zólyomi Péter). Így aztán az összegyűjtött 400 000 Ft-ból

megszülethettem én, hogy a délegyházi emberek szolgálatába áll-
hassak. Biztos vagyok benne, hogy sokukkal, sokszor fogunk
találkozni, mikor is híven kísérhetem Önöket a Református
Templomban. Isten áldja Önöket!

Az új hangszer / szerk.: Kiss-Stefán Mónika /

Sok szeretettel várunk, 20 hónapos kortól 3 éves
korig gyermekeket Délegyháza Község Önkor -
mány zatának Zsebi-baba Családi Napközijébe
(2337 Délegyháza, Árpád u. 2.).

28.000 Ft + az étkezés díja, helyi lakosok
számára.

Más községből jövő gyermekek számára 30.000
Ft + az étkezés díja.

Czanik Lászlóné 
óvoda és családi napközi vezető

Köszönetnyilvánítás
A Kölcsey Ferenc Könyvtár tárolási nehézségei ellenére is
köszönettel fogadta több ajándékozótól a felajánlott köny vei -
ket. Legutóbb például Megyeri Sándornétól kaptunk könyv -
eket és szép szalmaképeket.
Köszönet érte!

Bulyákiné Éberth Anna 
könyvtáros



Egészség  Tájékoztató 

2000-ben a Párizsi Charta február 4-ét a „Daganatos
betegségek elleni küzdelem” napjává nyilvánította. Az
idei központi vezérgondolat: számoljunk le a
tévhitekkel!

Tévhit: A rák kialakulása sorsszerű, semmit nem
tehetünk ellene.

Az igazság: A leggyakoribb daganatos betegsé-
gek harmada megelőzhető

• a dohányzás mellőzésével,
• zöldségben, gyümölcsben gazdag, zsírban

szegény táplálkozással,
• rendszeres fizikai aktivitással (legalább napi

30 perces tempós gyaloglás),
• a túlsúly, az elhízás megelőzésével/ meg -

szüntetésével,
• az alkoholfogyasztás mellőzésével vagy

mértékletes alkoholfogyasztással.

Tévhit: A rák diagnózisa egyet jelent a közeli és
elkerülhetetlen halállal.

Az igazság: Számos daganatféleség gyógyítható
vagy jól kezelhető, de ennek feltétele korai észlelé-
sük

• a népegészségügyi szűrővizsgálatok igény-
bevételével

– emlőszűrés: 45-65 éves nők kétévente,
meghívólevéllel

– méhnyakszűrés: 25-65 éves nők legalább
háromévente meghívólevéllel

– vastagbélszűrés: háziorvos segítségével
• testünk jelzéseinek észlelésével, szükség ese-

tén orvoshoz fordulással
– az emlő, here, bőr önvizsgálatával,
– a két héten túl is fennálló rendel le nes -

ségek orvosi kontrolljával (vérzés, vála -
dékozás, köhögés, széklet-, vizeletürítés
jellegének megváltozása)

• a háziorvos felkeresésével legalább kétéven -
te még panaszok és tünetek híján is.

Egészségünk legalább felerészben saját döntésein-
ken múlik!

PMKH Ráckevei Járási Hivatal
Járási Népegészségügyi Intézete



A Kölcsey Művelődési Központ hírei Tájékoztató

Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések minden évben alkalmat adnak arra, hogy nagyobb fi-
gyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, fel-
mutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.

Idei ünnepségünk a hagyományőrzés jegyében született. Régi téli esték elevenedtek meg a Kölcsey
Művelődési Központban, volt népzene, népmese, néptánc, még kukoricamorzsolás is. Ebben
segítségünkre voltak a Hunyadi János Általános Iskola tanulói: Meleg Viktória, Pásztor Viktória, Révai
Csenge, Kanizsai László, Hallai Krisztofer és Boltos Csanád; a község hagyományőrző csoportjai: a
Keringészavar Néptáncegyüttes, az Ovis néptáncosok, Dénes Annamária vezetésével, a Kölcsey Kórus
Bainé Kiss Hermina vezetésével, a Mákvirág Énekkar, Petőné Bartalis Piroska vezetésével, a Délegy-
házi Citerazenekar Szlama László vezetésével; továbbá Márton Bence és Bulyákiné Éberth Anna. A
műsort dabasi vendégeink a Szlama család előadása és táncháza zárta.

A Központ nagyterme az ünnepségre régi népi ház ruháját öltötte magára. Öröm volt látni, ahogy ér-
keztek a szebbnél szebb kerámiák, népviseletek, rokkák. Szemet gyönyörködtető volt a látvány. 

Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek a segítséget, hogy ennyire hangulatos lett a Magyar
kultúra napi ünnepségünk.

Derzsi Katalin
művelődésszervező

Magyar kultúra napja a Kölcsey Művelődési Központban
2013. január 26.



