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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!
Gyümölcsfák, szőlő, valamint dísznövények met-
szése
Lemosópermetezés!, valamint
Kert- és parképítés A-Z-ig (kerti műtárgyak, automa-
ta 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

– PEDIKŰR (kézi, gépi)

– MANIKŰR (klasszikus, francia, japán)

– MŰKÖRÖM (tip, tip-zselé, épített zselé, köröm

piercing

– SPA KEZELÉS

Professzionális munka, professzionális
alapanyagokkal!

DÉLEGYHÁZA, JÓZSEF A. DÉLEGYHÁZA, JÓZSEF A. uu. 6.. 6.
TEL.: +36-20-579-6341TEL.: +36-20-579-6341

– Darabos és ömlesztett áruszállítás
– Daruzás
– Gépi földmunka
– Betontörés
– Lyukfúrás
– Raklapos árumozgatás
– Kertrendezés
– Alapkiszedés
– Kerítés alapásás

+36-30-969-1124
+36-70-432-8330
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Délegyházi Tóparti Party
Délegyháza Faluszépítő Egyesület Majálisa

a Szent István parkban

2010. május 1-jén 8 és 22 óra között

MŰSOROK, RENDEZVÉNYEK:

900 A Faluszépítő Egyesület zászlójának felvonása és a ma-
jális megnyitása

800-1100 Gyermek horgászverseny (regisztrálás 7.30-tól, en-
gedély nélkül is!)

900-1600 Peter Wolf Toth sakkverseny, arcfestés, kerékpáros
KRESZ- és ügyességi vetélkedő, tűzoltó bemutató,
karate bemutató, családi ügyességi vetélkedő és sok
más gyermekprogram

1000-től Mindent bele bográcsfőző verseny

1100-től Versennyel kombinált csónakázás

900-től 1200-ig és 1400-től estig lovaglási lehetőség három
igazi paripán

Minden programhoz regisztrálás 830-tól a helyszínen
és a rendezőknél

Az eredeti Magyar Jurtánál délelőtt íjász felkészülés,
délután íjászverseny.

Mindenki kipróbálhatja, hogy 100 éve hogyan készítették a
szódavizet, és mi volt a cola helyett. Vitamindús szörpök!

Sárkányeregetés!

Este zenés, fáklyás, csónakos felvonulás, tábortűz,
közös ének, zene.

Egész napos büfé, frissen csapolt sör, üdítők, palacsintázás.

Kirakodóvásár!

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Rendezők:

Faluszépítők, Önkéntes Tűzoltók, Délegyházi FIDESZ,
Délegyházi Polgárőrség, Baba-Mama Klub, Végelgyengü-
lés Sport Egyesület, DHSE, Magyarok Szövetsége

Pünkösdi
Királyválasztás

2010. MÁJUS 23.

PROGRAM:

1000 Pünkösdi Királyválasztás a Szent István parkban

1000 órától népi kirakodóvásár (fazekas, kosárfonó,
fajátékárus)

1300 Csikósbemutató

1330-tól lovaglási lehetőség (ingyenes)

1330 Nyitótánc az Anikó Cukrászda előtt

1400 Felvonulás kezdete (Árpád u. – Némedi u. – Galla ta-
nya –TSZ telep – Nomád part – Óbuda telep

1430 Íjász bemutató a Szent István parkban

1530 Néptánc az Erdei Vendéglőnél (vendéglátás borral, po-
gácsával)

1600 Felvonulás (Üdülő sétány – Sóderos u. – Kavics u. –
Kéktó sétány – Csendes u.)

1630 Néptánc a Kéktó büfénél (vendéglátás borral, pogá-
csával)

1700 Felvonulás (Kéktó sétány – Gizella telep – Vasút sor –
Rákóczi u. – Kossuth L. u.)

1720 Iskolások pünkösdi műsora és néptánc a művelődési
ház előtt (vendéglátás borral, pogácsával)

1800-1900-ig Pünkösdi Vágta a TSZ-telep felé vezető földúton

1900 Felvonulás (Némedi u. – Dózsa Gy. u. – Rákóczi u.)

1915-től A Szent István parkban élő népzene, csikósbemuta-
tó, karikásostor-csergető verseny

A Szent István parkban 10 órától büfé üzemel.

ESŐNAP MÁJUS 24. HÉTFŐ
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• TÁJÉKOZTATÁS  • VÁLASZTÁS  •

Közmeghallgatás tényekkel és számokkal!

Tisztelt Választópolgárok!
Az országgyűlési képviselők 2010. évi választásának 1. fordulójában

2010. április 11-én Délegyháza Község választópolgárai az alábbiak sze-
rint szavaztak a három szavazókörben összesen:

Egyéni képviselők: Gerecz Attila: 342 szavazatot kapott.
Pánczél Károly: 766 szavazatot kapott.
Szentgyörgyi József: 322 szavazatot kapott.

Területi listás szavazóköri eredmények:
Lehet Más a Politika: 99 szavazatot kapott.
Fidesz-KDNP: 738 szavazatot kapott.
Magyar Szocialista Párt: 245 szavazatot kapott.
Magyar Demokrata Fórum: 32 szavazatot kapott.
Civil Mozgalom: 24 szavazatot kapott.
Jobbik: 289 szavazatot kapott.
Igazolás alapján 15 főt vett fel az 1. számú szavazatszámláló bizottság a

névjegyzékbe.
A választópolgárok száma a szavazás megkezdése előtt a három szava-

zókörben összesen 2495 fő volt, ebből 1453 fő élt szavazati jogával.

