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Sok szeretettel meghívok mindenkit a

22001100..  aauugguusszzttuuss  1144--éénn  ttaarrttaannddóó
nnyyiillvváánnooss  bbeemmuuttaattkkoozzáássoommrraa,,

amelyet két színhelyen tartok: 

16:0016:00 Délegyháza Szent István parkDélegyháza Szent István park
18:0018:00 Délegyháza Üdülő övezet, ErdeiDélegyháza Üdülő övezet, Erdei

Vendéglő (Rönkös)Vendéglő (Rönkös)

VVáárrookk  mmiinnddeennkkiitt,,  aakkiitt  éérrddeekkeell  
aa  kköözzööss  jjöövvőőnnkk!!

Tisztelettel:

Major Tamás
Független

Polgármesterjelölt 

KEDVES DÉLEGYHÁZI POLGÁROK!



3

DDéélleeggyyhháázzii  HHíírreekk 22001100..  jjúúlliiuuss--aauugguusszzttuuss

•  ÖNKORMÁNYZATI HÍREK  •

Délegyháza Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2010. június folyamán há-
rom alkalommal (2010. június 11. napján, júni-
us 16. és június 28. napján) ülésezett, valamint
2010. június 11-én Délegyháza Kertvárosi La-
kossági Fórumot tartott az Erdei Vendéglőben.
A Képviselő-testület 2010 júliusában eddig ket-
tő alkalommal (július 6. és 16. napján) rendkívü-
li ülést tartott. 

A Képviselő-testület 2010. június 11-én 8
órai kezdettel tartott rendkívüli ülésének egyet-
len napirendi pontját a Délegyházi Napok anya-
gi fedezetének biztosítása képezte (a jegyző tör-
vényességi jelzése alapján). A Képviselő-testü-
let határozatot hozott arról, hogy a Délegyházi
Napok anyagi fedezetét a költségvetésben terve-
zett összeg mellett – a korábbi határozatának
megfelelően – a polgármester – alpolgármester
illetménye közti különbözetből, valamint a költ-
ségvetésben az egyéb rendezvényekre elkülöní-
tett pénzből még fel nem használt összegből biz-
tosítja, a befolyt támogatások mellett. Az ülésen
7 képviselő vett részt. 

A Délegyháza Kertvárosi Lakossági Fó-
rumra 2010. június 11-én 16 órai kezdettel ke-
rült sor az Erdei Vendéglőben, itt a lakosság el-
mondhatta a jelenlévő 4 képviselőnek, köztük
az alpolgármester asszonynak, valamint a jegy-
zőnek a problémáit, közérdekű kérdéseit,
amelyre azóta az intézkedések megtörténtek. 

2010. június 16-án 6 fő vett részt a Képvise-
lő-testület ülésén, ahol az egyetlen napirendi
pontot a Délegyházi Vagyonkezelő Kft. végel-
számolása képezte. Az ülésen a Képviselő-tes-
tület felhatalmazta az alpolgármestert, hogy a
kft. taggyűlésén a kft. záró mérlegét és vagyon-
felosztási javaslatát elfogadja. 

A Képviselő-testület 2010. június 28. nap-
ján tartotta rendes ülését. Az ülés kezdetén 6
képviselő volt jelen, majd további 2 képviselő-
vel egészült ki a Képviselő-testület jelen lévő
tagjainak száma. Az ülés kezdetén a jegyző fel-
olvasta Erdélyi István aznap délután a honlappal
kapcsolatban e-mail útján érkezett beadványát,
majd megválaszolta azt. 

A Képviselő-testület előrehozott napirendi
pontként először az Önkormányzat pénzügyi
helyzetét tárgyalta, tekintettel az Önkormányzat
súlyos anyagi gondjaira. Ennek keretében a
Képviselő-testület a folyószámla hitelkeret 20
millió forinttal történő megemeléséről döntött
(ténylegesen 10 millió forintos hitelkeret-eme-
lésre került sor), valamint az Önkormányzat fi-
zetőképességének megőrzése/helyreállítása ér-
dekében egy ad hoc bizottságot hozott létre (a
bizottság első ülését 2010. július 12-én tartotta,
javaslatait a Képviselő-testület 2010. július 16-i
ülésén tárgyalta). 

2. napirendi pontként a Molnár-sziget
Horgászegyesületnek az V-VI. tó halászati jogá-
nak haszonbérletére vonatkozó ajánlatát tár-
gyalta a Képviselő-testület, felhatalmazva egy
delegációt a tavaknak a Horgászegyesülettel kö-
zös bejárására, valamint ellenajánlatot tett a bér-
leti díjra és a meglévő halállomány megváltásá-
ért járó egyszeri díjazásra. (A bejárásra 2010. jú-
lius 7-én került sor, a Horgászegyesület az aján-
latát 2010. július 23-án visszavonta.)

3. napirendi pontként a Kamion-tavak szabá-
lyozási tervének elfogadásáról döntött a Képvi-
selő-testület, módosítva a Helyi Építési Sza-
bályzatról szóló rendeletét. A 4. napirendi pont
keretében a Gizella-tóhoz való lejárás biztosítá-
sának ügyét tárgyalta a Képviselő-testület,
melynek során elvi döntés született arról, hogy a
lejárást a Czombos Kristóf tulajdonában álló
0155/15 hrsz-ú ingatlanon keresztül biztosítja az
Önkormányzat, a Czombos Kristóffal történő
ingatlancsere, vagy az ingatlan kisajátítása út-
ján, és Czombos úr az eljárás befejezéséig is biz-
tosítja a lejárást az I. tóhoz az ingatlanán keresz-
tül. (Megállapodás született Czombos úrral a
csereingatlan tekintetében, melyet 2010. július
16-án tárgyalt a Képviselő-testület.)

5. napirendi pontként a Cassa Blanka Kft.
bérleti díj mérséklése iránti kérelmét tárgyalta a
Képviselő-testület, melynek részben adott
helyt, a Mundiál Büfé bérleti díját 20.000 Ft-tal
csökkentve, a Sörkuckó bérleti díjának válto-
zatlanul hagyásával. Döntés született a Sörkuc-
kó szennyvízhálózatra történő rákötéséről is,
oly módon, hogy a bekötést a bérlő elvégezteti,
és az Önkormányzat a 2 bérlemény bérleti díjá-
ba 600.000 Ft összegben beszámítja a rákötés
költségeit. Az ezt meghaladó költségeket a bér-
lő viseli. 

6. napirendi pontként döntés született a Ta-
virózsa Kemping 2005-2010 közötti bérleti dí-
ja kapcsán kialakult vita rendezéséről és a bér-
leti díj elszámolásáról, mely elszámolást mind-
két fél elfogadta. 7. napirendi pontként a Dél-
egyházi Hírek közszolgáltató tevékenységéről
szóló beszámolót, valamint a DVTV közsé-
günkkel foglalkozó adásairól szóló beszámolót
tárgyalta és fogadta el a Képviselő-testület. 8.
napirendi pontként a honlap ügyét tárgyalta a
Képviselő-testület, ahol is döntés született ar-
ról, hogy a honlapon továbbra is működni fog a
Fórum rovat. 

9. napirendi pontként Hős Attiláné partbérlé-
si kérelmét tárgyalta a Képviselő-testület, helyt
adva a kérelemnek. 10. napirendi pontként a
Délegyházi Napokról számolt be Forgó Vil -
mos né alpolgármester, megköszönve a beérke-
zett támogatásokat és a rendezvényhez nyújtott
segítséget. 11. napirendi pontként Dian Éva

közlekedési tábla kihelyezése iránti kérelmét
tárgyalta a Képviselő-testület, elutasítva a ké-
relmet. 12. napirendi pontként az Önkormány-
zat jelenleg fennálló összkockázati vagyon- és
felelősségbiztosítási szerződésének kiegészíté-
séről döntött a Képviselő-testület. 13. napiren-
di pontként az intézmények beszámolóit tár-
gyalta a Képviselő-testület (Iskola, Óvoda,
Családi Napközi, Művelődési Ház és Könyv-
tár), és a szóbeli kiegészítéseket követően dön-
tött azok elfogadásáról. Ezt követően (14. na-
pirend) a tűzoltóautó ügyét tárgyalta a Képvi-
selő-testület, és döntött arról, hogy a pénzügyi
lehetőségei, a befolyó bevételei függvényében
biztosítja a vizsgáztatás, forgalomba helyezés
költségeit a településüzemeltetési kiadások
előirányzat terhére. Jóváhagyta továbbá a Kép-
viselő-testület az új akkumulátor beszerzésé-
nek költségeit. 

15. napirendi pont keretében döntés született
a településüzemeltetés – községgondnokság fél-
éves beszámolójának elfogadásáról. Ezt követő-
en a Polgármesteri Hivatal veszélyessé vált lép-
csőjének és az Iskola ugyancsak balesetveszé-
lyes kerítése megjavításának, illetőleg cseréjé-
nek ügyét tárgyalta a Képviselő-testület. 18. na-
pirendi pontként döntött a Képviselő-testület a
2011. évi közvilágítási szerződésről, elfogadva
az ELMŰ kedvezményes ajánlatát. A 19. napi-
rendi pont keretében hulladékgazdálkodási
ügyeket tárgyalt a Képviselő-testület, majd 20.
napirendi pontként az ivóvízellátásról szóló tá-
jékoztatást tárgyalta meg. (Ahogy a korábbi lap-
számban tájékoztattuk a lakosságot, az Önkor-
mányzat megnyerte a „Délegyháza Község Ivó-
vízminőség-javítása” című, KEOP-7.1.3.0/09.
pályázat 1. fordulóját, melynek támogatási szer-
ződése azóta aláírásra került, a 2. forduló előké-
szítése folyamatban van.) 

21. napirendi pontként Dr. Riebl Antal, Ber-
kes Mária és Dávid Mihály tiszteletdíjról törté-
nő lemondásának tudomásulvételét és annak ci-
vil szervezetek támogatására fordítását tárgyalta
a Képviselő-testület. 22. napirendi pontként az
új állattartási rendelet-tervezetet tárgyalta a
Képviselő-testület, annak megalkotását azon-
ban elnapolta, és a rendeletet kérte átdolgozni.
23. napirendi pontként a Közoktatási Esély-
egyenlőségi Intézkedési Terv elfogadásáról
döntött a Képviselő-testület (Óvoda pályázat
megvalósításához szükséges).

24. napirendi pontként a mederkotrás ügyét
tárgyalta a Képviselő-testület, elhatározva, hogy
2010. július 31-i határidővel megbízza a közbe-
szerzést bonyolító Düh Ügyvédi Irodát az MNV
Zrt.-vel való tárgyalások lefolytatásával, ki-
emelve, hogy a sikeres tárgyalás alapján az
Ügyvédi Irodának folytatnia kell a közbeszer-
zést. (Az Ügyvédi Iroda a megbízást ilyen felté-
telekkel nem fogadta el, a Képviselő-testület az
ügyet 2010. július 16-án ismét tárgyalta.) 

ÖÖÖÖNNNNKKKKOOOORRRRMMMMÁÁÁÁNNNNYYYYZZZZAAAATTTTIIII     HHHHÍÍÍÍRRRREEEEKKKK
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Anyakönyvi
napló

Házasságkötések: 
Matics Attila – Jónucz Éva
Jávor Zoltán – Biró Mária

Temesvári Attila –
Várpalotai Nikolett Magdolna

Elhunytak:
Hidegföldi Pál 1941. 10. 12.
Baski László Ferenc 1958. 06. 23.