A Kölcsey Művelődési Központ hírei 

Köszönet a képekért Borsiné Fancsali Annának

Olvasóink írták 

Tisztelt Révai Csaba!

Mindenekelőtt köszönettel vettem, hogy a
köz ügyei iránt érdeklődést tanúsít. Ugyanakkor
szomorúsággal tölt el, hogy írása súlyos téve -
déseket, hibákat tartalmaz. Terjedelmi okokból
nem kívánom részletezni e hibákat, csupán két
alapvető gondra hívom fel a figyelmet. 

1.) Nem felel meg a valóságnak, hogy a
delegyhaza.hu weboldalon szereplő kimutatás
megegyezne a cikkben közöltekkel, hiszen az ál-
talunk közzétett számok 2012. november 29-i
zárással készültek, míg a cikkíró táblázata 2012.
teljes évi adatokat vélelmez. A statisztikában
ilyen hibák megengedhetetlenek. Tovább árnyal-
ja a képet, hogy a vállalkozók feltöltési kötele -
zettségüknek iparűzési adó vonatkozásában min -

den év december 20-án kötelesek eleget tenni, s e
tény komoly befolyással van a hiteles adatokra.

2.) A cikkíró azt állítja, hogy „az embereket
terhelő adókból származó önkormányzati bevé-
telek jelentős növekedést mutatnak”. E meg -
állapítás egész egyszerűen nem felel meg a
valóságnak. Két adónemben értünk el ugyanis
jelentős adóbevétel növekedést. Az egyik az
építményadó, a másik pedig a telekadó. Mindkét
adónem alanyai lehetnek magánszemélyek és jo-
gi személyek (vállalkozások) is. Tény, hogy a
2013. évi telekadó kivetés cca. 95%-ban jogi
személyeket (vállalkozásokat) érint, 2012-ben
pedig ez a szám 50% volt. Csupán ezen egysze-
rűen igazolható tény cáfolja a cikkíró állítását,
mely szerint önkormányzatunk az embereket
terhelő adókból jutott jelentős bevételekhez. A
másik kérdés pedig az, hogy képviselő-tes tü le -

tünk ígéretéhez híven nem kívánja adóztatni az
állandó lakosokat, hiszen értjük, érezzük, hogy
amúgy is nagy terhet viselünk a gazdasági válság
okán. A cikkíró szóhasználatával élve emberek
közül döntően a hétvégi házzal rendelkezők fi-
zetnek építményadót és azok az állandó
lakosaink, akiknek lakóházukon kívül második,
harmadik ingatlanuk is van (mint például
nekem).

Továbbra is tisztelettel és érdeklődéssel vá -
rom a közügyeket érintő javaslatokat, felvetése-
ket. Meggyőződésem azonban, hogy ezek az írá-
sok csupán akkor vezethetnek településünk fej-
lődéséhez, ha a legalapvetőbb összefüg gé sekkel
a bennünket megkeresők tisztában vannak.