SZAVAZÓKÖRÖNKÉNT LEBONTVA:
1. számú szavazókör (Művelődési Ház): 
Egyéni képviselők: Gerecz Attila: 101 szavazatot kapott.

Pánczél Károly: 246 szavazatot kapott.
Szentgyörgyi József: 108 szavazatot kapott.

Területi listás szavazóköri eredmények:
Lehet Más a Politika: 30 szavazatot kapott.

Fidesz-KDNP: 237 szavazatot kapott.
Magyar Szocialista Párt: 78 szavazatot kapott.
Magyar Demokrata Fórum: 10 szavazatot kapott.
Civil Mozgalom: 7 szavazatot kapott.
Jobbik: 92 szavazatot kapott.
2. számú szavazókör (Polgármesteri Hivatal): 
Egyéni képviselők: Gerecz Attila: 134 szavazatot kapott.

Pánczél Károly: 261 szavazatot kapott.
Szentgyörgyi József: 118 szavazatot kapott.

Területi listás szavazóköri eredmények:
Lehet Más a Politika: 47 szavazatot kapott.
Fidesz-KDNP: 248 szavazatot kapott.
Magyar Szocialista Párt: 90 szavazatot kapott.
Magyar Demokrata Fórum: 11 szavazatot kapott.
Civil Mozgalom: 10 szavazatot kapott.
Jobbik: 105 szavazatot kapott.
3. számú szavazókör (Általános Iskola): 
Egyéni képviselők: Gerecz Attila: 107 szavazatot kapott.

Pánczél Károly: 259 szavazatot kapott.
Szentgyörgyi József: 96 szavazatot kapott.

Területi listás szavazóköri eredmények:
Lehet Más a Politika: 22 szavazatot kapott.
Fidesz-KDNP: 253 szavazatot kapott.
Magyar Szocialista Párt: 77 szavazatot kapott.
Magyar Demokrata Fórum: 11 szavazatot kapott.
Civil Mozgalom: 7 szavazatot kapott.
Jobbik: 92 szavazatot kapott.

Dr. Molnár Zsuzsanna  HVI vezető
Dósa Renáta HVI vezető helyettes,  informatikai felelős

Március 22-én közmeghallgatás volt a mű-
velődési ház nagytermében, s az ott elhangzot-
takról áprilisi számunkban „Közmeghallgatás
tényekkel és számokkal!” címmel tudósítást
írtunk. Helyhiány miatt csak a bevezető elő-
adást ismertettük, most leírjuk Veress Béla
Vízi köz mű Ellenőrzési Bizottság-i (EB) tag
felszólalását.

„Én nem számítottam arra, hogy elhoztam
volna azt a néhány okmányt, amiből pontos ada-
tokat tudnék idézni. Két dologról elkülönítetten
kell beszélni, az egyik a beruházás műszaki épí-
tési rendszere, a másik az ún közműfejlesztési
hozzájárulás (ami tkp. állami támogatás), amit
az Önkormányzat szervezett és a Kincstár fizet-
te. Külön kell választanunk ezt a két dolgot. A
beruházás műszaki és pénzügyi feltételeinek
felülvizsgálatát csak utólag lehetett elvégezni,
mert az Intéző és Ellenőrző Bizottságokat gya-
korlatilag csak a beruházás befejezése után hoz-
ták létre.  A műszaki berendezések ellenőrző bi-
zottsági megállapításait jelenleg a hatóság vizs-
gálja. Az  történt ugyanis, hogy engedély nélkül
(szigorú szakmai szabályok megsértésével)
nagyértékű egységeket nem építettek meg
(átemelőegységek, tisztítóaknák), ugyanakkor
megrendelés nélkül egyes (programban nem
szereplő) utcarészeket csatornáztak. A meg nem

épített és a többletként épített értékarány társula-
ti vesztesége jelenleg hatósági vizsgálat alatt
van (50 MFt nagyságrend).

A pénzügyi gazdálkodásról pedig  kb. három
hónapja derült ki, hogy sokkal több pénzt költöt-
tek el a beruházásra, mint amennyit beterveztek.
Kiderült, hogy a 2001-es és 2004-es évek alatt
az üdülőterületi telektulajdonosok törlesztés
befizetéseiből 57 MFt-ot nem utaltak át a
FUNDAMENTÁ-nak, így a befizetők javára
ebben az összegben nem történt meg a jóváírás.
Én ezen megdöbbentem, hogy hova lett a pénz,
nyilvánvalóan ezt senki nem tette zsebre, hanem
valószínűleg  beruházási számlákat fizettek ki
ebből. Ha a nyolc éves futamidő alatt rendszere-
sen átutalta volna a Víziközmű Társulat a tagok
általi befizetéseket a FUNDAMENTÁ-hoz, ak-
kor az előírások szerint rendszeresen fizetők
egyéni számláján most (a 30%-os állami támo-
gatással, kamatokkal együtt) 320-330 ezer forint
lenne (600 ezer forintos hitelkeret esetén), ami
elegendő lenne a (240 ezer Ft) beruházási hitel
visszafizetésére, és a befizetők is megkaphatnák
a 240 ezer forint fölötti 80-90 ezer forint többlet-
ként összegyűlt pénzösszeget. Most,  amikor
már összegyűlt volna a pénz a lakossági befize-
tésekből, most derült ki, hogy elfogyott a pénz,
nincsen annyi pénz a folyószámlán, hogy a