Állandó lakóhelyet létesített: 50 fő.
Tartózkodási helyet létesített: 7 fő.
Elköltözött: 8 fő.

Dósa Renáta
Népesség-nyilvántartási

Igazgatási főelőadó

A 25. napirendi pont keretében az SZMSZ
módosításait tárgyalta a Képviselő-testület: ren-
deletet alkotott az SZMSZ módosításáról (ügy-
félfogadási idő pénteken 8-11 óráig, tanácsnoki
tisztség megszüntetése), valamint határozattal
elutasította Bánfalvi Sándornénak a 2010. júni-
us 11-i lakossági fórumon előadott indítványát.
26. napirendi pontként tárgyalta a Képviselő-
testület a Sporttelep és az OLLÉ pálya szívessé-
gi használati és üzemeltetési szerződéseit, és
döntött a szerződés-tervezetek elfogadásáról.
27. napirendi pontként a Víziközmű ügyeit tár-
gyalta a Képviselő-testület. Az Egyebek napi-
rendi pont keretében tárgyalta a Képviselő-tes-
tület a Sportegyesület nevezési ügyeit, Lukács
Tibor közterület-használati rendelet módosítá-
sára irányuló indítványát, valamint ún. „Tény-
feltáró Ad Hoc Bizottság” létrehozásáról dön-
tött, mely bizottság feladata az elmúlt 4 év pénz-
ügyi tranzakcióinak és a vagyoni ügyleteknek a
vizsgálata. 

Ezt követően zárt ülés következett. 
A Képviselő-testület 2010. július 6-án 7

órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén a Képvi-
selő-testület teljes létszámban jelen volt. Az ülés
1. napirendi pontját az Önkormányzat pénzügyi
helyzete képezte. A Képviselő-testület határo-
zatilag tudomásul vette a folyószámla hitelkeret
10 millió forinttal, 40 millió forintra történő
megemelését, valamint döntés született a DTV
Zrt.-vel szembeni követeléssel kapcsolatos te-
endőkről. A Képviselő-testület az Ötv. 90. § (1)
és (4) bekezdésében foglalt  jogkörében döntött
arról, hogy a feladatok finanszírozását felfüg-
geszti az alábbi kivételekkel: a feladatfinanszí-
rozás keretében csak a kötelező feladatokat, az
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető hely-
zeteket, a pályázatokat, valamint a Családi Nap-
közi és a Művelődési Ház minimális szinten tör-
ténő működtetését biztosítja. A Képviselő-testü-
let dr. Riebl Antal javaslatára döntött arról, hogy
a Pénzügyi Osztályon megüresedett álláshely
átmenetileg ne kerüljön betöltésre, valamint dr.
Molnár Zsuzsanna jegyző javaslatára pedig ar-
ról is döntött, hogy a betöltetlen igazgatási elő-
adói munkakör átmenetileg ugyancsak ne kerül-
jön betöltésre, amíg az Önkormányzat anyagi
helyzete nem javul. 

2. napirendi pontként a Képviselő-testület
döntött a 1337/1 hrsz.-ú ingatlan értékesítésre
vonatkozó nyilvános pályázat kiírásáról, azzal,
hogy érdeklődő hiányában a pályázat azonos
tartalommal újra kiírásra kerüljön. A Képviselő-
testület 3. napirendi pontként elfogadta az ingat-
lan vagyonkataszter felfektetéséről készült
szakértői jelentést, valamint az ingatlan vagyon-
kataszter állományát. Ezt követően zárt ülés kö-
vetkezett. 

A Képviselő-testület 2010. július 16-án tar-
tott rendkívüli ülésén 7 képviselő volt jelen. 1.
napirendi pontként a Képviselő-testület a me-

derkotrást tárgyalta, döntött arról, hogy – tekin-
tettel arra, hogy a Düh Ügyvédi Iroda az MNV
Zrt.-vel folytatandó, határidőhöz kötött tárgya-
lásra szóló megbízást nem fogadta el – az Ön-
kormányzat az MNV Zrt.-vel és a hatáskörrel
rendelkező minisztériummal közvetlenül kíván
tárgyalásokat folytatni, melyhez megválasztotta
a tárgyaló delegáció tagjait. Döntés született to-
vábbá arról, hogy a tárgyalások befejezéséig a
közbeszerzést fel kell függeszteni. Ugyancsak a
mederkotráshoz kapcsolódóan döntés született
arról, hogy – tekintettel arra, hogy a felszámolás
alá került Abaland Kft.-vel szembeni hitelezői
igény kielégítésére nincs esély – az Önkor-
mányzat a követeléséről behajthatatlansági nyi-
latkozatot kér a felszámolótól. 

2. napirendi pontként a Czombos Kristóf tu-
lajdonában álló 0155/15 hrsz.-ú ingatlan cseré-
jéről és belterületbe vonásáról döntött a Képvi-
selő-testület. (Czombos úr az eljárások befeje-
zéséig továbbra is biztosítja a lejárást az I. tóhoz
az ingatlanán keresztül.)

3. napirendi pontként az Ad Hoc Bizottság
2010. július 12-i ülésén elhangzott javaslatokat
tárgyalta a Képviselő-testület, így döntés szüle-
tett az iskola kötelezőn felüli óraszámainak
mértékéről, az iskola által vállalt megszorítások
jóváhagyásáról, a Családi Napközi térítési díjait
érintő rendelet-módosításról, a mezőőri szolgá-
lat további fenntartásáról, valamint arról, hogy a
Délegyházi Hírek szeptemberi számát is
Szabóné Kolozsvári Ilona szerkeszti, aki a szep-
temberi megbízási díjáról lemondott (a lapszá-
mot ingyenesen szerkeszti), melyet a Képvise-
lő-testület tudomásul vett és megköszönt. 

4. napirendi pontként a Sportegyesület neve-
zési díjának biztosításáról döntött a Képviselő-
testület, melynek fedezetét Bednárik László
képviselő 2010. július – augusztus – szeptember
havi tiszteletdíja, valamint Dr. Riebl Antal kép-
viselő 2010. évi tiszteletdíja biztosítja (lemond-
tak a tiszteletdíjukról a DKSE javára). 

5.1. napirendi pontként az Ivóvízpályázat 2.
fordulójának előkészítéséhez szükséges pályá-
zatok elbírálásáról döntött a Képviselő-testület
(kommunikációs – tájékoztatási feladatok, ter-
vezési feladatok, projektmenedzseri feladatok –
melyek finanszírozása 85%-ban a megnyert tá-
mogatásból történik, a támogatást erre kell for-
dítani). 5.2. napirendi pontként egy energiame-
nedzsment szerződési javaslatot tárgyalt a Kép-
viselő-testület, melyről egy későbbi ülésén kí-
ván dönteni. 5.3. napirendi pontként Dr. Riebl
Antal beszámolt az árvízkárosultak támogatásá-
ról, valamint 5.4. napirendi pontként dr. Molnár
Zsuzsanna jegyző tájékoztatást adott az önkor-
mányzati választásokkal kapcsolatos tudniva-
lókról és teendőkről. 

Dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

HIRDETÉS
A délegyházi római katolikus templom

altemplomában urnasírhelyek válthatók.
25 évre 50 ezer, 50 évre 100 ezer, el nem

évülő: 300 ezer forint.

Érdeklődni lehet a sekrestyésnél ill. telefo-
non: 06-30-298-0445, dr. Ladányi Györgyi.

Az idei Pünkösdi Király rendezvényünk
támogatóinak felsorolásából kimaradt a 

Szódakirály Kft.; Tóth Ferenc (Halász-
telek) és Hallai Tibor neve.

A mulasztásért ezúton kérünk elnézést.
Köszönjük minden támogatónknak és

résztvevőnek a közreműködést.
Bednárik László

HÁZIORVOSI
HELYETTESÍTÉS
Július 26. – augusztus 13-ig szabadság mi-

att helyettesít: dr. Kováts Lajos.

Rendel:
Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 10-12-ig
Szerda: 15-17-ig

Sürgős esetben telefonon hívható 7-18
óráig. 06-20-9-212-860

18-7 óráig ügyelet: 06-24/472-010
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• ÖNKORM. VÁLASZTÁSOK 2010 • TÁJÉKOZTATÁS •

Tisztelt Választópolgárok!
A Magyar Köztársaság Elnöke a 204//2010.

(VII. 16.) KE határozatával a helyi önkormány-
zati képviselők és polgármesterek 2010. évi ál-
talános választásának napját 2010. október 3-
ra (vasárnapra) tűzte ki.

1/ Választók nyilvántartása
A választópolgárok a névjegyzékbe történt fel-

vételükről szóló értesítést az ajánlószelvénnyel
együtt 2010. augusztus 16-19.között kapják meg.

A közszemlére tett névjegyzék augusztus
18-tól 22-ig tekinthető meg a Polgármesteri Hi-
vatal (Árpád utca 8.) 7-es számú szobájában hi-
vatali munkaidőben (telefonszám: 06-24-542-
155-7-es mellék).

Ezen időszak alatt lehet kifogást benyújtani a
névjegyzékből való kihagyás, törlés, illetve név-
jegyzékbe felvétel miatt a választási iroda veze-
tőjéhez. Az a választópolgár, aki lakóhelye mel-
lett 2010. június 16-ig tartózkodási helyet is lé-
tesített, bejelentett tartózkodási helyén igazolás-
sal szavazhat. Igazolást személyesen vagy meg-
hatalmazott útján legkésőbb 2010. október 1-
jén 16 óráig lehet kérni. Ajánlott levélben iga-
zolást úgy lehet kérni, hogy az legkésőbb 2010.
szeptember 28-án 16 óráig a Polgármesteri Hi-
vatalba megérkezzen.

2/ Jelölés
Jelöltet az ajánlószelvénynek a jelölt, illetőleg

a jelölő szervezet képviselője részére történő át-
adásával lehet ajánlani 2010. szeptember 3-án
16 óráig, abban a választókerületben, ahol a
választópolgár lakóhelye van. Az ajánlószel-
vényre az ajánló választópolgár rávezeti családi
és utónevét, lakcímét, személyi azonosítóját, az
ajánlott személy családi és utónevét, a jelölő
szervezet nevét, illetőleg a független jelölés té-
nyét. Az ajánlószelvényt az ajánló választópol-
gár saját kezűleg aláírja. 

Egyéni listás, illetve egyéni választókerüle-
ti képviselőjelölt az, akit az adott választóke-
rület választópolgárainak legalább 1%-a je-
löltnek ajánlott.

Polgármesterjelölt az, akit a 10000 vagy
annál kevesebb lakosú település választópol-
gárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

Az országgyűlési képviselők választásánál
délegyháza választópolgárainak száma: 2509
fő volt.

A 2010. évi L. törvény 4. § alapján a 10000
vagy annál kevesebb lakosú településen –
egyéni listás választási rendszerben – egy
választókerületet alkot, amelyben a képvise-
lők száma: 5000 lakosig 6 fő.

3/ Szavazás
Szavazni október 3-án 06 órától 19 óráig,

kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhe-
lye szerinti szavazókörben lehet. A szavazókör
száma és címe a névjegyzékbe történő felvétel-
ről szóló értesítőn szerepel. 

A mozgásában gátolt választópolgárt szavazá-
sának lehetővé tétele érdekében – kérésére – a
szavazatszámláló bizottság legalább két tagja
mozgóurnával felkeresi. A mozgóurnát a válasz-
tópolgár írásban kérheti a szavazás napját meg-
előzően a választási iroda vezetőjétől, a választás
napján a szavazatszámláló bizottságtól. 