Délegyháza, 2013. március 4.
Köszönettel:   Dr. Riebl Antal polgármester



Kinevezett sajtóreferens létére kérdezi, mi az az Agóra Internetes
Újság? A világ 31 országában, az eddigi 159 magyar településen, az
eddigi 969 bejegyzést, 68 ezer 534 alkalommal, többnyire naponta
Olvasók, ezt nem kérdezik. Állította, hogy senkinek nem áll
módjában véleményét közzé adni az Agórában, mert elérhetetlen
vagyok.. Ez hazugság… Olvassa el az Agóra fejlécét. Ott is szerepel a
lap szerkesztőségének és főszerkesztőjének elérhetősége… Ez nem
igaz? Nem tűnt fel, hogy maga az első személy Délegyháza egész
történelmében, akinek külön lapszám mellékletet szentel a helyi,
Riebl Antal vezette Önkormányzat?m érdemelte ki Délegyházán. Ön
24-én kopogtatott Derzsi Katalin főszerkesztőnél, átadta írását és
azonnal, mindent felrúgva, csapot – papot siettetve, még aznap
nyomdába került, pénzt és kiadást nem kímélve az Ön arany szövege.
25-én kora reggelre hálából a polgármester rendkívüli testületi ülést
hívott össze és azonnal kinevezték sajtóreferensnek. Rá egy napra,
26-án már az újsággal együtt a postaládájában találta írását háromezer
ember? Mindez két nap alatt? Furcsa – pályázat nélküli – délegyházán
megszokott karrier. Valamikor réges-régen, írt rám kígyót – békát egy
helyi, Lenzsér Zoltán nevű állampolgár, de arcát felvállalva és elérhe-
tőségét közölve tette ezt… Kaptam földbe döngölő
sorokat egy bizonyos, már meghalt, Sarlós Kálmántól is,
de nevét és elérhetőségét soha nem titkolta el.magát. Ön
az álláselfoglalási karrierjére befektetve, kérdéseimet
hangzatosnak, fellengzős nek, hamisnak, és álságosnak
nevezte… Megjegyzem, egy dátumhoz, eseményhez,
személyhez, vagy tényekhez kapcsolódó kérdés eleve
nem lehet hamis,csak a válasz. A polgármestert jellemző
hallgatás, a válasz megtagadása, tartalmatlan módja,
stílusa, elmosása, lehet hamis, fellengzős, és akár álságos
is… Nem a kérdés. Arról nem is beszélve, hogy egy
polgármesternek törvény írja elő a válaszadási
kötelezettséget.t ezért választották meg. Ezért kapja –
egyébként – véleményem szerint – Délegyházán meg
nem érdemelt – fizetését, irodáját, a pótlékot, a
költségtérítést, a fizetett szabadságát. Azt nem tudom,
mit akart azzal mondani, bár akarom, mégse értem, hogy
én, száz egynéhány olvasómhoz intézett cikkeimben levő
saját irományaimban (már eleve ezt se értem! ) állok
szemben a Polgármesteri Hivatal több ezer ember kép -
viseletével ellátott, a törvényekben hivatalosan meg -
választott tiszt-ség viselőivel szemben. Na és? Hitler ide-
jében egy író, csak akkor volt, lett volna hiteles, ha egyet-
ért a fasizmust éltető tíz és száz milliókkal? Ezzel nem azt
mondtam, hogy Riebl a Hitler. Hitler Hitler. Riebl Riebl.
Írja, hogy esetleg más politikai beállítottság szüli
soraimat? Kikhez képest? Akik függetlenként indultak a
választásokon, azokhoz képest? Aki arctalan, annak nem
kell számolni ráncait… Mert nincs… Sem arca, sem
ránca… És kérdezem Öntől, a megcsalt és átejtett harcos
társakra épített időszakos polgármesteri hatalom, melyik
politikai erő üzenetét hordozza? A falka forradalmáro-
két? Olvasom inkorrekt állítását, hogy aki nem az én
szekeremet tolja, továbbá, hogy nem az általam leírt,
úgymond, fantazmagóriákra reagálva gondolkodik és
cselekszik, az mutyizik… Hol van nekem szekerem és
szekértáborom? A bunkónak és tudatlanak nevezett
olvasóim lennének azok? Tételesen soroljon fel, minden,
a helyi polgármesternek és a helyi jegyzőnek írt alaptalan
kérdésemet... Melyik kérdésem sértette bármely magyar
állampolgár információs jogait? Tegye közzé bizonyíté-
kát arra vonatkozóan, hogy én bárhol állítottam volna azt,
hogy „a Vezetés mutyizik a több ezer lakossal… Ön azt

állítja, megengedett bármilyen mutyizás a polgármester részéről, ha
együtt teszi a település több ezer lakosával… A Nürnbergi perben
Ribbentrop és Göring is német népre hivatkozott, és Hitlerre kentek
mindent… Az SS főnöke, mind a hat gyereke és felesége pe -
dig? Bevacsoráztak ciánkapszulával. Hatszázvalahányan szavazták meg
a Riebl Antal nevű személyt 2010 októberében Délegyházán
polgármesternek…Akik másra leadva voksukat, azaz nem rá sza vaz tak,
háromszor annyian voltak… Tehát, maga ne hangoztassa, hogy egész
Délegyháza olyan szinten lenne erkölcsileg, amilyen mutatványokkal
tartja meg, ragaszkodik időleges, bukás előtti hatalmához a jelenlegi,
polgármester…Both Ferenc úr! Felajánlom Ön nek, hogy bármikor, bár-
milyen észrevétele van, ha elküldi számomra, az megjelenik az
Agórában, mint ahogy írását is azonnal közzé adtam. Én mindezzel
példát kívántam mutatni... Példáját annak, hogy első az Olvasó... 

Erdélyi István
Az olvasói leveleket szó szerint közöltük, adtuk közre, azok nem a

szerkesztőség véleményét tükrözik, nem javítottuk a helyesírási hibákat, az
adatok valóságtartalmáért sem vállalunk felelősséget.