RAIFFEISEN Banknak át lehessen utalni a 220
millió Ft hitel hátralévő részét, illetve az embe-
reknek is egy csomó pénzt kell majd visszafizet-
ni, de még nem tisztázott, hogy ez hogyan való-
sítható meg. E dilemma  fő oka az, hogy a Tár-
sulatnál a tárgyidőszakban végzett számviteli
munka az alapvető igények teljesítésére sem al-
kalmas. Egy év múlva lezárul a beruházás vég-
elszámolása,  rendezni kell a rendezetlen köny-
velést is, ezután lehet mérlegelni, hogy hogyan
lehet 220 MFt-os hitelkeretből több mint 310
MFt-ot kifizetni úgy, hogy a befizetők többletei
is visszafizethetők legyenek?”

HHeellyyii  VVáállaasszzttáássii  IIrrooddaa  ttáájjéékkoozzttaattóójjaa

M E G H Í V Ó
Értesítjük a tisztelt ÜDÜLŐTERÜLETI

tulajdonosokat, hogy

2010. május 8-án 10 órai kezdettel

a Délegyházi Művelődési Házban az
üdülőterületi csatorna-beruházással

kapcsolatos, a tulajdonosokat érintő műszaki
és pénzügyi problémákról, kérdésekről

tartunk megbeszélést. A közérdekű
megbeszélésre szíves megjelenésüket kérjük.

Délegyháza Víziközmű Társulat
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INFORMÁCIÓ:
Hancsics György, 06-30/3805-261, e-mail: hancsicsgy@invitel.hu

Bednárik László, 06-70/218-0040, e-mail: bednarikne@vnet.hu
Szigetfű Olga, 06-24-212-005, e-mail: kolcseymuvhaz@delegyhaza.hu; szigetfu.olga@freemail.hu

Balázsné Király Valéria, 06-70/370-5715, e-mail: valcsi75@gmail.com

Május 1. Tóparti Party
Helyszín: Szent István park
Info: Hancsics György

Június 18–20. Délegyházi Napok
Helyszín: Sportpálya
Info: Szigetfű Olga

Július 5–9. Aranykéz Kézműves
Tábor
Helyszín: Nomád Kemping
Info: Szigetfű Olga

Május 23. Pünkösdi Királyvá lasz-
tás és Mulatság. Helyszín: I. tó part ja,
Szent István park. Info: Bednárik László

Május 30. Gyermeknap
Helyszín: Kölcsey Művelődési Központ
Info: Szigetfű Olga

Augusztus 20. Szent István-napi
ünnepség
Helyszín: Szent István park
Info: Hancsics György

Október 30. Délegyházi Tök fesz -
tivál
Helyszín: Kölcsey Művelődési Központ
Info: Balázsné Király Valéria

Budapesttől 25 km-re az 51-es főútról érhető el a település, mely az itt kialakult bányatavairól ismert
az üdülni és horgászni vágyók körében. A parton nomád kempingezésre, a tavaknál horgászásra,
lovaglásra és vadászatra is megteremtették a feltételeket.
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Minden gyengélkedő gazdasággal rendel ke -
ző településnek szüksége van egy folytonosan
megújuló, lelkes, önzetlen, irányt mutató magra,
ha úgy tetszik: törzsgárdára.

Délegyháza hosszú ideje nem rendelkezik
munkahelyeket biztosító iparral, sem mezőgaz-
dasággal, így ha elfogynak az értékesíthető ja-
vak, területek, amelyeket elődeink biztosítottak
számunkra, csak a kilátástalanság marad ne-
künk és gyerekeinknek. Hacsak fel nem ismer-
jük az idegenforgalomban rejlő lehetőségeinket,
s nem cselekszünk mihamarabb. A többes szám
első személy a magra utal, amely elindíthat né-
hány pozitív folyamatot, melyből aztán sok
munkával, összefogással Délegyházát látogató
turizmus kerekedik. Ennek kiszolgálására több,
komplexebb szolgáltatást kell építeni, ami jöve-
delemforrást, munkalehetőségeket jelent az itt
élők számára. Ameddig ezt a valóságot el nem

érjük, a jelenlegi erőforrásokat kell okosan, kon-
centráltan bevetni, hiszen ismerjük a mondást:
Egy fecske nem csinál nyarat. Ezért nagy öröm
számomra, hogy délegyházi civil szervezetek
összefogásával, személyes közreműködésem-
mel  már a következőket elértük: 

Állandó kapcsolat a ráckevei Tourinform Iro-
dával, azon keresztül a Magyar Turizmus Zrt.-vel. 

Délegyháza neve megjelent a Vidékfejleszté-
si Program LEADER EXPO pavilonjában, va-
lamint a Magyar Turizmus Zrt. standján a BNV
2010-es utazás kiállításán.