Szavazni a következő érvényes igazolvány(ok)
bemutatásával lehet:
– lakcímet tartalmazó (régi típusú) személyazo-

nosító igazolvány vagy
– lakcímigazolvány ÉS

– személyazonosító igazolvány vagy
– útlevél vagy
– 2001. január l-jét követően kiállított

vezetői engedély.

Minden szavazókörben a szavazólapok kitöl-
téséhez két szavazófülke áll a választópolgárok
rendelkezésére. A szavazólapok kitöltése alatt
csak a szavazó tartózkodhat a fülkében. Ha a
választópolgár nem tud olvasni, illetve testi fo-
gyatékossága, vagy bármely más ok akadályoz-
za a szavazásban, akkor más választópolgár, en-
nek hiányában a szavazatszámláló bizottság két
tagjának segítségét igénybe veheti. 

ÉRVÉNYESEN szavazni csak a hivatalos
szavazólapon szereplő egyéni jelöltre, egy
polgármesterjelöltre és egy megyei listára le-
het, a jelölt neve alatti, melletti vagy feletti kör-
be tollal írt két, egymást metsző vonallal (+
vagy X).

Délegyháza, 2010. július 21.

Dósa Renáta
HVI vezető helyettes
Informatikai felelős

DÉLEGYHÁZA HELYI VÁLASZ TÁSI
IRODA
2337 Délegyháza, Árpád utca 8. 
Telefon: 06-24-542-155, Fax: 06-24-542-156
e-mail: jegyzo@delegyhaza.hu, igazgatas@delegyhaza.hu

Sajtóközlemény

Új Magyarország Fejlesztési Terv

Milliárdos útjavítások 
Pest megye déli részén

Újabb útszakaszok felújítása fejeződött
be az elmúlt napokban Pest megye déli ré-
szén, összesen mintegy 35 kilométeren, a
Közép-Magyarországi Operatív Program
(KMOP) égisze alatt. A projekt költségve-
tése az alkalmazott tartós műszaki megol-
dásoknak köszönhetően kiugróan magas,
hárommilliárd-hatszázmillió forint.

Befejeződtek a Soroksár–Ócsa, a Tak -
sony–Bugyi és a Bugyi–Kiskunlacháza
összekötő út, az Alsónémedit tehermentesítő
út és a délegyházi bekötőút összesen 35 kilo-
méteres szakaszainak felújítási munkálatai. A
beavatkozásra a Közép-Magyarországi Ope-
ratív Program (KMOP) keretében kerülhetett
sor. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap tá-
mogatásának köszönhetően jelentős anyagi rá-
fordítással, mintegy 3,6 milliárd forint értékben
olyan műszaki megoldásokat alkalmazhattak a
tervezők és kivitelezők, amelyek garantálják,
hogy ezen a jelentős teherforgalmat lebonyolí-
tó úton a helyben élők is biztonságban érhesse-
nek célba a mindennapokban. Jelen projektben
mintegy 55 ezer ember közlekedhet majd euró-
pai szolgáltatási színvonalú utakon.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. nyílt köz-
beszerzési eljáráson a COLAS Építő Zrt.-t,
valamint az EuroAszfalt-Lavinamix Konzor-
ciumot választotta ki a munkálatok kivitele-
zésére. A kivitelezők a munkálatok során ki-
szélesítették az érintett szakaszokat, amelyek
aztán új aszfaltrétegeket kaptak, emellett
árok- és padkarendezési munkákat végeztek
a vállalkozók. Több szakaszon, főleg a
Taksonyt Bugyival összekötő 13 kilométeres
úton a kavicsbányák közelsége és az erős te-
herforgalom a jobbára autópályákon alkal-
mazott bazaltbeton szerkezet kiépítését tette
indokolttá. A burkolatalapot a meglévő bur-
kolat marása után hozzáadott anyagokkal,
újrahasznosításos, úgynevezett hideg remi -
xes eljárással újították fel.

A most záródott Pest megyei közút rekonst-
rukciók részei annak az egész országra kiterje-
dő felújítási programnak, amely az Új
Magyarország Fejlesztési Terv keretén belül,
az úgynevezett „területfejlesztés” prioritás
égisze alatt valósulhatott meg. Ennek során az
ország hét statisztikai régiójában összesen 183
útszakasz felújításának elindítására nyílott le-
hetőség 2008–2010 folyamán. A beavatkozá-
sok során összesen 1114 kilométert újítottak
fel csaknem 50 milliárd forint ráfordításával.

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK
VÁLASZTÁSA 2010
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•  HATÁROZAT  •

Délegyháza Község Önkormányzat Jegyzője
általános közigazgatási hatósági jogkörömben
eljárva, a település szabad vizein történő fürdő-
zés jogszabályokban foglalt rendelkezéseinek
végrehajtására hivatalból meghozom és kiadom
az alábbi határozatot:

Hirdetmény kijelölt fürdőhelyről. Délegy-
háza település közigazgatási területén hatósági-
lag engedélyezett fürdővíz és kijelölt fürdőhely
(üzemeltetett strand) a délegyházi V. számú tó.
A fürdőhely üzemeltetője a Naturista Oázis Kft.
(székhelye: 2337 Délegyháza, Naturista part
1318., képviseli: Molnár Antal ügyvezető). 

Hirdetmény fürdésre tiltott helyekről. Dél-
egyháza település más önkormányzati vagy ma-
gántulajdonban lévő szabad vizein (felszíni vi-
zek, tavak) fürödni tilos, mivel fürdési célra szó-
ló hatósági engedéllyel nem rendelkeznek, ezért
fürdésre tiltott helynek minősülnek.    

Délegyházi I-VI. tó tulajdonos ön kormány -
zat megkeresése. Megkeresem Délegyháza
Köz ség Önkormányzatát, hogy tegyen eleget a
természetes vizek fürdőzésre alkalmas partsza-
kaszai és azzal összefüggő vízfelületek kijelölé-
sére vízgazdálkodási jogszabályban előírt köte-
lezettségének, és kezdeményezem a kijelölt he-
lyekre fürdőhely üzemeltetési pályázatok kiírá-

sát, ezzel az évek óta megoldatlan fürdőzési vi-
szonyok szabályozott alapokra helyezését.

Magántavak tulajdonosainak megkeresé-
se. Felhívom a magántavak tulajdonosait für-
dést tiltó táblák elhelyezésére, illetőleg a fürdő-
víz és fürdőhely kijelölés iránti engedélyezési
eljárás megindítására. Felhívom a magántavak
tulajdonosait a területeik engedélyköteles szál-
láshely szolgáltatásnak minősülő átengedésével
megvalósuló engedély nélküli jogosulatlan
„vadkempingezés”, mint kontárkodás szabály-
sértés elkövetésének lehetséges jogkövetkezmé-
nyeire.     

Hatósági ellenőrzés és szabálysértések
szankcionálása. Délegyháza Község Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatalának közterület-
felügyelője eljárásával elrendelem a település
szabad vizein a jogszabályok fürdőzési és kap-
csolódó rendelkezéseinek a 2010. fürdési idény-
ben történő folyamatos hatósági ellenőrzését. A
közterület-felügyelő a tiltott helyeken fürdés
esetén „tiltott fürdés”, szemetelés esetén „köz-
tisztasági szabálysértés”, tiltó táblák eltávolítása
esetén „hirdetményekkel kapcsolatos szabály-
sértés” ügyekben helyszíni bírság kiszabására
jogosult. A jogosulatlan „vadkempingezés” ese-
tén kontárkodás szabálysértés feljelentésének
van helye.       

Társadalmi szervezetek megkeresése. Ha-
tározatom megküldésével megkeresem a Dél-
egyházi Önkéntes Polgári Őrség Egyesületet és
a Délegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, va-
lamint a kézbesítési záradékban felsorolt társa-
dalmi szervezeteket a határozatom végrehajtá-
sában történő együttműködés végett. Közterü-
let-felügyelőt kijelölöm az együttműködés meg -
szervezésére és koordinálására.       

Tényállás. Ráckevei Rendőrkapitányság 2010.
június 22. napján 4771-1 iktatószámon érkezett
megkeresésében megküldte részemre a Majos -
háza–Dunavarsány–Délegyháza területén találha-
tó bányatavak ellenőrzéséről szóló „rendőri jelen-
tés” ügyiratát. A rendőri jelentés jogszabályok alá
vonható tartalma szerint a tavaknál tiltott fürdés,
köztisztasági szabálysértés, jogosulatlan szállás-
hely szolgáltatás (vadkempingezés) történik.

Rendelkezés. A fent írt tényállás és hivatko-
zott jogszabályok alapján a rendelkező részben
foglaltak szerint határoztam. Megállapítottam,
hogy a fürdőzés kialakult állapotát csak az ön-
kormányzat és a magántavak tulajdonosainak a
természetes fürdővizek engedélyeztetésére és
üzemeltetésére vonatkozó intézkedéseivel lehet
felszámolni. A szükséges intézkedések megho-
zataláig és jegyzői hatáskörömben az élet- és
balesetveszély, valamint a felsorolt szabálysér-
tések megelőzése érdekében folyamatos hatósá-
gi ellenőrzés elrendeléséről és jogkövető maga-
tartás kikényszerítéséről kellett rendelkeznem.

Délegyháza, 2010. június 28.

dr. Molnár Zsuzsanna jegyző

H A T Á R O Z A T
Engedélyezett fürdővíz és kijelölt fürdőhely közzétételéről, tiltott fürdés

és egyéb szabálysértések hatósági ellenőrzéséről

A bányatavaknak sajátosságaik szerint lehet-
nek rendkívül mély pontjai, ahol a víz nem tud
felmelegedni. Hirtelen beugrásnál pld. izom-
görcsöt, akár szívleállást is okozhatnak, nem
beszélve a beláthatatlan, változó mélységről, a
fenéken rejlő, sérülést is előidézhető tárgyakról.

Jótanácsok vízparton lévőknek 
A nyári melegben mi sem lehet kellemesebb

a hűsítő habokban való megmártózásnál, azon-
ban a fürdőzés meggondolatlan és felelőtlen
magatartással veszélyessé is válhat. Pest megye
szabadvizekben – folyók, tavak – igen gazdag,
ezáltal számtalan lehetőséget biztosít a fürdő-
zésre, a sportra, a horgászatra és a szabadidő
egyéb hasznos és szórakoztató módon történő
eltöltésére. Annak érdekében azonban, hogy
szabadságuk valóban kellemesen teljen és
gondtalanul végződjön, kérjük szívleljék meg
tanácsainkat és tartsák be a fürdőzés alapvető
szabályait. 

A szabadvizek mentén a legbiztonságosabb
a kijelölt fürdőhelyen történő fürdőzés. Ezeket

a helyeket – előzetes mederfenék-vizsgálat, va-
lamint a parton és a vízben történő kitűzés és
vízminőség-ellenőrzés után – szakemberek vá-
lasztják és jelölik ki. Itt jelen vannak azok a fel-
tételek, amelyek lehetővé teszik – szükség ese-
tén – a gyors mentést. 

6 éven aluli, továbbá úszni nem tudó 14 éven
aluli gyermekek csak felnőtt kíséretében füröd-
hetnek a szabad vizekben. Az úszni nem tudó
gyermekeknek mindenféleképp, de a jól úszók-
nak is célszerű a mentőmellény vagy a mentő-
gallér használata. 