Olvasóink írták 



Iskolánk életéből 

1. osztály: 1. Nyúl Norton bűvész
2. Füri Levente zombi
3. Guzli Márton pókember

Különdíj: Tisza Gréta És Halász Lili         cowgirls
2.A. osztály: 1. Kovács Levente S. Vetter

2. Gulyás Milán tűzlovag
3. Hegedűs Márk Dartsweder

Kd.: Vanka Boldizsár szellem
2.B. osztály: 1. Boltos Csanád kalóz

2. Demeter Nóra boszorkány
3. Molnár Noémi katica

Kd.: Nagy Linett pompomlány
3-4. osztály: 1. Puskás Balázs Lúdas Matyi

2. Bíró Boglárka postaláda
3. Riebl András szivacsállatka

6-7.A osztály: 1. Kanizsai Fanni Aranka néni reppel
Alsós csoportok:1. (Holtversenyben)

Beatles Együttes (4.o.)
Zumba (1-2-3-4. oszt.)
2.    Farsangi Köszöntő (1. osztály)

Felsős csoportok:
1. Bolondos tornaóra (5. osztály)
2. Csókkirály (6. osztály)
3. Hófehérke és a hat törpe
(7.b. és 1 törpényi gyorssegély a 7.a-ból)

Minden farsangi támogatást hálásan fogadtunk és ez-
úton is szeretnénk mindenkinek köszönetet mondani
értük: 

A SULIFARSANG „MISS
VALENTINA 2013”

szépségversenyének
szépségkirálynője a 7.a-s 

lett!
Udvarhölgyei a szavazás alapján:

(4.o.) és 
tanárnő.

Szeretettel gratulálunk a
hölgyeknek!



Délegypercesek 

Kanada park

A Művelődési ház mögötti területen régen vályogvető gödör
volt, a környékén laktak a vályogvető cigányok. A falu házait az
itt készített vályogból építették. Később ide jártak a helyi gyere-
kek korcsolyázni, ha feljött a talajvíz és megfagyott. Egy ideig il-
legális szeméttelepként rontotta a faluképet, de helyi
összefogással, valamint a Kanadai Urbanisztikai Társaság
pályázatának köszönhetően fa játszótérré alakították és ültettek
egy juharfát is, ami még ma is megvan, bár a játszótér sajnos már
nincs.

Naturisták az osztályozó tónál

A nudisták, mielőtt még kialakították volna az 5-ös tónál lévő
kemping területüket, a vasútállomás melletti osztályozó tóhoz jár-
tak legszívesebben fürdeni. Bár árnyékot adó fák nemigen voltak,
a parton lévő gödrökben kényelmesen el lehetett helyezkedni a
napozáshoz. Nudizni amúgy is tilos volt, ráadásul ebben a tóban
fürdeni se lehetett, ezért mikor rendőrt láttak közeledni, riasztották
egymást és gyorsan eltűntek. Előfordult azonban egyszer, hogy az
egyik naturista napozó elaludt és arra ébredt, hogy a rendőrök a
személyijét kérik. Mivel talpraesett, nagyszájú lány volt, azt
válaszolta, hogy most épp nincs a ruhája zsebében a személyije.
Meg akarták büntetni, de mivel közel s távol egy lélek sem volt
éppen, aki tanúsíthatta volna a bűnesetet, ezért végül elengedték.

Apró gyerek-tó

Néhány szerencsés délegyházi gyereknek volt saját kis „tava”.
Annak idején, mikor még az édesapjuk kotróként dolgozott a bá-
nyatavaknál a Varsány felé vezető úthoz közel, a bányaterület
mellett kotort nekik egy számozatlan kis tavat, ahol kedvükre
játszhattak.

Hatszögletű házak

A naturista kempingben egy időben mindenki hatszögletű háza-
kat épített. Ez úgy alakult ki, hogy valaki hozzájutott valahonnan
háromszög alakú panelekhez, és azokból építkezett, majd egyre
többen kaptak kedvet ehhez a fajta megoldáshoz. Végül már ez
lett a kemping területén használt sztenderd építési mód, aminek
eredményeként azonban így is változatos kinézetű házikók jöttek
létre.

Egy véka arany és egy véka ezüst

A régi országút Pest felé a jelenlegi 51-es út és a vasút között fu-
tott. Azt beszélik, ehhez a régi nyomvonalhoz közel, a Csóka
tanya környékén, egy kúttól valahány lépésre van egy véka arany,
az ellenkező irányban pedig egy véka ezüst elásva. A mostani
tulajdonos, akinek a tanyája jelenleg ezen a területen fekszik, egy-
szer sejtelmesen azt mondta, hogy az ezüst már nincs ott.

DD éé ll ee gg yy pp ee rr cc ee ss ee kk



Délegypercesek  Program 
Az özvegy ígérete

Nősök Klubja elnevezéssel a Kultúrházban régen nagyon
népszerű és aktív közösségi élet folyt. Tagja volt rengeteg házas-
pár és egyetlen özvegyasszony, aki úgy könyörögte ki magának,
hogy hadd járhasson oda: „Esküszöm, nem szeretem el egyikőtök
férjét sem!” A klub nevéhez fűződik a kultúrház pincéjének
kitakarítása, lambériázása és közösségi helyiséggé formálása.