Megtalálható településünk a FATOSZ (Falusi
és Agrárturizmus Országos Szövetsége) Vidéki
Vendégváró 2010 című 112 oldalas kiadványá-
ban. (1. kép) Számos rendezvényünkre, kulturális
eseményre csalogatjuk vendégeinket a Csepel-
sziget és a Kis-Duna mente szebbnél szebb fotók-
kal illusztrált eseménynaptárában. (2. kép)

Kapcsolatba léptünk egy kerékpáros klubbal,
akik szívesen szerveznének tóparti túrákat, dél-
egyházi terepversenyeket (20-100 fő). Kéré-
sünkre a  klub honlapján is szerepel települé-
sünk, ezért fontos, hogy aki rákeres az interne-
ten, ne csupán jegyzőkönyveket és cikkeket ta-
láljon Délegyházáról a falu honlapján. Sajnálom
azonban, hogy gasztronómiai, szállásadó, sport-
és kulturális szolgáltatóink mind egyenként köl-
tenek sokat önálló marketingre kevésbé hatéko-
nyan, de mindeddig nem sikerült összehangol-
tan megjelenni egy vonzó szerkesztésű, teljes-
ségre törekvő, sokrétű kínálatot nyújtó, a telepü-
lés jó hírnevét keltő ütős prospektussal a piacon. 

A Délegyháza Faluszépítő Egyesület (mint
sokan mások) igyekszik  minden helyi civil szer-
vezettel, vendégfogadó és vendéglátó szolgálta-

tóval együttműködni, a kívánatos eredményt kö-
zösen elérni, a fent leírt marketing munkát fej-
leszteni. Ehhez kérjük a mindenkori önkormány-
zat előrelátó, megfontolt magjának támogatását,
soha nem látott idegenforgalmi koncepcióját,
mert sajnos az adóforintokért is tenni kell.

Az idegenforgalmi célok és a civil szerveze-
tek munkájának, terveinek megismerése, ill.
kölcsönös megismertetése céljából a Délegyhá-
za Faluszépítő Egyesület  kezdeményezi a Civi-
lek Fóruma konferenciát, amelyről a jövőben
értesülhetnek az érintettek. Addig is ajánlom
díjmentes segítségemet azoknak, akik a jövő évi
reklámanyagokban szívesen hirdetnék szolgál-
tatásukat, és bekapcsolódnának közös érdekű
munkánkba. Elérhetőségem: +36 30 982 0657.

Köszönet mindazoknak, akik eddig is többet
tettek a kötelezőnél, köszönet a központban jól
látható térképért,
és köszönet a
szándékért, hogy
a tájékoztató –
túraútvonal-kije-
lölő táblák töme-
ge is helyére ke-
rülhessen. A ter-
mészeti szépsé-
geket megőrizve
fordítsuk ja vunk-
ra adottságainkat
magunk ért, uno -
ká ink ért!

Tudják!: Ki
mint vet, úgy
arat. Hát vessük
el jól és időben
azt a magot!

Cserepes
László

KELL EGY MAG!

Egy szép nap története DélegyházánEgy szép nap története Délegyházán
2010. április 17. képekben elmesélve

A napot az EDÉ-sek kezdték, és a zsákok megteltéig abba sem hagyták
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Kicsivel arébb már ültették az árvácskákat, az 1500(!) tő virágból jutott sok helyre a Szent István parkon kívül is, így került sok tarka, mosolygó virág az önkormány -

zat elé, a Művelődési Házhoz, Könyvtárhoz, Családi Napközibe, Honvéd-sziget bejáratához. Köszönjük Tóth Sándor kertésznek az igazán nagylelkű adományt! 

A Majálisra készülve Délegyháza erős emberei kihúzták a vízből az elsüllyesztett stéget, és kézben átcipelték a „Tóparti Partyra”.

4 óra után megérkeztek a nagyon várt olasz „testvérvárosiak”.

A művelődési házban a közösen elkészített gasztronómiai csodák, tánc, közös éneklés zárta ezt a hosszú, ámde felejthetetlen, gyönyörű napot.



Délegyháza községgé válása 60. évfordulójának záró rendezvényére
került sor április 8-án. Szinte az egész nap az emlékezés jegyében telt. Dél-
előtt a képviselő-testület tagjai és a Polgármesteri Hivatal nevében az al-
jegyző úr felkeresték a dunavarsányi temetőben dr. Kovács István és dr.
Kovács Istvánné tanácselnökök és Tekler László iskolaigazgató, a délegy-
házi temetőben Orovecz János községi bíró, (ő írta alá Délegyháza község
megalakulásának alaprendeletét 1950-ben), Rakó Ferenc tanácselnök, id.
Bednárik lászló tanácselnök, Csizmazia Lászlóné iskolaigazgató és Tálas
Pál képviselő sírját és elhelyezték a sírokra a tisztelet és megemlékezés vi-
rágait, majd koszorút helyeztek el a Szabadság téren lévő emléktáblánál,
emlékezve a „Délegyházáért” elismerésben részesült, elhunyt Sinte
Antalra, Pirisi Józsefre és id. Gombos Ferencre.

A Hunyadi János Általános Iskola meghatóan szép, meghitt hangulatú
ünnepéllyel tette emlékezetessé ezt a napot. Tantermet neveztek el az isko-
la egykori igazgatónőjéről, Csizmazia Lászlónéról, Márti néniről, aki évti-
zedeken keresztül nevelte szépre, jóra a délegyházi gyermekeket és vezet-
te az iskolát. Szeretettel és tisztelettel emlékeztek rá volt kollégái és tanít-
ványai.