Minden vízijárműnek, így a csónaknak is fe-
lelős vezetője, kapitánya van, akit megválaszta-
nak, vagy a mindenkori kormányevezős, aki a
csónak végén ül. Az ő felelőssége, ha valaki a
csónakból a vízbe ugrik, s belefullad. Fontos,
hogy menetben lévő csónakot csak a vezető en-
gedélyével lehet elhagyni. A vízijárművet elha-
gyó fürdőzőt mindaddig követni kell, amíg az
nincs teljes biztonságban. A menetben lévő
csónakban tartózkodóknak tilos állni, továbbá
az úszni nem tudó személy mentőmellényt kö-

teles viselni. A csónak vezetője a beszállás előtt
köteles tisztázni, hogy a csónakban helyet fog-
laló személyek tudnak-e úszni. 

Meg kell említeni a másik veszélyforrást,
amelyet a számunkra ismeretlen vízterület és
annak tulajdonságaiból fakadó váratlan helyze-
tek okozhatnak (erős sodrás, örvénylés, a me-
derfenék egyenetlenségei, gödrök, ahol nem ér
le a láb). Váratlan veszélyhelyzetben pánik lesz
úrrá a fürdőzőkön, nem hoznak helyes döntést,
megrémülnek, kapkodnak, a végtagjaik „lebé-
nulnak” és elmerülnek. 

További tanácsként javasoljuk, hogy közvet-
lenül étkezés után, teli gyomorral, felhevült
testtel, szeszesital és gyógyszer hatása alatt ne
fürödjünk. Kerüljük a sekély, valamint az isme-
retlen vízterületen a vízbeugrást, valamint a
szív- és keringési betegségben szenvedőknél az
egyedül történő fürdőzést. 

Fentiekkel nem a vizektől való elijesztés a
cél, hanem a megfontoltabb, józanabb gondol-
kodásra késztetés, magunk és társaink meg-
óvása. 

Rendőrkapitányságok tájékoztatása
alapján: Feiglné Fekete Anita r. fhdgy.

Ráckeve Rk. sajtóreferense

Bányatavak sajátosságai
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INGATLANOKAT
KERESÜNK ÉS KÍNÁLUNK

ÜGYFELEINK RÉSZÉRE

INGATLANOK ÉRTÉKBECSLÉSE
rövid határidővel

Házakra, lakásokra, gépjármű -
vekre és vállalkozásoknak

kedvező biztosítások kötése.
Életbiztosítás (megtakarítási is).

EXPORT-IMPORT
ÜGYINTÉZÉS ANGOL ÉS

NÉMET NYELVEN.
Tel.: 06-30/428-55-03

Egészségpénz-Egészségpénz-
tári kártyáktári kártyák
elfogadásaelfogadása

Ingyenes házhozIngyenes házhoz
szállításszállítás
BankkártyafizetésiBankkártyafizetési
lehetőséglehetőség

Fürdőruha vásár AKCIÓ!!
Röltex áruk nagy választékban

Új és használt ruhák
Bizsuk és egyéb kiegészítők

Kreatív-hobby termékek
Ruhatisztítás, -javítás

Cipőjavítás
Fotókidolgozás/hagyományos és digitális

SION SECURITY ügyfélszolgálat

NYITVA TARTÁS:
H-P: 8-17 h

DUNAVARSÁNY, KOSSUTH L. U. 38.
Iskola u. – Kossuth L. u. sarok

Éva – Tex
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A Nemzeti Együttműködés Nyilatkozata
„LEGYEN BÉKE, SZABADSÁG ÉS EGYETÉRTÉS”

A XXI. század első évtizedének végén 46 év megszállás, diktatúra és az átmenet két zavaros évtizede után Magyarország visszaszerezte az
önrendelkezés jogát és képességét. 

A magyar nemzet önrendelkezésért vívott küzdelme 1956-ban egy dicsőséges, de végül vérbe fojtott forradalommal kezdődött. A küzdelem a rend-
szerváltás politikai paktumaival folytatódott és végül szabadság helyett kiszolgáltatottságba, önállóság helyett eladósodásba, felemelkedés helyett sze-
génységbe, remény, bizakodás és testvériség helyett mély lelki, politikai és gazdasági válságba torkollott. 

A magyar nemzet 2010 tavaszán még egyszer összegyűjtötte maradék életerejét és a szavazófülkékben sikeres forradalmat vitt véghez. A győzelmet a
magyar emberek a régi rendszer megdöntésével és egy új rendszer, a nemzeti együttműködés rendszerének megalapításával vívták ki. A magyar nemzet
e történelmi tettével arra kötelezte a megalakuló Országgyűlést és a felálló új kormányt, hogy elszántan, megalkuvást nem ismerve és rendíthetetlenül
irányítsák azt a munkát, amellyel Magyarország fel fogja építeni a nemzeti együttműködés rendszerét. 

Mi, a Magyar Országgyűlés képviselői kinyilvánítjuk, hogy a demokratikus népakarat alapján létrejött új politikai és gazdasági rendszert azokra a pil-
lérekre emeljük, amelyek nélkülözhetetlenek a boldoguláshoz, az emberhez méltó élethez, és összekötik a sokszínű magyar nemzet tagjait. Munka, ott-
hon, család, egészség és rend lesznek közös jövőnk tartóoszlopai. A nemzeti együttműködés rendszere minden magyar számára nyitott, egyaránt része-
sei határon innen és túl élő magyarok. Lehetőség mindenki számára és elvárás mindenki felé, aki Magyarországon él, dolgozik és vállalkozik. Szilárd
meggyőződésünk, hogy a nemzeti együttműködés rendszerében megtestesülő összefogással képesek leszünk megváltoztatni Magyarország jövőjét,
erőssé és sikeressé tenni hazánkat. Ez a roppant erőket felszabadító összefogás minden magyar ember, legyen bármilyen korú, nemű, vallású, politikai
nézetű, éljen bármely pontján a világnak, nagy reményekre jogosít, és hosszú évtizedek után megadja a lehetőséget, hogy a magyarok végre megvalósít-
hassák a saját céljaikat. 

Erre tesszük fel életünk most következő éveit. 
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Idén tizenegyedik alkalommal rendeztük
meg Délegyházán, a Nomád Kempingben kéz-
műves táborunkat. 

A tábor első napján kiástuk a tavaly elásott
időkapszulát, nagy meglepetésünkre a kincset
ellopták a Nomád Kemping Kalózai. A gyere-
kek feladata volt, hogy egy hét alatt ezt
visszaszerezzék, amihez számos fel-
adatot kellett megoldaniuk. A feladatok
között voltak fejtörők, ügyességi fel-
adatok, színháború, gólyalábon-járás,
kacsázóverseny és még sorolhatnánk.
Minden sikeres feladat után térképrész-
letet kaptak a kincskeresők, a pénteki
napra összegyűjtötték a térkép összes
részletét, és sikeresen megtalálták a kin-
cset. A dobozból a tavalyi kívánságok
is előkerültek, melyeket közösen felol-
vastunk, és nagyon örültünk, hogy
majdnem mindenki kívánsága teljesült! 

Természetesen a sok játék és feladat közben a
kézműveskedésről sem feledkeztünk meg, ké-
szítettünk fűfejeket, mozaikvázát, ugráló mó-
kust, rajzoltunk mandalás pólót, és a nagy me-
legben gyertyát és szappant is öntöttünk, több-
kevesebb sikerrel.

Szerdán a Piliscsévi Kalandparkban tettünk
látogatást, ahol kürtőskalácsot sütöttünk, agya-
goztunk, és a titokszobában látványos fizikai kí-
sérleteket nézhettünk és próbálhattunk ki.

Szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki
segített abban, hogy a gyerekeknek feledhetet-

len legyen ez a hét. Köszönjük Skreka
Gyulának a sátorállítást és -bontást, a
Lenzsér családnak a kellemes délutánt,
amit náluk töltöttünk, Derzsi
Istvánnénak a gyümölcslevest és a gyü-
mölcstortát, ami a nagy melegben igen
jólesett, Molnár Ildikónak az esőben ké-
szült bogrács-paprikáskrumplit, a tábo-
rozó gyerekek családjának a sok segít-
séget és a pénteki közös sütögetést. És
végül köszönjük a gyerekeknek, hogy
ilyen jól sikerült a tábor. Reméljük, jö-
vőre is találkozunk!

Bulyákiné Éberth Anna 

Gyermeknapot tartottunk a Hu -
nyadi János Általános Iskolában

Sok színes program várt minket. Először ki-
mentünk a műfüves pályára az iskola csapatá-
nak drukkolni. A polgárőrök elleni visszavágót
a diákok nyerték meg, így jó hangulatban in-
dultunk vissza az iskolába.

Visszaérkezve a tornacsarnokban várt min-
ket a következő program, egy táncház. Voltak
népi játékok, néptánc, népiruha-bemutató és
hangszerbemutató. A bátrabbak még táncolni
is beálltak.

Ezt követően két csoportra oszlottunk: alsó
és felső tagozatra. Az alsósok egy egyetemi ta-
nár előadását, bemutatóját élvezhették a hon-
foglalásról. Nem csak a korabeli ruhát és fegy-
verzetet mutatta be a két vendég, hanem aki je-

lentkezett, ki is próbálhatta a kardforgatás
művészetét. A felsősök kerékpár ügyességi
versenyen, valamint partizánjátékon vettek
részt. Egy óra elteltével a két csoport felváltotta
egymást.

A programok végeztével megebédeltek az
ebédelősek és indult a szabadon választható

programok sora. Lehetett kézműveskedni, lo-
vagolni, sakkozni, társasjátékozni, és egy dino-
szauruszos kiállítást is megnézhettünk.

Én nagyon jól éreztem magam, és azt hi-
szem, ezt a többiek nevében is mondhatom.

Szalay Dominika, 4/a

Július 22-én köszöntöttük klu-
bunk azon tagjait, akik az idén ün-
neplik (ünnepelték) 60, 70, 75, 80
és 85. születésnapjukat. Az ünne-
peltek egy szép verset, ajándékot és
egy-egy szál rózsát kaptak. 

A köszöntő után ebédeltünk és
hűsítő italok mellett beszélgettünk.

„Nyugalom és béke,
Egészség, szeretet
Ez amit mindnyájan
Kívánunk ma Nektek!”

– Jakab Miklósné (Irénke) 60 év
– Szabó Sándorné (Vilma) 60 év

– Rémai Lajosné (Erzsike) 70 év
– Demeter Józsefné (Jucika) 75 év
– Podluzsánszky László 75 év
– Rakó Istvánné (Margitka) 80 év
– Szabó Jánosné (Etelka) 85 év.

Idén szeptemberben szintén egy
nagy esemény elé nézünk, ugyanis
a Margaréta Nyugdíjasklub idén
tölti be a 25. „életévét”.

Szeretnénk ezt a neves alkalmat
méltón megünnepelni, még akkor
is, ha az idén az önkormányzat nem
tudott bennünket anyagilag támo-
gatni.          

Görbe Istvánné klubvezető

11. Aranykéz Kézműves Tábor

MARGARÉTA NYUGDÍJASKLUB DÉLEGYHÁZA – Ünnepeltünk
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•  XVIII. DÉLEGYHÁZI FALUNAPOK 2010 •

XVIII. Délegyházi Napok 2010
Ha igazán akarunk valamit, sikerülni fog! Csak segítő szándék,

segítő kezek, összefogás és persze pénz szükséges.
Nehezen indult, de úgy hírlik, jól sikerült az idei faluünnep. 
A pénteki nyitó program a művelődési házban, mint minden évben,

most is becsalogatta a művészetek iránt érdeklődőket. Színvonalas
kézműves (foltvarró, tűzzománc, szövő) kiállításban gyönyörködhet-
tünk, a hangulatot fokozták a citerakísérettel megszólaló szép magyar
népdalok.