Focimeccs idegenben

A helyiekből álló focicsapatnak a naturisták ellen volt több ba-
rátságos mérkőzése is, amik a naturista kemping jó minőségű bitu-
menes pályáján zajlottak. A nudisok meztelenül szurkoltak, a fa-
lusiak pedig igyekeztek mindig az ellenfél hölgy drukkerei közé
rúgni a labdát.

Szerencsés véletlen

Egy kedves mesélőnk nem olyan régen tudhatja magát Dél-
egyháza tóparti lakójának. Története úgy kezdődött, hogy egy jó
barátja valamelyik ősszel elhívta egy hűvösebb hétvégén
kikapcsolódni, bulizni az Oázis Kemping egyik kis apartmanjá-
hoz. A tó látványa és a zöld, változatos táj annyira megtetszett
neki, hogy azonnal akart magának is egy kis házikót a területen.
Ki is bérelt egy parcellát a kemping üzemeltetőjétől, és felépítte-
tett rá egy faszerkezetű nyaralót. Alig várta már a tavaszt és vele
a meleg napos időt. Az első ilyen hétvégén mikor megérkezett új
ingatlanára, legnagyobb megdöbbenésére a szomszédjai
mindenfelé csak ruha nélkül szaladgáltak, meztelenül fürödtek a
tóban. Azonnal fel is hívta a korábbi vendéglátóját, hogy
megérdeklődje, mégis mi ez az egész. Meg is kapta azonnal a
választ egy értetlenkedő kérdés formájában: „Hát nem is tudtad,
hogy a naturista kemping területén építettél házat?!” Hősünk az-
óta nem csak hogy megbarátkozott ezzel a körülménnyel, de ak-
tív tagja is lett ennek a friss levegőt, és napsütést kedvelő
közösségnek.

Maratoni korcsolyázás

A korcsolyázás Délegyházán népszerű téli sport, főleg ha a
tavak kellőképpen befagynak. Régen az osztályozónál lévő
ülepítő tavon is koriztak vagy hokimeccseket játszottak.
Mostanában ezeket a tevékenységeket kizárólag a sínek másik
oldalán űzik. Ez azért sem meglepő, mert keményebb fagyok ide-
jén komoly túrát lehet tenni az 1-es tótól az 5-ös tónál lévő nudiig
és vissza, az öt, egymással összeköttetésben lévő tavon.

Érdekes kövek

Sokan gyűjtenek a faluban a környékből származó színes, fur-
csa alakú vagy más miatt különleges köveket. Van olyan gyerek,
akinek az a hobbija, hogy a különböző kavicsok egymás mellé
rendezésével különböző témájú, pöttyökből álló képeket rak ki.
Az egyik háznál olyan gömbölyű kő is van, amelyről azt állítják,
hogy nem is a Dunából való, hanem egy török szekérről esett le,
amikor ágyúlövedéknek szállították Buda ostromához ezen az
útvonalon.

Más, de mégis ugyanaz

Délegyháza közigazgatási területe a szomszédos településekből
lecsípve jött létre, és az idők során is többször változott. Ennek
legjellemzőbb tanúsítói a Galla tanyán felnőtt helyiek. Közülük
nem egynél fordul elő, hogy egy családon belül, ugyanabban az
ágyban világrajött testvérek más-más faluba lettek anyakönyvez-
ve. A legszélsőségesebb eset, amikor négy közül az egyiknek Bu-
gyi, a másiknak Varsány, a harmadiknak Kiskunlacháza, a
negyediknek pedig Délegyháza a születési helye.

Délegyháza homokdombjai

Délegyháza változatos domborzatú környezettel büszkélkedhet
ahhoz képest, hogy már a Kiskunsághoz tartozik. A kavics bá nyá -
szat tájformáló hatása előtt nem volt ez teljesen így. Öt természetes,
szélfútta homokdomb volt csak a környékén. Ezek közül mára kettő
maradt meg: a Taligás és a Kapitány domb. A többit a bányászati és
területrendezési tevékenység szüntette meg. Volt egy a jelenlegi Ár-
pád út közepén is, az óvoda magasságában. Itt voltak szőlősök, meg
pincék, előszeretettel fészkeltek benne a fecskék is, és a gyerekek-
nek is kedvelt játszóhelye volt. A falu mai legmagasabb pontjára, a
Taligás dombra viccesen azt szokták mondani, hogy akkora, mintha
egy taligával hordták volna csak össze.

NŐK TISZTELETÉRE 
batyus bált rendezünk 

a Kölcsey Művelődési Központban.

a Kölcsey Művelődési Központban 
(24/212-005)

Várunk mindenkit 
sok szeretettel!



Hirdetés 



Tisztelt olvasók!

Február 16-án Sátoraljaújhelyre utazik az
egyesületünk válogatottja 10 fővel a VIII.
Zemplén Kupára. 8 éve visszajárunk erre a
versenyre. Jól megrendezett verseny, jó bí-
rókkal, jó közönséggel. 