A képviselő-testület tagjai, az iskola jelenlegi tanulói is elhelyezték a
megemlékezés virágait a felavatott „Márti néni terem” előtt.

Ezután az iskola természetismeret szakkörének tagjai a képviselőkkel
közösen fát ültettek ennek a napnak az emlékére a védett fasor végére az
elpusztult juharfa helyére.

Az ünnepélyes testületi ülésre du. 15:00 órakor került sor. A Kölcsey
Kórus tagjai dallal, az iskola tanulói verssel és az 1950. évi újságból válo-
gatott cikkek felolvasásával köszöntötték a jelenlévőket és az ünnepet. A
megidézett múlt tanúi; a régi tanácstagok, képviselők, a volt intézményve-
zetők, a polgármesteri hivatal egykori dolgozói és a jelenlegiek jelenlété -
ben a polgármester asszony a Kölcsey Művelődési Ház előkertjében elhe-
lyezett egy időkapszulát. Az utókor számára (20 év múlva felbontandó) a
testület határozata alapján ebbe került az ünnepi testületi ülés meghívója,
emléklapja, a jelenlegi képviselő-testület, a polgármesteri hivatal, az intéz-
mények dolgozóinak, gyermekeinek névsora, a civil szervezetek, pártok
vezetőinek a neve, fotók a faluról és a Délegyházi Hírek áprilisi száma. Az
ünnepi ülés végén a jelenlévők pogácsa mellett felidézték a közös emléke-
ket, meséltek a régi időkről, a múlt meghatározó személyiségeiről. A jó
hangulatú beszélgetés közben előkerültek a régi fotók, a szomorú és vi-
dám történetek.

Jó volt látni a régi kedves, ismerős arcokat, jó volt egy kicsit nosztalgi-
ázni, visszautazni gondolatban a múltba. Köszönjük valamennyiüknek azt
a sok áldozatos munkát, amit ezért a kis faluért végeztek.

Köszönet a képviselő-testület tagjainak az anyagi hozzájárulásért, a
konyha dolgozóinak a finom süteményért, a Fa-Mű 2000 Bt.-nek az aszta-
li zászlótartókért, a Domán Kft.-nek, a Héder-Sprint Kft.-nek a felajánlá-
sért, az iskola, a művelődési ház, a településgondnokság vezetőjének, dol-
gozóinak az előkészítő munkáért, az iskola tanulóinak és a Kölcsey Kó-
rusnak a műsorért, és külön köszönet Szatmári Tiborné tanárnőnek, Szi-
getfű Olga művelődési ház vezetőnek, Bulyákiné Éberth Anna könyvtá-
rosnak a lelkes szervező és lebonyolító munkáért. A nap eseményeit Sza-
bó József és Kun Balázs örökítette meg.

H.M.
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•  JUBILEUM •
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Tisztelet elődeinknek…Tisztelet elődeinknek…
(Az emlékezés napja)(Az emlékezés napja)
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•  TESTVÉRVÁROS •

„Örökre a szívünkben őrizzük ezt a két estét…”
…így búcsúztak az olasz testvérvárosunkból, Bisentiből érkezett ven-

dégeink hétfőn reggel.
Negyvennégy ked-

ves  olasz vendég viszo-
nozta április 17-18-án a
2008 őszén náluk tett
látogatásunkat. Szom-
baton délután érkezésük
után egy rövid fogadá-
son köszöntöttük őket a
polgármesteri hivatal-
ban. Este vendégül lát-
tuk őket a művelődési
házban. A finom vacso-
rát Szőke Sándor, a
Busped vezetője, Sződi
Sándor, Varga Gábor
vállalkozók  és Bed ná -
rik László ajánlották fel,
a hatalmas gyümölcs-
tortával pedig a Domán
Kft. járult hozzá a desz-
szertek gazdagításához.

Az olasz vendégek is elkészítették specialitásukat, a paradicsomszószos,
parmezános spagettit. Előtte valóságos előétel-kavalkádot tálaltak fel ne-
künk a magukkal hozott helyi finomságaikból. A műsort a délegyházi cso-
portok adták. Először a Blue Stars társastáncosaitól láthattunk fergeteges
produkciót, majd Tordai Viktor énekelt pár gyönyörű dalt. Befejezésül a
Végelgyengülés Tömegsport Egyesület „Keringészavar” elnevezésű
néptánccsoportja adott olyan klassz műsort, hogy pirosra tapsoltuk a te-
nyerünket. A tapsra nem is hagytak túl sok időt a táncosok, mert „elragad-
ták” a vendégeket egy vidám hangulatú táncházba…  A tüzes  olasz vörös-
bor és a sok finom sütemény mellett több nyelven folyt az ismerkedés és a
tánc éjfélig. A DJ Zólyomi József volt.