Szombaton a Csokréta Klub asszonyai ébresztgették vidám nótával
és pálinkával Délegyháza lakóit, hívogatva a 2 napos programra. Még
a nagy eső miatti sár sem vette kedvét senkinek, aki részt akart venni a
szombati ünnepélyes megnyitón.

A Balázs házaspár (Kowa és Valcsi) alkotta gyönyörű színfalak és
Héder Tímea csodálatos virágai között még a kürtszó, a vers és a dal is
szebben szólt. 46 újszülöttet és boldog szüleiket üdvözöltük ezen a na-
pon, örülve annak, hogy velük ismét gyarapodott falunk lakossága.

A közösségért hosszú éveken át végzett munkája elismeréseként
2010-ben a „Délegyházáért” arany medált Fórizs Sándorné, a „Dél-
egyháza Tiszteletbeli Polgára” kitüntető oklevelet Tomana Istvánné
vehette át. A közösségi munkáért oklevelet Bándli Antalné, Cseh
Károly, Derzsi István, Komáromi István, Márton Róbert, a Palóczai
Kiss házaspár, Tóth Mihályné, a Délegyházi Faluszépítő Egyesület, az
Együtt Délegyházáért Egyesület, a Végelgyengülés Tömegsport
Egyesület és a Baba-Mama Klub kapta. Valamennyiüknek szívből
gratulálunk! A kitüntetetteket, az idei Pünkösdi Királyt és a piciket a
Kölcsey Kórus dalai és a „Keringés-zavar” tánccsoport vidám tánca
köszöntötte. A szombat délután és a vasárnap a tánc, a zene és a szóra-
kozás ideje volt. A szervezők igyekeztek valamennyi korosztály ked-
vében járni, a fellépőket úgy összeválogatni, hogy többféle stílust kép-
viseljenek.

A vásárok, a vidámpark, a finom enni-innivalók mind a vendégek
igényeit igyekeztek szolgálni.

Nagy sikerük volt – mint minden évben – a helyi fellépőknek, akik
piciktől a nagyokig bebizonyították, hogy mennyi tehetséges,
jókedvű, táncos lábú ember él Délegyházán. Csak az elismerés hang-
ján szólhatunk róluk és felkészítőikről. Elismerést érdemelnek a sport-
versenyek szervezői és résztvevői, a kézműves foglalkozások irányí-
tói. Már hagyomány a meghitt hangulatú ökumenikus istentisztelet
(ebben az évben 3 felekezet részvételével), az egészségi állapotunkat
felmérő, jó tanácsokkal ellátó orvosi szolgálat, a sok izgalmat okozó
tombolahúzások. Nélkülük nem lenne teljes ez a rendezvénysorozat.

Sok ember előkészítő, szervező, lebonyolító munkája van ebben a
három napban: az éjszaka értékeinket, nappal biztonságunkat védő
polgárőröké, testépítőké, a rendet, tisztaságot biztosító munkásoké, az
előkészületben és rendezésben közreműködő hivatali dolgozóké, civil
szervezeteké. Voltak, akik a rendezvény elejétől a végéig „szolgálat-
ban” voltak: Bulyákiné Ancsi, aki a műsorvezetői és főszervezői fel-
adatokat látta el, Zólyomi József, aki a sátorállítástól a bontásig dolgo-
zott, Szabó József és Kun Balázs, akik fotókon és videofelvételen örö-
kítették meg az eseményeket. Köszönet áldozatos munkájukért!

Végül és nem utolsósorban azoknak a vállalkozásoknak és magán -
személyeknek jár a köszönet, akik ebben a nehéz gazdasági helyzet-
ben anyagi támogatásukkal hozzájárultak a XVIII. Délegyházi Napok
megrendezéséhez. Nevük az újság 11. oldalán olvasható.

HM
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Fő támogatók:
Szőke Sándor – BUSPED BT.
OTP Bank
H-MASTER, TERM-VÉD és a
KINAMÉ Kft.
Kiskunlacházi Kavicsbánya Kft.
Fodor Fuvar Kft.
Kavics Invest Kft.
Kocsis László
Rényei Ernő

Támogatók és segítők:
A.S.A. Magyarország Környe-
zetvédelmi és Hulladékgazdálko-
dási Kft.
Andromeda Travel utazási iroda
Anikó Cukrászda (Rákóczi út
9/2.)
Baba-Mama Klub
Bacskai Józsefné méhész Duna -
varsány
Bakterház Pizzéria Dunavarsány
Báthory Imre Műanyag Nagyke-
reskedés
Bednárik László és felesége
Bulyákiné Éberth Anna
Csokréta Asszonyklub
Debreceni István és családja
Délegyháza Méhész egész ség ügyi
Felelős
Délegyháza Polgárőrség
Délegyházi Községi Sportegye-
sület
Délegyházi Sporthorgász Egye-
sület
Délegyházi Testépítők
Domán ABC
dr. gr. Bethlen István és dr. gr.
Bethlen Istvánné
Dr. Ladányi Györgyi és munka-
társai
dr. Mészáros János és családja
dr. Hegedűs Tamás állatorvos
Dunavölgyi Vízügyi Társulat
Dupet Szöv.
Együtt Délegyházáért Egyesület
Elohim Kft.
Erdei Vendéglő Délegyháza
FA-MŰ 2002 Bt. Márton Tibor
és Hoffmann Péter
Farkas Jenőné és családja
Ferenczi Ferenc méhész
Fito Medica Kft.
Fritsch Ottó méhész

Fülöp Attila üvegszobrász
Gerzsény László és családja
Halászné Ungvári Szilvia kozme-
tikus
Hancsics György és családja
Happy Vidámpark Kft. 
Hartmann-Rico Hungária Kft.
Héder Gyula és családja
Hegedűs Miklós és párja
Józan Sándor
Józsa Kálmánné
Kis Pizzéria Dunavarsány
Kiskunlacházi Művelődési Köz-
pont
Kiskunlacházi Volly István Mű -
vé szetoktatási Intézmény
Kiss-Stefán Mónika és családja
Kováts Béla Erőspuszta
Kovács Imre
Kowa és felesége Valcsi
Kölcsey Művelődési Központ
dol gozói
Kulcsár István villanyszerelő
Lebenszkyné arc- és testfestő
Margaréta Nyugdíjasklub
Mester Miklósné
Multilen Kft. – Lenzsér Zoltán
Nagy Ferenc festőművész
Nagy Ildikó
Némedi-Tóth Gábor és Némedi-
Tóth Gáborné
Non-Stop Élelmiszerüzlet Duna -
varsány
Orbán Róbert cukrászmester
Östör Károly
Polgármesteri Hivatal dolgozói
Robinson Kft.
Sanidis Kft. Ifj. Komáromi István
Szabóné Kolozsvári Ilona és Sza-
bó József
Szász Judit és Szász Tibor (Dib-
Dab Kft.)
Szatmári Andrásné
Szecsei Imréné
Szilveszter Lajos
Tavirózsa Kemping
Tisza Beáta Fodrászüzlet
Tisza Gabriella és Tisza Tivadar
Trencsánszky Violetta és Tren -
csánsz ky Tibor
Ungvári János
Varga Gyuláné
Végelgyengülés Tömegsport
Egye sület
Zsanna-Manna  édesség

A XVIII. Délegyházi Napok támogatói
és segítői:
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Tisztelt olvasók!
Horváth Veronika a nemzeti válogatottal a spa-

nyolországi Esteponára – ami Malagától 70 km –
az IKO Matsushima Világkupára utazott június
17-én. A versenyt június 19-20-án rendezték. Mi is
a válogatottal utaztunk. Az út nem volt rövid és
zökkenőmentes. Az Air France járattal utaztunk és
Párizsban szálltunk át. Nem érkezett meg minden
csomag időben, de végül minden rendbe jött. Na-
gyon sok versenyző érkezett. A csapat a tenger-
parthoz közeli szállodában volt elszállásolva. A
verseny egy nyitott sportarénában kapott helyet,
ami a bikaviadalok helyszíne volt. Az ötlet nem
rossz, azonban a nyitott szabad ég alatti porond, a
35 fokos meleg nem igazán kedvező egy verseny
lebonyolításához. A verseny 2 napos volt, minden
nap éjfél utáni zárással. A vezetőknek, bíróknak,
versenyzőknek nem igazán volt idejük a várossal
való ismerkedésre, mert a program nagyon feszí-
tett volt. Versenyzőink nagyon erős mezőnyben
küzdöttek. Dobogós helyezést nem sikerült szerez-
nünk, azonban Gyarmati Imre a 4. helyen végzett.
Veronika a tavalyi olasz Európa-bajnokság ezüst-
érmesével került össze, aki fejrúgással győzött.
Egy nagyon erős mezőnyben versenyzett, ahol volt
világbajnok, Európa-bajnok, Európa-bajnoki he-
lyezettek. Veronika még a versenyzés elején van,
fiatal. Egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy elin-
dulhatott a Világkupán. A versenytapasztalatához
hozzájárult a felkészülés és a verseny.  Bízom ben-
ne, hogy Veronika az egyesület életében aktívan
részt vesz, és még erősebb kyokushin szellemiségű
lánnyá válik. Elismerésem minden versenyzőnek,
mert a legjobb tudását adta! A verseny másnapján
2 napos nemzetközi edzőtáborral és mestervizs-
gákkal zárult a program. Szeretném még egyszer

mindenkinek megköszönni, aki hozzájárult Vero-
nika felkészüléséhez és utazásához! Mi négyen be-
kalandoztuk Dél-Spanyolországot. Eljutottunk
Gib  raltárra és Tariffa városába. Az utazás képei
már a honlapunkon megtekinthetők. Június 28-tól
rendeztük meg a Nomád Kempingben a 15. Jubile-
umi Nyári Edzőtáborunkat. 80 fő jelentkezett a tá-
borba, ami ekkora létszámmal idén volt először.
Jöttek vendég mesterek is, akik megdolgoztatták a
csapatot: Sempai Bartha Beatrix 2 danos és sensei
Haszmann Béla 3 danos mester. A tábor pénteken
reggel 6 órakor övvizsgával zárult. A sikeresen
vizsgázottaknak gratulálok! Idén ismét közösen tá-
boroztunk az ovisokkal Dunavarsányról Keresz te -
siné Bukovszki Ágnes vezetésével.