Az idei csapatunk tagjai: 
Schleer Ferenc, Kispeti Tamás, Szász

Tamás, Tordai Attila, Paskó Olivér, Tordai
Viktor, Hosszú Zoltán, Taskó István, Mód
Gergő, Mészáros Krisztián. Tavaly ezen a
viadalon Tordai Viktor megnyerte a „B”
kategória felnőtt férfi 80 kg-os ágát. Viktor
idén először Felnőtt férfi „A” kategóriában
versenyez. Egy hazai felnőtt versenyen ez a
legnehezebb kategória. Reméljük, hogy
Viktor itt is sikerrel veszi fel a harcot. Ver -
seny zőink közül tavaly szinte mindenki
szerzett dobogós helyet országos vagy nem -
zetközi versenyen. Március 9-én Hor vát -
országba utazunk a Domenica Kupára Sa mo -
borba. A tavasz mindig zsúfolt versenyileg.
Kérem, szurkoljanak versenyzőinknek. 

Január 26-án Dunavarsányon ismét tar -
tottunk egy versenyfelkészítő napot mester
vendégeinkkel. Sensei Bartha Beatrix 3.
danos és Sensei Haszmann Béla 4. danos
mester gardírozta, hajtotta és tanította a csa-
patot. Kemény nap volt, de reményeink
szerint hasznos.

Délegyházán az Általános Iskola Tor -
nacsarnokában péntekenként 19.00-20.00-ig
női önvédelem edzés, Dunavarsányon az Ál-
talános Iskola Tornacsarnokában keddenként
17.00-18.00-ig ovis karate edzés kezdődött
Tordai Viktor vezetésével. Csak ajánlani
tudom az edzéseket, mert ebben a biztonsá-
gos kis világunkban kell egy kis kurázsi. 

A kyokushin karate versenyein teljes erő-
ből megütik és megrúgják egymást a
versenyzők. Igazi valós, életszerű küzdelem
zajlik. Aki oda mer állni küzdeni, az bátor
ember. Kemény küzdelem, kemény
találatokkal, esetleg sérülésekkel. De erre a
küzdelemre fel lehet edzésen készülni. A heti
2 edzés egy jó alapot ad ahhoz, hogy egy erős
emberré váljon bárki, akit ha bármilyen
támadás ér az életben, el tudja azt hárítani.
Aki beiratkozik hozzánk karatézni, a sok
tréninggel, küzdelemmel annyira fel tudja
magát erősíteni és technikai képzést kap,
hogy meg tudja magát és a szeretteit védeni,
ha úgy hozza a sors. Ezért kedves délegyházi,
dunavarsányi fiatalok, gyertek el edzéseink-
re: ahol jó hangulatú társaság vár, ahol egy
dinamikus egyesületben sportolhatsz, ahol
versenyezhetsz, edző táborozhatsz, ahol a
távol-keleti kultúrába is bepillanthatsz. Az
első edzés ingyenes, kipróbálhatod, és ha
tetszik, életednek egy új fejezete nyílhat meg.
Olyan élményeket élhetsz át, amit csak így

lehet megszerezni. Megismered a tested,
megtanulod irányítani és már nem csak a
televízióban látod a sportolókat, hanem aktív
tagja lehetsz egy sportoló közösségnek.
Sokan közülünk versenyeztek, és amikor
lejárt a versenyző ideje és abbahagyta azt,
edző lett, ahol átadja a kezdőknek a tudását. 

Várjuk a jelentkezését az új karatésoknak!
Gyermekedzésen 6-14 éves korig Délegyhá-
zán. Segédedző: Tordai Viktor 3. kyu, edzés-
időpontok: Hétfő 17 : 00 - 18 : 30; Csütörtök
17 : 00 - 18 : 00) Ovis karate edzés kezdődött
Tordai Viktor vezetésével 4 éves kortól. (06-
20-4232-804) Felnőtt edzés Dunavarsányon
a Robi cukrászdában 12 éves kortól. Érdemes
elkalandozni kicsit a megújult honlapunkon
www.senseimarossy.hu, sok videóval edzé-
sekről, versenyekről…, hátha Ön / Te is
kedvet kapsz, hogy ennek a baráti
társaságnak a tagjává válj!   

Mindenkinek egészségben, sikerekben
gaz  dag 2013. évet kívánok a sportegyesület
nevében!

Marossy Károly 4. dan
klubvezető

Sport 

Végelgyengülés
Asztalitenisz Bajnokság

Helyszín: Délegyháza Hunyadi János
Általános Iskola, Tornacsarnok

Verseny időpontja:
2013. 03. 09. délelőtt 9 óra.

Nevezési határidő: 2013. 03. 08. 
Helye: Délegyháza Hunyadi János

Általános Iskola
Kriston Róbert testnevelőnél.