Másnap vendégeink budapesti városnézésen vettek részt, majd este a
búcsúesttel folytatódott a közös program. A szórakoztatásról a Yaratma és
a Szeráj hastáncosai, a Kölcsey Kórus tagjai és Tordai Viktor gondosko-
dott. Az olasz csoport kedves meglepetése volt a kórusuk jelen lévő tagjai-
nak harmonikával és dobbal kísért fellépése és az olasz kívánsághangver-

seny. Minden régi híres olasz slágert elénekeltek nekünk, mi pedig boldo-
gan dúdoltuk velük ifjúságunk kedves dalait. A szintetizátoros kísérőnk
minden dalt ismert, tehát igazi báli hangulat alakulhatott ki. Búcsúzóul
megajándékoztuk a kedves barátokká vált vendégeket egy-egy emlékpla-
kettel, amelyet Délegyháza megalakulásának 60. évfordulója alkalmából
készített Bányai Gábor tanár úr. A csoport vezetője elmondta, hogy a test-
vérvárosi kapcsolat okán minden Bisentibe látogató délegyházi 20% áren-
gedményt kaphat a szállásokon. Az utazási irodájukkal a Kölcsey Műve-
lődési Központon vagy a Polgármesteri Hivatalon keresztül lehet felvenni
a kapcsolatot. 

Éjfél után egy órakor kezdtek búcsúzkodni a vendégek. Látszott rajtuk,
hogy szívük mélyéig meghatotta őket a délegyháziak vendégszeretete és
abbéli igyekezete, hogy minél emlékezetesebb legyen számukra az itt-tar-
tózkodásuk. Másnap fél 9 tájt még egy utolsó integetésre eljöttek buszuk-
kal a hivatal elé. Itt megtudtuk azt is, hogy a szállásukkal, ellátásukkal is
maximálisan elégedettek voltak. Ezúton is szeretnénk mindenkinek, aki
segített ezt a rendezvényt lebonyolítani (akár bármilyen támogatásával,
akár személyes közreműködésével, pozitív hozzáállásával), hálás szívvel
köszönetet mondani az Önkormányzat és a Kölcsey Művelődési Központ
nevében. 
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•  A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA •

1. osztály I. helyezett: Móré Mátyás
II. helyezett: Bíró Boglárka
III. helyezett: Náhlik Dávid

2. osztály I. helyezett: Gál Eszter
II. helyezett: Nagy Nikolett
III. helyezett: Ördög Zsófia

3. osztály I. helyezett: Pfeiffer Fanni
II. helyezett: Gáspár Beatrix
III. helyezett: Nagy Blanka
Különdíj: Cseh Krisztián

4. osztály I. helyezett: Szász Tamás
II. helyezett: Borbély Viktória
III. helyezett: Pribyll Rómeó
Különdíj: Rémay Alexandra és Fekete Ádám
Különdíj: Debreceni Zsolt

Felső tagozat:
I. helyezett: Nagy Kata (8. oszt.)
II. helyezett: Ördög Borbála (8. oszt.)
III. helyezett: Bednárik József (5. oszt.)
Különdíj: Perger Anita (7. oszt.), Naszály Rózsa (7. oszt.)

Gratulálunk minden gyermeknek a bátorságához, amiért vállalta a
megmérettetést! Köszönjük az élményt, a bensőséges és a humoros pilla-
natokat, melyekkel minket és a közönséget megajándékoztak. Az őket fel-
készítő pedagógusoknak jó egészséget és a tanévből még hátralévő hetek-
hez sok erőt és kitartást kívánunk!

Szabóné Kolozsvári Ilona  és Gál József zsűritagok
Balázsné Király Valéria zsűrielnök nevében 

Bulyákiné Éberth Anna szervező

PAPÍRGYŰJTÉS

Hunyadiákok papírt gyűjtenek

szavalóverseny
A Kölcsey

Művelődési

Központ Községi

és Iskolai

Könyvtár által

rendezett

2010. évi

szavalóversenyünk

eredményhirdetése:



Tisztelt olvasók!
Az egyesületből 11 fővel utaztam április 18-

án Szentesre. A csapat tagjai voltak: Gáspár
Beatrix, Kanizsai Fanni, Puskás Viki, Végh
Patrik, Tokaji Tamás, Szász Tamás, Tordai
Attila, Mészáros Krisztián, Kispeti Tamás, Tóth
Vivien, Pál Szilárd. Versenyzőink jó kedvvel és
jó kondícióban érkeztek a versenyre. Idén a Di-
ákolimpia csak 14 éves korig volt megrendezve.
Voltak első versenyeseink is, akik szépen verse-
nyeztek. Élete első versenyén vett részt Gáspár
Beatrix, Végh Patrik, Pál Szilárd. Mindhárman
beleadtak mindent, legközelebb eredmény is
születik belőle. Kanizsai Fanni már régóta várt
egy aranyéremre, nagyon gyorsan nyerte a mér-
kőzéseit. Fanni Délegyházán karatézik, és a na-
gyobb fiúk sem szeretnek vele küzdeni, mert
igazi kis harcos, és nagyon keményen dolgozik.
Puskás Vikitől vártam ezt a szép eredményt,
mert ő egyre tapasztaltabb versenyző. A tavalyi
évben ő lett a legeredményesebb versenyzője az
egyesületnek. Ami kellemes meglepetés volt,
Pál Szilárd első versenyén elért ezüstérme. Szi-
lárd Dunavarsányon karatézik a Robi Dojoban.
Tóth Vivien és Mészáros Krisztián tavaly és
idén is kitettek magukért a versenyeken. Ők
Kiskunlacházán karatéznak Horgos Dániel irá-

nyításával. Szép volt, csak így tovább! Tokaji
Tamás, Szász Tamás, Tordai Attila, Kispeti Ta-
más már rutinos kis versenyzők, ez a verseny
nem úgy sikerült,  ahogy szerettük volna. Má-
jusban megmutathatják az Ashihara Bajnoksá-
gon Dunaharasztiban. 