A tábor videói megtalálhatók a honlapunkon:
www.senseimarossy.hu. Szeretném megköszönni
az évek óta segítséget adó szülőknek a táborban
nyújtott segítséget a BLAHÓ családnak, GRÁCZI
BÉLÁNAK és GRÁCZI MAMÁNAK, a
WALTER CSALÁDNAK, KISS VINCE opera-
tőrnek, a KUNSÁGI szülőknek, valamint a tábor
irányításában nem kis segítséget adó HORGOS
DÁNIELNEK, GENCSI IVETTNEK, BLAHÓ
ZSOLTNAK és TORDAI VIKTORNAK. A nyá-
ron még a nemzetközi edzőtáborban veszünk részt
Karcagon. Itt többen mestervizsgát tesznek, ami a

táborokban mindig a legnagyobb esemény. Szep -
tember 6-án kezdünk Délegyházán edzeni, és azon
a héten minden edzőteremben. Várjuk a jelentke-
zését az új karatésoknak Délegyházán és
Dunavarsányon az általános iskolában 6 éves kor-
tól, Dunavarsányon a Robi Cukrászdában 12 éves
kortól. Érdemes elkalandozni kicsit a megújult
honlapunkon sok videóval edzésekről, versenyek-
ről…, hátha Ön / Te is kedvet kapsz, hogy ennek a
baráti társaságnak a tagjává válj!
WWW.SENSEIMAROSSY.HU

Mindenkinek kellemes nyarat kívánok!
Marossy Károly 3 dan klubvezető

Immár 4. éve szervezünk a nyári napközis tábort
a délegyházi Nomád Kempingben óvodásoknak,
ahol lelkes segítőim évek óta Lengyel Zsóka óvó-
nő és Nagy Katalin tanuló. Nem minden évben
tudtunk a karatés „nagy csapattal” táborozni, de az
idén sikerült. Ami azért fontos, mert a „kicsik”
közvetlenül közelről nézhették az edzéseket, be-
mutatókat, majd a vizsgákat is. Akiket rabul ejtett a
látvány, lehetőségük volt játékos formában kipró-
bálni e sport jellegzetes mozdulatait, valamint játé-
kos vetélkedőkben vehettek részt. De ez csak egy
lehetőség volt a felkínált számos tevékenység kö-
zül, amelyek tábori életünket színesítették (kézmű-
ves foglalkozások, kincsvadászatok, mesék, pan-
csolás a tóban, arcfestés). A fotók megtekinthetők
a www.senseimarossy.hu oldalon. Harminc gyer-
mek nevében szeretném megköszönni a Béltecki csa-
ládnak, a Debreczeni családnak, a Faragó és a Győri
családnak, a Húber, a Monostori és az Oláh család-
nak, Margit óvó néninek, Orbán Róbertnek, valamint
a Pataki családnak a felajánlott sok-sok finomságot,
és a NOMÁD KEMPING ízletes ételeit és szíves
vendéglátását. Találkozzunk jövőre is újra, ugyanitt! 

Keresztesiné Bukovszki Ágnes óvó néni
Dunavarsány, Weöres Sándor Óvoda

SSppaannyyoolloorrsszzáággbbaann  jjáárrttuunnkk
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•  SPORT •

A „kicsi Délegyháza” 14 év után ismét baj-
nok lett, a járási osztályban nem akadt nálunk
jobb csapat. Már ősszel sejteni lehetett, hogy ké-
szülődőben van valami, hiszen harmadik helyen
teleltünk, és tavaszra több jó képességű, régi
délegyházi kötődésű játékos is csatlakozott. 

A megerősített csapatunk már nem is hibá-
zott, a tavaszi szezont veretlenül, pontelőnnyel
zártuk. Nagyon gólerős volt a gárda, messze a
legtöbb találat állt a nevünk mellett. Több csa-
pat is megtapasztalta, milyen a kicsi Délegyhá-
za otthon: kétszámjegyű kapott góllal kellett
hazamenniük…

Csapatunk tehát kivívta a magasabb osztály-
ban való indulás jogát.

Köszönettel tartozunk a támogatóinknak,
egyre növekvő szurkolótáborunknak.

Sajnos nem teljes az öröm, mert borzasztó
tragédia árnyékolja be a sportközösséget. 

Hidegföldi Pali bácsi életének hatvankilence-
dik évében egy szerencsétlen autóbaleset követ-
keztében elhunyt. Rendkívül sokat köszönhet
neki a sportegyesület. Örömben és bánatban is
velünk volt, mindig kitartott szeretett „kicsike
Délegy házája” mellett, hosszú évtizedeken ke-
resztül vett részt a helyi sportéletben. Mérhetet-

len sok munkával, tanáccsal, buzdítással, önzet-
lenül segítette a mindenkori csapatot.

Halálával már nem lesz ugyanaz a „kicsike”,
pótolhatatlan veszteség érte közösségünket.

Friss bajnoki címünket szeretnénk Pali Bácsi-
nak ajánlani, nyugodjon békében leghűsége-
sebb szurkolónk.

Tisztelettel: a CSAPAT

Felső sor: Hidegföldi Kálmán technikai vezető, Demeter Tibor, Nagy István, Babinszky Péter,
Sződi Sándor, Vanka József, Hallai Tibor, Sallai László, Vanka János, † Hidegföldi Pál szertáros,
Molnár István gondnok. Alsó sor: Nagy János edző, Kocsis József, Varga Ákos, Juhász Richárd,

Dávid István, Kovács István, Keresztesi Csaba, Vastag Zoltán, Hámori Zoltán.
Képről hiányoznak: Turzó Gyula, dr. Riebl Antal elnök, Németh Ferenc, Száger Ferenc

2003-2004-ben
alakult meg az
Öregfiúk csapata. A
terület déli csoport-
jában indultunk, az
első évben negye-
dik helyen végez-
tünk a bajnokságon.
A Szent István Ku-
pán a III. helyezést
értük el, ami na-
gyon szép ered-
mény volt szá-
munkra, nagyon
büszkék voltunk rá.
Aztán jött a 2004-
2005-ös bajnoki év
és bajnokok lettünk.
Annyi izgalom és oly sok nehéz mérkőzés után
büszkén elmondhatjuk, hogy a terület déli cso-
portjában nem akadt jobb nálunk. Olyan csapa-
tot, mint Százhalombatta győztünk le, ez a csa-

pat volt a legnagyobb riválisunk. Aztán jött a
2005-2006-os bajnoki év, ahol ismét arany-
éremmel büszkélkedhettünk, elkezdődött a
2006-2007-es év, ahol sajnos csak bronzérem-

mel kellett beér-
nünk, de ennek is
nagyon örültünk.
2007-2008: itt ismét
ezüstérmet szerez-
tünk, és jött a 2009-
2010-es bajnoki év,
ahol ismét a
Százhalombattával
kellett eldönteni
Délegyházán az
aranyérem sorsát,
amit sikerült meg-
nyerni, így ismét
miénk lett a győze-
lem. Külön köszö-
net minden sportoló
kedves feleségének,

akik biztosították férjüknek a sportolásra a sza-
badidőt. Ezúton kívánok minden Öregfiúnak
nagyon hosszú, boldog éveket az életben. 

Hidegföldi Kálmán

Délegyháza Község Önkormányzata megrendüléssel vette tudomásul a Sport Egyesületet ért tragikus eseményt, és együttér-
zését fejezi ki a gyászoló családnak és az Egyesületnek hűséges tagja, Hidegföldi Pál halála miatt. 

Forgó Vilmosné alpolgármester

Bajnokcsapat és gyász…

DDéélleeggyyhháázzii   öörreeggff iiúúkk  éé lleettéébbőőll
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2010. május 29-én és 30-án újabb izgalmas táncversenyeken vettek részt
Délegyháza társastáncos növendékei. Szombaton páros táncversenyen a
Pillangó csoport tagjai, illetve Lilla és Kitti képviselte Délegyházát. 2. il-
letve 5-6. évfolyam latin és standard kategóriában indultak a párok.

A verseny nagyon izgalmas volt, nem volt egyszerű a zsűri dolga. Dél-
egyházáról Márton Bence volt tagja a zsűrinek, mint mosolybíró. Sike-
rült is rengeteg mosolyt csalni a versenyzők arcára. Már elmúlt dél, mikor
újra bevonulhattak a versenyzők, és vártuk reménykedve a jobbnál jobb
eredményeket.

2. évfolyam latin kategória lány – lány pár:
3. helyezés – Náhlik Fanni és Pribyll Vivien
4. helyezés – Danielisz Luca és Kocsis Fedra

2. évfolyam latin kategória fiú – lány pár:
6. helyezés – Debreceni Zsolt és Gáspár Beatrix

2. évfolyam standard kategória fiú – lány pár:
3. helyezés – Lakatos József és Takács Petra
5. helyezés – Debreceni Zsolt és Gáspár Beatrix

5-6. évfolyam latin kategória lány – lány pár:
6. helyezés – Talapka Lilla és Nádházi Kitti

Mosolydíj nyertes: Debreceni Zsolt és Gáspár Beatrix

Vasárnap formációs versenyen a Pinky Girls indult Délegyházáról. A
lányoknak sem volt egyszerű a dolguk, mindkét kategóriában indultak, de
remekül teljesítettek a táncokban.

Amíg a zsűri elvonult, szebbnél szebb bemutatókat láthattunk a Blue
Stars, Fantázia, Kaméleon és a Stars csoportoktól. Délutánra elérkezett
a várva várt eredményhirdetés.

2. helyezés: latin kategória – cha-cha-cha 
3. helyezés: standard kategória – angol keringő

Kiss Anikónak köszönjük, hogy ismét dobogóra állhattunk!!!

Blue Stars

I.�Colour�Kupa



A Kistérségi Szenior Foglalkoztatási Klu-
bunk tagjaival 2010. május 20-án a fővárosi ál-
lásbörzén voltunk Csepelen.

Fél kilenckor indultunk az autóbusszal, ame-
lyet Szilveszter Lajos délegyházi vállalkozó
bocsátott rendelkezésünkre /és a segítségét ez-
úttal is köszönjük/ a Petőfi Művelődési Ház
elől. Voltak, aki külön személyautóval érkez-
tek Taksonyból és Szigethalomról. A Csepeli
Munkásotthon zsúfolásig megtelt a munka-
adók asztalaival, valamint az állást kereső ér-
deklődőkkel. Klubunk tagjai is több helyre be-
adták az önéletrajzukat, valamint több számuk-
ra ígéretesnek látszó munkaadó címét jegyez-

ték fel. Az állásbörzét követően „sajnos” két
taggal csökkent a létszámunk, mivel ketten je-
lezték, hogy sikerült elhelyezkedniük.

A következő foglalkozásunk június harma-
dik keddjén, vagyis 15-én volt. A téma: az ál-
lásinterjúkra való felkészülés tudnivalói. Visz-
szatértünk azonban az önéletrajzokra is, mert a
börzén kiderült, hogy ezeken van még javíta-
nivaló. Az állásinterjúk tudnivalóiról a takso-
nyi KREISZNÉ  DÖMÉNY ILDIKÓ HR-es
szakember adott tájékoztatást. Radul Zoltán
folytatja a számítógépes oktatást.

Dr. Gligor János
klubvezető
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Állásbörzén voltunkMŰVÉSZET, VERSENY ÉS
BEMUTATÓ

A THÉBA Stúdió művészeti pályázatot hir-
det olyan fiataloknak, akik nemcsak „megmu-
tatni” szeretnék magukat, de képességeiket to-
vább is akarják fejleszteni.
A verseny és bemutató kategóriái:
– előadóművészet: színész, musical, tánc, ének,

pantomim
– képzőművészet: grafikus, festő, szobrász
– film: rövidfilmkészítés
Tudnivalók:
– Színészek, énekesek: jazz, klasszikus, musical

és chanson kategóriában 1 szabadon választott
és 1 a zsűri által választott /a thebainfo honla-
pon található 12-es listából/ vers vagy mono-
lóg vagy dal előadása.

– Tánc, mozgásművészet, pantomim: egy saját
koreográfia és egy vezetett közös tréning.

– Képzőművészeknek: szabadkézi rajz egy be-
állított tárgycsoportról.

– Filmeseknek: a versenyzőkről és a pro duk -
ciók ról egy 3 perces snitt elkészítése (esetleg 3
perces hozott anyag).
Zsűritagok ismert művészek és a média

képviselői. A zsűri a helyszínen értékeli a pro-
dukciókat, az eredményről 3 napon belül 
e- mailben / postán küld értesítést.