Nevezési díj: felnőtteknek 500 Ft,
gyerekeknek ingyenes.

Korcsoportok: Felnőtt férfi, felnőtt női,
gyerek (10- 14 éves korig)

A versenyen tornacipő használata kötelező.
Díjazás korcsoportonként.

Szeretettel várunk minden sportolni
vágyót! 

Végelgyengülés Tömegsport Egyesület



APRÓHIRDETÉS
Vízvezeték-szerelés, -javítás, duguláselhárítás, gyorsszolgálat, állandó
ügyelet hétvégeken is. 06-30-376-1796

***

Pedikűr, manikűr, gél-lakk, talpmasszázs otthonában! Tyúkszem,
sarokrepedés, gombás köröm, körömbenövés? Hívjon bizalommal!
Kovács Zsuzsanna: T.: 06-30-567-1075

***

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

***

Redőny, reluxa, szúnyogháló készítés, javítás. Garanciával. 06-20-3642-383
***

Redőny, szúnyogháló, szalagfüggöny és gurtni csere, újak szerelése,
régiek javítása. Nyárvégi akció ingyenes felméréssel. 06-20-971-5198

***

Fürjtojás, vágási fürj! Friss házi fürjtojás és étkezésre vágási fürj kapható
Délegyházán. Érd.: 06-30-961-3294

***

Takarítást vállalok! Bankoknál és magánházaknál szerzett tapasztalatokkal
és referenciákkal, erkölcsi bizonyítvánnyal. Tel.: 06-20-775-6668 (Piroska)

***

Szürke-drapp plüssbevonatú, ággyá nyitható, ágyneműtartós sarok-
ülőgarnitúra kedvező áron eladó. 245 x 160. 06-30-696-6589

***

Eladó: 4 égős gáztűzhely, újszerű franciaágy, egy új gőzölős vasaló, 120
l-es boroshordó és egy nagyméretű kuka. Tel.: 30-278-3146, Varga Eszter.

***

Bálás szénát veszek. Tel.: 06-30-376-1796
***

Üzlethelyiség kiadó Délegyházán a Rákóczi út 7. szám alatt. Tel.: 20/211-
5434

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

KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK:

1. Polgármesteri Hivatal
Tel.: 06-24/542-155
Fax szám: 06-24/542-156

2. Napsugár Óvoda
Tel.: 06-24/212-070

3. Hunyadi János Általános Iskola
Tel.: 06-24/212-055
Fax szám: 06-24/212-055

4. Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat: 
06-24/483-352

5. Zsebi-baba Családi Napközi:
Tel.: 30-868-6614

6. Kölcsey Művelődési Központ
Tel.: 06-24/212-005

7. Könyvtár
Tel.: 06-24/412-172

8. Orvosi rendelő
Tel.: 06-24/212-044

9. Orvosi ügyelet
Tel.: 06-24/472-010. 
Hívható hétköznapokon 16.00–8.00 között, hétvégén,
ünnepnap 0.00–24.00 között.

10. Fogorvos
Tel.: 06-24/212-753

11. Védőnő
Tel.: 06-24/412-128

12. Gyógyszertár
Tel.: 06-24/212-798

13. Délegyházi Állatorvosi Rendelő
dr. Hegedűs Tamás 06-30-471-3306
dr. Kotora Noémi 06-30-232-8395

14. Posta
Tel.: 06-24/512-805

15. Juhász Péter körzeti megbízott
06-30/236-3044

16. Polgárőrség: Görbe István
Tel.: 06-30/849-9163

17. Délegyházi Önkéntes Tűzoltóság
Lenhardt Károly
Tel.: 06-20/321-2255

18. Közterület-felügyelő: Trencsánszki Tibor
Tel.: 06-30/328-0304

19. Községgondnokság: Zólyomi József
Tel.: 06-20/255-7345

20. Dunavarsány – Délegyháza Református
Egyházközség
Tel.: 06-24/484-452

21. Katolikus Plébánia Dunavarsány
Tel.: 06-24/472-017

22. Temetkezés: Elohim Kft.
Tel.: 06-30/678-9278, 06-30/236-4884

Tájékoztató Hirdetések



Hirdetések

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

Víz-fűtés-gáz szerelés, 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

MUNKAVÉGZÉS GARANCIÁVAL! 
HÍVJON BIZALOMMAL:

KISS TIBOR 06-30/242-7836

Várunk minden szépülni vágyó vendéget a 

ZsurlóZsurló
Szépségstúdióban!Szépségstúdióban!