Május 8-án egy
jótékonysági bált
rendezünk az Erdei
Vendéglőben Hor -
váth Veronikát tá-
mogatva, aki a
spanyolországi
Világkupára uta-
zik júniusban.

Meg kérek min-
den karate sportba-
rátot, hogy a lehe -
tősége szerint tá-
mogassa az utazást.
Bármilyen fel  aján -
lást köszönettel ve-
szünk, amit az

egye sület bankszámlájára utalva tehet meg „Ve-
ronika Világkupa” megjelöléssel: Délegyházi
Karate Sportegyesület: 51700210-10201989.

Érdemes elkalandozni kicsit a megújult hon-
lapunkon sok videóval edzésekről, versenyek-
ről…, hátha Ön / Te is kedvet kapsz, hogy ennek
a baráti társaságnak a tagjává válj!
WWW.SENSEIMAROSSY.HU

Várjuk 6 éves kortól a jelentkezését annak,
aki szeretné kipróbálni a kyokushin karatét Dél-
egyházán és Dunavarsányban.  Gyere karatézni!

Délegyháza  Általános Iskola 
GYEREK CSOPORT HÉTFŐ 17.00-18.30,

CSÜTÖRTÖK 17.00-18.00

Dunavarsány Általános Iskola
GYEREK CSOPORT HÉTFŐ 15.30-16.30,

CSÜTÖRTÖK 15.30-16.30.

Marossy Károly 3 dan
klubvezető

11

DDéélleeggyyhháázzii  HHíírreekk 22001100..  mmáájjuuss

•  SPORT •

Kyokushin Karate Diákolimpia Szentes
Kanizsai Fanni aranyérmes!

Puskás Viki és Pál Szilárd ezüstérmes!
Tóth Vivien és Mészáros Krisztián bronzérmes!

Kedves karate
sportbarátok!

Kérem, támogassák a
Délegyházi Karate Sportegyesületet

személyi jövedelemadójuk

1%-ával
idén is!

Délegyházi Karate Sportegyesület
Adószámunk: 18696547-1-13
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•  HIRDETÉSEK •  HIRDETÉSEK •  HIRDETÉSEK •

Vállalunk:
. ingatlanügyeket
. végrehajtási ügyeket
. követeléskezelést (tartozások behajtása)
. családjogi ügyeket, válópereket
. munkaügyeket
. büntetőügyeket
. jogi tanácsadást, levelezést (pl. részletfizetési kérelem  stb.)

Bármilyen, akár Ön által kicsinek vélt jogi
problémával forduljon hozzánk bizalommal!

hétfő, szerda, péntek: 9-15 óráig
kedd, csütörtök: 12-18 óráig

Időpont-egyeztetés: a +36-24-534-045 és a +36-70-383-2239-es
telefonszámokon.

Dr. Hornok Szilvia – ügyvéd

§ HORNOK ÜGYVÉDI IRODA §     MEGNYÍLT!
Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 38. szám I. emeletén

(az új üzletközpontban az Iskola utca sarkán)

Ügyfélfogadás:
csak időpont-

egyeztetés után!

Az új
Szolgáltató

Házban

Röltex áruk

Kreatív hobby
kellékek

Használt ruházat

Patyolat

Cipőjavító
felvevőhely

Bizsuk és kiegészítők

Fénymásolás, faxolás

Igazolványkép-
készítés

Hagyományos és
digitális

képkidolgozás

Sion Security
ügyfélszolgálat

Éva – Tex
Dunavarsány, Kossuth utca 38.

tel.: +36/30-290-8514

Nyitva tartás:
H – P: 8 – 18-ig, Sz: 8 – 13-ig

Dunavarsányon az új Szolgáltató Házban várjuk Önöket, minden ami:

ADÓZÁS és   BIZTOSÍTÁS
• Könyvelés
• Adótanácsadás
• TB-ügyintézés
• Bérszámfejtés
• SZJA és egyéb bevallások

Egyéni és társas vállalkozás,
magánszemélyek részére!

Tel.: 06-20-235-9080         Adó-Biztos Kft.         Tel.: 06-20-982-3808
2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 38.

1. em.  4.  ajtó

Tel.: 06-24-656-915
Fax: 06-24-656-916

Partnereink:   

• Lakás, Vagyon
• Kötelező, Casco
• Életbiztosítás, Befektetések
• Nyugdíjpénztárak
• Hitelfedezetek
• Utasbiztosítások

Ügyintézés, szerződéskötés, 
kárbejelentés, biztosítási tanácsok!
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Egészségpénz-Egészségpénz-
tári kártyáktári kártyák
elfogadásaelfogadása

Ingyenes házhozIngyenes házhoz
szállításszállítás
BankkártyafizetésiBankkártyafizetési
lehetőséglehetőség

Minőségi magyar
termékek

megfizethető áron!

2337 Délegyháza, Szabadság tér 6.

A Gardenia DÍSZNÖVÉNY ÉS AJÁNDÉK

szeretettel várja kedves vásárlóit 

Délegyházán, a Berzsenyi u. 2. szám alatt.