A versenyen kiállítási, fellépési lehetőséget,
továbbá féléves tandíjmentességet, valamint 
20 000 és 10 000 forintos tandíjkedvezményt le-
het nyerni a THÉBA Művészeti Akadémia kö-
zép- és felsőfokú szakképzésére.

Jelentkezés: e-mail: thebainfo@vipmail.hu,
postacím: 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u.
vagy: 1074 Bp. Vörösmarty u. 12/B.

Nevezési díj: 1000 forint /a helyszínen is
fizethető/. Nevezési határidő: 2010. aug. 25.

A versenyre és bemutatóra 2010. augusztus
28-án 09 órától kerül sor Dunavarsányban a
Petőfi Művelődési Házban. Mindenkit /a szeré-
nyebb anyagi lehetőségekkel rendelkezőket is/
szeretettel várunk. A nézőknek belépődíj nincs.
A szervezők nevében és a MISA Alapítvány
képviseletében: Dr. Gligor János

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY
A MISA Alapítvány segíteni szeretne a tele-

pülésen élő, nehezebb anyagi helyzetben lévő,
de a művészetek iránt elkötelezetten érdeklő-
dő, érettségivel rendelkező fiataloknak a
Théba Művészeti Szakképző Iskolában való
kedvezményes tanulási lehetőséggel. Az isko-
lában előadóművész (musical, színész, énekes,
táncos), valamint képzőművész (szobrász, fes-
tő, grafikus) szakokon lehet tanulni. Az első
szakképesítés ingyenes. Érd.: théba.info. Tsz.:
06-30-9823-417 vagy a MISA irodában a 06-
24-486-023-on. Irodavezető

Mindig zavarban vagyok, amikor azt látom, hogy valaki, valakik az amúgy is kevésből
önzetlenül ajándékoznak. Tudom, ilyenkor kevés az a szó, köszönjük.

A Faluszépítő Egyesület eddig is arra törekedett, hogy a község gyermekeinek örömet
szerezzen. Évente két alkalommal családi napokat – Tóparti Party-t – rendezünk, és öröm-
mel látjuk, tapasztaljuk, egyre többen látogatnak ki rendezvényeinkre. Öröm látni a sok
mosolygós, izgatott gyereket, mikor felszáll a lóra, felmászik a tűzoltóautóra, ragyogó
szemmel ül be a kenuba.   

Most egy új csónakkal gazdagodott a Faluszépítő Egyesületünk, ezen belül a község la-
kói.  Ezt az ajándékot Szabó József és felesége, Szabóné Kolozsvári Ilike ajánlotta fel a gye-
rekek szórakoztatására. Adni így is lehet, szeretettel, alázattal, a háttérben maradva. Kö-
szönjük a gyermekek nevében is. Egyesületünk így már két csónakkal rendelkezik, és re-
méljük, sokan kedvet éreznek kipróbálásukra.  

Szeretettel várunk mindenkit az augusztus 20-án megrendezendő családi napra, melyet
ismét a Szent István Parkban tartunk meg. Hancsicsné Ari

KÖSZÖNJÜK
A segítség mindig jól jön, de különösen most, ezekben a szűkös időkben. Amikor nemcsak a

családok, de az önkormányzat is nagyon kevés pénzből gazdálkodik. Köszönjük mindazoknak,
akik ebben a nehéz helyzetben segítséget nyújtottak. 

• Az Elohim Kft.-nek köszönjük, hogy egy rászoruló délegyházi lakos köztemetését térítés-
mentesen elvégezték, segítve ezzel a családot és önkormányzatunkat.

• Dr. Molnár Zsuzsanna jegyző asszony a polgármesteri hivatal épületének életveszélyessé vált
lépcsői elkészítésének munkadíját vállalta fel, mivel erre az előre nem látható kiadásra nem volt
fedezet.

• Bednárik László képviselő a hőségriadó idején, hétvégén az idős, egyedül élő embereket láto-
gatta meg, innivalót vitt és problémáikon próbált segíteni. 

• Az Együtt Délegyházáért Egyesület és a polgárőrség tagjai végigjárva a községet az árvízká-
rosultak megsegítésére gyűjtöttek adományokat, amit már el is szállítottak az árvíz sújtotta
Edelény községbe. Pénzbeli adományokra még mindig van lehetőség a boltokban elhelyezett
gyűjtőkben. Kis pénz is segítség, ha van módunk, segítsünk! Karitatív munkájuk példaértékű. 

• A Családi Napközi nyári festésére, javító munkálataira nincs pénzünk. A dolgozók és hozzá-
tartozóik szervező munkájának és az emberek segítő szándékának köszönhető, hogy a kicsik nyári
szünet után szép tiszta, felújított épületbe jöhetnek. Márton Tibor a folyosó lambériázását végezte
el, adta hozzá a lambériát és a többi anyagot is. Ifj. Bimbó István szobafestő a helyiségek festését és
előtte a nem kevés javítási munkát végezte el. A festéshez az anyagra a pénzt Mihály Zoltán baptis-
ta lelkésztől, Szabó Lajos, Városi Sándor vállalkozóktól kapták, Takács László homokkal ajándé-
kozta meg a gyerekeket. Köszönjük a szakemberek és az adományozók önzetlen segítségét.
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F I G Y E L E M ,  F I G Y E L E M !
A Mihály Dénes Szakképző Iskola Délegyházi Telephelyén (2337 Délegyháza,

Árpád út 53.) a 2010/2011-es tanévben elindítja OKJ-s képzéseit

IRODAI ASSZISZTENS (ALAPFOKÚ)

„Az EU-s követelményeknek megfelelő, modern vezetők munkájuk segítőjeként irodai asszisztenseket alkalmaz-
nak, akik biztonságosan eligazodnak a számítástechnika útvesztőiben, a klaviatúra virtuózai, szakmai felkészült-
ségükkel nagymértékben hozzájárulnak a kis- és középvállalatok vezetőinek sikereihez.”        Csóréné Bene Mária

Érdeklődni: Barna Edinánál a 06-70/933-6310-es vagy Fekete Józsefnél a 06-70/933-6300-ás telefonszámon.

Szükséges feltételek: alapfok esetén: 10. (az 1998/99 előtt végzetteknek 8 általános) évfolyam elvégzése

Költségek: 25 000 Ft beíratkozási díj

Jelentkezés: személyesen, más időpont előzetes egyeztetést igényel. Hunyadi János Általános Iskola (2337 Dél-
egyháza, Árpád út 53.) 

Beíratkozás: 2010. szeptember 03. (péntek) 10-18-ig
Tisztelettel: Fekete József

2004 óta ún. hibrid földgázpiaci szabályozás
volt érvényben. Ez azt jelentette, hogy fennállt
az ún. „hatósági piac” (más néven: közüzemi pi-
ac), másrészt egyre nagyobb teret nyert a szabad
piac.

A közüzemi piacon a miniszter szabta meg a
földgáz árát, míg a szabadpiacon a felek egyez-
kedésének a következménye az árszabás.

A közüzemi piac területi alapon működött,
ahol a területileg illetékes úgynevezett közüze-
mi szolgáltatók ellátási kötelezettséggel bírtak.
Ennek megfelelően pl.: Budapesten a Főgáz; az
ország keleti/délkeleti területein a TIGÁZ volt
az illetékes ellátó. Ugyanezen vállalatcsopor-
tokhoz tartozó cégek birtokolták egyben a terü-
leti hálózatokat is.

2004 óta hódít teret a magánpiac Ma gyar -
országon. Először a nagyipari fogyasztóknak
nyílt lehetősége kereskedő választására, míg
2007-től a lakosság is megválaszthatja keres-
kedőjét.

2009. 06. 30. óta a közüzemi helyett egyete-
mes szolgáltatás lépett életbe, és bevezetésre ke-
rült az egyetemes felhasználásra jogosult fel-
használók fogalma.

2009. július 1. óta egyetemes fogyasztó min-
den fogyasztó, kivéve akinek a lekötése 100
m3/h felett van.

2010. július 1-jétől ez úgy bővült, hogy a 20-
100 m3/h kapacitású fogyasztók sem jogosultak
az egyetemes szolgáltatásra.

Aki nem jogosult az egyetemes szolgálta-
tásra, annak a szabadpiacon kell beszereznie
a gázt! A lakosság mindig jogosult lesz!!!

Szolgáltatóváltáskor műszaki változás nem
történik, a hálózatot továbbra is a jelenlegi el-
osztói engedélyesek működtetik, aminek díja
évi 12000 Ft+ áfa.

A rendszerek működtetéséhez szükséges tá-
roló kapacitások is olyan tényező, amit minden
szolgáltató felszámít, illetve ilyen még az im-
port korrekciós tényező, ami várhatóan 2011 vé-
géig megszűnik.

Az új szolgáltató a gáz árából a kedvezményt
miként tudja adni?

• online ügyintézés
• nincs ügyfélszolgálati iroda

• kis létszám
• a belső rendszer a legmodernebb
• folyamatos belső termékellenőrzés és fej-
lesztés.

Lakossági szerződéskötéshez a helyszínen:
20 m3/h kapacitás –  természetes személy esetén
– szükséges iratok:

–  személyi igazolvány
– lakcímkártya
– banki fizetés esetén bankszámla
– utolsó havi gázszámla
/Ha más a fizető, mint a felhasználó, az Ő ok-

mányai természetesen./

A szerződéskötéskor adott meghatalmazás
alapján a szükséges adminisztrációs tevékeny-
séget az új szolgáltató elvégzi!

Az átállás feltétele az előző szolgáltató felé
fennálló tartozás kiegyenlítése a megszűnést
megelőző 10. munkanapig. (Nem a befizetés – a
bekönyvelés időpontja számít!)

Elérhetőség Délegyházán: Baráth Tibor.
Tel.: 06-70-327 4763

AMIT A GÁZPIACRÓL TUDNI KELL !
(ha éves szinten meg akar egyhavi gázdíjat takarítani)
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•  MINDENFÉLE •

MÉDIA HÍREK
A DVTV július 22-i adásában
Boltos Józseffel, községünk

Polgárőrségének vezetőjével készített
interjút megnézhetik a

www.dunavidek.hu videótárban.

Augusztus 12-én, csütörtökön 18.40-
kor Hancsics Györggyel beszélget

Kempf Károly Ignác, a DVTV
főszerkesztője.

A XVIII. Délegyházi Falunapokról
készült kisfilmeket megnézhetik a

www.youtube.com/delegyhazivideok
internetcím alatt.

Ismét lesz
középhaladóknak
angoltanfolyam!

Aki szeretné elmélyíteni angoltudá-
sát, hogy letehesse a középfokú nyelvvizs-
gát, tanuljon velünk! Órák minden kedden
és csütörtökön a könyvtárban 18-19.30-ig.

Tanfolyamvezető: dr. Bukovszki Ákos

Jelentkezés és tesztírás: 2010. augusz-
tus 31-én, kedden 18 órakor a könyvtárban

(Délegyháza, Szabadság tér 9.)