Dunavarsány, Kossuth L. u. 12.
www.zsurlo.5mp.eu 

KOZMETIKA
• Biokozmetikumok         
• Arckezelések már 3.600.- tól
• Tű nélküli mezoterápiás kezelés arckezeléshez 2.000.-
• Mikrodermabráziós bőrcsiszolás kezeléshez 900.-
• Fogyasztó kezelések, zsírbontás, alakformálás, testtekercselés

2000 Ft-tól
• Vibrációs tréner 10 perc 600 Ft

FODRÁSZAT
O Női hajvágás 2.200.- tól
O Női hajfestés, vágás 4.500.- tól
O Férfi hajvágás 900.- tól
O Gyermek hajvágás 1.000.- tól
O Bio hajápolás

KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÁS
Műköröm már 3.500.- tól
Gél lakk 2.000.-
Japán manikűr 1.900.-
SPA lábápolás 2.000.-
Pedikűr: 2.500.-

Bodnár Tímea
műkörmös, manikűrös, pedikűrös

Tel.: 70/559-8328



Gyere velünk a „retro” vándortáborba!
Akinek szép emlékei

vannak  ezekről és még bírja a gyaloglást (persze nem olyan tem -
póban, mint annak idején!),  az jelentkezzen minél előbb! 

Olyanokat is várunk, akik nem velünk járták Magyarország túra -
útvonalait, de szívesen csatlakoznának hozzánk.

A szállás, ellátás, utazás max. 35 ezer Ft. 
(Ha valakinek saját
jogán utazási ked -
vez ménye van, ak-
kor kevesebb.)

2013. márc. 18., hétfő.

Bednárik Ilonánál (06-30-9081-071)
vagy

Bulyákiné Éberth Annánál (06-30-6966-589)

Programok

A Kölcsey Művelődési Központ 2013. április 1-jén buszos utazást
szervez Hollókőre.

Bővebb információ, jelentkezés a Kölcsey Művelődési
Központban (24/212-005).

A Hollókői Húsvéti Fesztiválon megelevenednek a palóc hagyo-
mányok, népszokások. Gazdag folklór program, kézműves kirako dó -
vásár, gasztronómiai ínyencségek, népi gyermekjátékok nyújtanak
felejthetetlen élményeket a vendégeknek. Húsvét ünnepén a falu ap-
raja-nagyja díszes népviseletet ölt magára, s újra felidéződnek falu
régi húsvéti ünnepei.

A hollókőiek életében ugyanis a húsvét az egyik legnagyobb
vallási ünnep, s ebben részt venni igazi megtiszteltetés. E két napon a
falu apraja-nagyja díszes népviseletet ölt magára, s megelevenítik a
régi húsvéti szokásokat. A falu közepén felállított színpadon nép tánc -
együttesek, népdalénekesek és mesemondók szórakoztatják a
közönséget.

Hollókő Magyarország egyetlen olyan faluja, amely szerepel az
UNESCO világörökség listáján, és így világszerte ismert. A Világ -
örökség Bizottság 1987-ben a magyarországi várományos helyszínek
közül Budapest mellett elsőként a Nógrád megyei palóc falut, Holló-
kőt vette fel a Világörökség listájára. A legfontosabb feltételnek, azaz
az egyedi és egyetemes jelentőségnek Hollókő azzal tesz eleget, hogy
a 17–18. században kialakított falu a tradicionális építészet és a 20.
századot megelőző falusi élet olyan páratlan példája, amelyet sikerült
eredeti állapotában megőrizni. Hollókő napjainkra sem vált
szabadtéri múzeummá: mindmáig élő, lakott település. Hagyomány-
őrző lakói a legtöbb épületet most is rendeltetésszerűen használják.

A falu története a XIII. századig nyúlik vissza, a tatárjárás után
épült fel a Szár-hegyen vára. A sziklára épített erődítmény nevére egy

régi legenda ad magyarázatot. Eszerint bizonyos Kacsics András – a
XII. századtól ténylegesen a Kacsics nemzetség tagjai voltak ezen a
területen a földesurak – elrabolta és épülő várába zárta a szomszédos
földesúr szépséges asszonyát. Az asszony dajkája azonban „boszor-
kány” volt, és szövetkezett az ördöggel, akit rávett, hogy fiait
változtassa hollóvá. Az ördögfiak az erődítményt kőről kőre lebontva
kiszabadították az asszonyt, majd – becsületükre legyen mondva –
nem szórták szerteszét a köveket, hanem egy közeli sziklán új várat
raktak belőlük. Ez a vár lett Hollókő, az alatta elterülő falu pedig a
várról kapta nevét. Egy hasonló monda szerint egy gőgös nemesúr
kezdte el építeni a várat a hegytetőn. Még nem volt vele készen, ami-
kor asszonyt rabolt magának és felvitte a félkész várába. Azonban az
asszonynak volt két idomított hollója és ezek éjszakánként elhordták
a köveket, amiket a kőművesek nappal felraktak. A vár csak akkor
épült fel, amikor a rabságban tartott asszony visszakapta szabadságát.