Érdeklődés: Bulyákiné Éberth An ná -
nál (06-30-696-6589)

vagy Derzsi Katánál a Kölcsey Művelő-
dési Központban (06-30-864-4365)

Kéményseprő-ipari közszolgál-
tatás ellátása Pest megyében
A Pest Megyei Közgyűlés 21/2010. (V. 28.)

sz. KGYH alapján, a Magyar Kémény Kft. (ré-
gi nevén: Somogy Megyei Kéményseprő Ipari
Kft.) jogosult  a  27/1996. (X. 30.) számú és az
azt módosító 51/1999. BM. rendelet értelmé-
ben a kötelező kéményseprő-ipari közszolgál-
tatás ellátására Pest megye területén. 
Elérhetőségek:
Központ 1126 Budapest, Böszörményi u. 24/b
Ügyfélszolgálat
Filó András: tel.: 06-70-377-41-04
Tervfelülvizsgálat
Berki Tamás: 06-70-377-41-18
Használatbavételi engedélyek, kémény-
vizsgálatok megrendelése:
Filó András: 06-70-377-41-04
Főmérnök Oláh Csaba: 06-70-377-41-07
Kirendeltségek:
Szigetszentmiklós, 2310 Árpád u. 51.
Kirendeltségvezető:
Kása Zoltán 06-70-377-41-18 (ideiglenes)
Cegléd, Felház u. 58.
Kirendeltségvezető:
Mihály Zoltán 06-70-377-40-90
Ügyfélszolgálat: 06-70-377-40-98
Vác, 2600 Zrínyi u. 9.
Kirendeltségvezető:
Berecz István 06-70-377-40-91
Ügyfélszolgálat: 06-70-377-40-92
Ócsa, 2364 Nefelejcs u. 2/b
Kirendeltségvezető:
Krizsán Ferenc 06-70-377-40-95

A  SZERETETSZOLGÁLAT HÍREI
A Mozgáskorlátozottak Délegyházai Szervezete, mint a MAGYAR MÁLTAI SZE RE TET -

SZOLGÁLAT  Regionális Szervezetének tagja, f. év  május hónapban ismét fogadott egy német
kamiont, a német testvérszervezet szeretetadományaival. Az időjárási viszonyok kedvezőtlen
alakulása miatt az adományszállítmányt csak szétválogatni és lakossági válogatásra előkészíteni
tudtuk, részlegesen. Annyit azért elértünk, hogy a kapott 70 db kerékpárt a felíratkozott
igénylőknek ki tudtuk osztani. 

Heteket vett  igénybe  ez a munka, amellyel előkészítettük a falunapokra szánt „zsákbamacs-
ka” és  „tombola” csomagokat. Minden csomag tartalma kizárólagosan a német adományokból
származik.

Szervezetünk részt vett a 18. Délegyházai  Falunapokon. Jóleső érzés volt látni, hogy:  zsák-
bamacska csomagjaink tartalma örömteli mosolyt varázsolt a gyermekarcokra; tombola csomag-
jaink tartalmával ugyancsak látható örömöt szereztünk a nyerteseknek. Részvételünk a falunapo-
kon összességében sikeres volt.

Délegyháza önkormányzata EMLÉKLAP-pal fejezte ki elismerését a Mozgáskorlátozottak
Délegyházai Szervezetének önzetlen, a rászorultak megsegítésére irányuló munkájáért. 

Szervezetünk két tagja: Palóczai Kiss Sándor és felesége, Palóczai Kiss Sándorné oklevelet ka-
pott 17 évi jótékonysági munkájáért. 

Végezetül: Köszönetet mondunk  a Bethlen házaspárnak az immár „egy évtizede” végzett ál-
dozatos, falusegítő munkájáért, amelynek eredményeként az idei évben is közreadhatjuk az álta-
luk Délegyházára szervezett német adományokat. 

***
A MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT Térségi  Szervezetének  tagszervezete: a

Mozgáskorlátozottak  Délegyházai  Szervezete f. év július 10-én az adományokból  lakossági  vá-
logatást  rendezett;  főleg  ruhaneműk,  edények, kisebb mennyiségben  műszaki  cikkek  kerültek
kiosztásra. Örömünkre szolgált, hogy községünk lakosságából  igen sokan  részt vettek  a  váloga-
táson, és a kiadott holmik több mint 90% -a gazdára talált.

Sokan kérdezték, hogy mikor lesz a következő válogatás? Sajnálattal  tájékoztatjuk  községünk
lakosságát, hogy a korábbi  gyakorlattal  ellentétben, most  nincs  hírünk a németek  szándékáról.
Ők is értesültek a Bethlen családot ért támadásokról és az azokat követő nemkívánatos esemé-
nyekről, de még nem nyilatkoztak, hogy Délegyházára küldik-e a következő adományokat.
Amint hírt kapunk a német szándéknyilatkozatról, természetesen azonnal tájékoztatjuk közsé-
günk  lakosságát.

Ezúton ismételten köszönetet mondunk a Bethlen házaspárnak az eddigi, igen értékes német
adományok  Délegyházára irányításáért.

Mozgáskorlátozottak Délegyházai  Szervezete2010. szeptemberétől 
felnőtt színjátszó csoport indul

Délegyházán a Kölcsey
Művelődési Központban. 

Várjuk jelentkezésedet, ha elmúltál már 14
éves és úgy érzed, szívesen lennél egy „szín-
játékos” csapat tagja.

Jelentkezni lehet a Kölcsey Művelődési
Központban, vagy a 06-24/212-005-ös tele-
fonszámon.
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• HIRDETÉS  •  TÁJÉKOZTATÁS •

DÉLEGYHÁZI HÍREK
hir detési díjai

Egész oldalas színes (A4) 12.000,-
Egész oldalas fekete 10.000,-
Fél oldalas színes 6.000,-
Fél oldalas fekete 5.000,-
Negyed oldalas színes 3.000,-
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.
Az újság minden hónap első hétvégéjén jelenik meg.

Hirdetésfelvétel: Szabóné Kolozsvári Ilona főszerkesztő
DÉLEGYHÁZI HÍREK

mobil: +36/30-692-1063, tel./fax: +36/24-212-264
ilona.kolozsvari@freemail.hu

D É L E G Y H Á Z I
H Í R E K

önkormányzati lap

Kiadja: Délegyháza Képviselő-testülete
Felelős szerkesztő: Szabóné Kolozsvári Ilona

e-mail: ilona.kolozsvari@freemail.hu
Fotók: Bulyákiné Éberth Anna, Szabó József, Szigetfű Olga

Tel./fax: +36-24/212-264

Készült: 1300 példányban
Eng. sz.: B/PHF/1408/P/1994

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 első hétvégéjén.
Nyomdai munkák:

Press+Print Kft. Kiskunlacháza

A következõ lap szeptember 4-én jelenik meg,
lapzárta: 2010. augusztus 24. kedd éjfél!

Kiadó lakás! Délegyházán másfél szobás összkomfortos lakás, mun-
kásoknak is kiadó. Tel.: +36-24-212-078 vagy +36-30-692-1050

KKöözzéérrddeekkűű  tteelleeffoonnsszzáámmookk::
1. Polgármesteri Hivatal

Tel.: +36-24/212-011
Fax szám: +36-24/212-057

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

3. Hunyadi János Általános Iskola
Tel.: +36-24/212-055
Fax szám: +36-24/212-125

4. Kölcsey Művelődési és Információs Központ
Tel.: +36-24/212-005

5. Könyvtár
Tel.: +36-24/412-172

6. Orvosi rendelő
Tel.: +36-24/212-044

7. Orvosi ügyelet
+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. Polgárőrség: Boltos József
Tel.: +36-70/419-35-49

13. Délegyházi Önkéntes Tűzoltóság: Lenhardt Károly
+36-20-321-2255

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

15. Községgondnokság: Zólyomi József
+36-20-255-7345

16. Dunavarsány – Délegyháza Református Egyházközség
+36-24/484-452

17. Katolikus Plébánia Dunavarsány
+36-24/472-017

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

APRÓHIRDETÉSEK
Parkettás mester vállal: lerakást, javítást, csiszolást, lakkozást, PVC-sző nyeg

ragasztást, anyaggal is. Szolid árak, garancia! Tel.: +36-30-354-3769 
***

Redőny, reluxa, napellenző stb. javítás, készítés rövid határidővel, garanciával. 
Tel.: +36-20-364-2383

***

Mindenféle üveges munkát, képkeretezést vállalok, rövid határidővel. Selyem János
Dunavarsány, Görgey utca 6/A. Tel.: +36-20/343-0968

***

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

***

Délegyházán szoba, konyha, összkomfortos bútorozott kertes ház,  gyermektelen
házaspárnak vagy önálló személynek vagy személyeknek kiadó. 2 hónapi kaució

szükséges. Érdeklődni a 06/30-747-2988-as telefonszámon lehet.
***

Délegyháza Galla tanyán 3,6 hektár szántó eladó. 06/30-328-3194
***

Szakipari munkák végzése, minőségben, garanciával, számlásan, korrekt, megbíz-
ható szakembertől. Kőműves, festő-mázoló-tapétázó, szigetelési, víz-gáz-fűtésszere-
lés, hideg-meleg burkolás, dryvitolás és fémmegmunkálások, korlátok, kerítések,
stégépítés. Ács-tetőfedő, lambériázás, villanyszerelés. Generál kivitelezés! Bontási
munkák elszállítással! Részletfizetési lehetőség! +36-70/408 5755, +36-70/273 0184

***

Hűtőgépjavítás garanciával hétvégén is. Nyugdíjasoknak kedvezmény. Klímasze-
relés kedvező áron. +36-20/467-7693. 

***

Aranykoszorús Mester tetőfedő bádogos vállal tetőfedést, bádogozást, javításo-
kat 6 hónap garanciával! Tel: +36-20/958-2653

Az Angyal Patika augusztus 16-28-ig szabadság miatt zárva!
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•  HIRDETÉSEK •  HIRDETÉSEK •  HIRDETÉSEK •

FESTÉS – MÁZOLÁS – TAPÉTÁZÁS

Külső homlokzati szigetelés

Burkolás 

Gipszkartonozás

Faházak utólagos szigetelése

Tel.: +36-30-9606-387 egész nap • +36-24-212-322 este 19.00–22.00

HELYI LAKOSOKNAK 5% KEDVEZMÉNY!HELYI LAKOSOKNAK 5% KEDVEZMÉNY!

Ajtó-, ablakcsere

Laminált parkettázás

Kőművesm
unkák

Teljes körű kertészeti szolgáltatások!
Park- és kertépítés, fenntartás.
Telektisztítás, fűkaszálás.
Növényvédelem.
(kerti műtárgyak, öntözőrendszerek,
díszburkolatok kivitelezése)
Minőség – Garancia
Referenciák megtekinthetőek, egyeztetés után,
személyesen is!
Tel.: 06-209-252-157
E-mail: sanyikertje@gmail.com

SSzzéé ppss éé gg  kkuucckkóó
Professzionális munka, professzionális

alapanyagokkal!

DÉLEGYHÁZA, JÓZSEF A.  DÉLEGYHÁZA, JÓZSEF A.  uu .  6 ..  6 .

TELEFONSZÁM-VÁLTOZÁS:TELEFONSZÁM-VÁLTOZÁS:
+36-70-6300-901+36-70-6300-901

LLoovvaassookkttaattááss  DDéélleeggyyhháázzáánn!!LLoovvaassookkttaattááss  DDéélleeggyyhháázzáánn!!

Információ és bejelentkezés:Információ és bejelentkezés:
06-20/360-306206-20/360-3062

LOVAGLÁSI LEHETŐSÉGEK:LOVAGLÁSI LEHETŐSÉGEK:

– – futószárasfutószáras
oktatás oktatás 

– osztálylovaglás– osztálylovaglás

– tereplovaglás– tereplovaglás

– – nyári napközisnyári napközis
lovas táborlovas tábor
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•  HIRDETÉS •  HIRDETÉS •  HIRDETÉS •

Áraink az áfá-t nem tartalmazzák!