Cserepes növények * Vágott virágok * Asztali- és
falidíszek * Koszorúk * Ajándék- és virágkosarak * Aján-
déktárgyak * Desszertek * Italok * Illatszerek * Tavasztól
őszig: palánták, díszfák és cserjék * Esküvők és egyéb
rendezvények teljes dekorációja * Hozott tárgyak díszcso-
magolása

Nyitva tartás: Hétfő-péntek: 9.00-17.00
Szombat: 9.00-13.00   Vasárnap: zárva

Héder Tímea +36-30-456-1661
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•  HIRDETÉSEK •  HIRDETÉSEK •  HIRDETÉSEK •

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

Pumpilla Kereskedelmi
és Szolgáltató Bt.

Mobil: +36-70/340-0064, +36-70/340-0074,
e-mail: pumpilla.bt@gmail.com

REDŐNY, RELUXA, SZÚNYOGHÁLÓ,
SZALAGFÜGGÖNY, NAPELLENZŐ

KÉSZÍTÉSE,
JAVÍTÁSA

GARANCIÁVAL.

MŰANYAG
NYÍLÁSZÁRÓK

FORGALMAZÁSA, 
BEÉPÍTÉSE!

INGYENES FELMÉRÉS!

EGYÉB ÉPÍTŐIPARI MUNKÁK!

GYORS, PONTOS MUNKAVÉGZÉS!

A K C I Ó !
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ LISTA ÁRÁBÓL 

37 % KEDVEZMÉNY!

M E G H Í V ÓM E G H Í V Ó
Szeretettel várunk minden édesanyát 
a Községi Anyák Napjára

2010. május 02-án (vasárnap) 15.00 órára
a Kölcsey Művelődési Központba.

Dunavarsányban, az Egészségházban

Homeopátiás Magánrendelés
Szelíd, kíméletes gyógymód, egyénre szabott,

mellékhatás-mentes

Dr. Jenei Gyöngyvér, általános és homeopata orvos

Homeopátiás terápiával eredményesen kezelhetőek
(nemre és korra való tekintet nélkül): 

– a szénanátha és egyéb allergiás betegségek 
– akut és visszatérő légúti fertőzések  

– ekcéma, pattanások, szemölcsök, bizonyos bőrbetegségek 
– fejfájások, gyermekkori betegségek

– szorongások, pánik, bizonyos magatartászavarok 
– gyomor – bélrendszer betegségek, epés panaszok 

– bizonyos vese /kő, gyulladás/ betegségek, prosztatabántalmak 
– húgyúti és nőgyógyászati problémák 
– cikluszavarok, menopauzás panaszok 

– sport- és egyéb sérülések, bizonyos ízületi fájdalmak…

A rendelésre telefonon lehet bejelentkezni:
0036-30-519-3440, hétköznaponként 17 óra után

E-mail: homeogyongy@gmail.com
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Michel Moire francia radiesztéta tudománya, hogy növények részére
rezgőköröket létesített.

1979 óta alkalmazzák sikerrel, a rézdróttal körültekert fák egészsége-
sekké váltak, jobban teremtek és a beteg fák rendbejöttek.

A 2-5 mm vastagságú vörösréz huzal egyik végét a földbe szúrjuk,
majd jobbra, a fa törzsére meneteket készítünk, felfelé haladva lazán, szá-
mítva a fa növekedésére és felfelé-kifelé egy antennát készítünk.  

A törzset körülvevő spirál egy mikro rezgést hoz létre, amely elriasztja
a kártevőket. Kisebb növények részére vékonyabb, 0.2-2 mm-es huzalt
használhatunk.

A drót vastagságát, a menetek távolságát, számát és az antenna irányát
(fontos melyik égtáj felé mutat) radiesztéziás módszerrel állapíthatjuk
meg, vagyis minden lépésünkről megkérdezzük az ingánkat. 

Ajánlatos másnap és harmadnap ellenőrző kérdéseket feltenni, és ha
szükséges, korrigálni.

A spirál felhelyezését virágzás után kell elvégezni, hogy a méhek mun-
káját ne akadályozzuk. Ősszel a drótokat vegyük le a növényekről.

Kedves kertbarátaim! Az eredményeimet szeretném megosztani ve-
letek.

A 2009-es szezonban időben lemosó és piros bimbós állapotban kombi-
nált permetezést végeztem, majd a méhek elvonulása után a fenti mód-

szert valamennyi gyümölcs-
fán és szőlőn alkalmaztam.
A képen egy körtefa látható.
A három szál D = 6 mm
sodrott földelő kábel végét
összeforrasztottam, cca. 20
cm-re a földbe ástam, az el-
ágazásig együtt feltekertem,
majd az ágakon haladtam
tovább. A sodrott huzal nem
elég merev, ezért spárgával
kellett rögzíteni.    

A többi fára szigetelt 1.5,
2.5 és 4 kvadrátos, néhány
paprika- és paradicsompa-
lántára D = 0,3 mm-es lak-
kozott réz elektromos veze-
téket tekertem fel, a legjobb
tudásom szerint.

Ezután „Bordói lé +

kén”-nel kétszer permeteztem a szőlőt, paprikát és paradicsomot, a gyü-
mölcsfákat (többféle körte és őszibarack) semmivel. 

Az eredmények: a gyümölcsök kétszer, háromszor akkorák lettek mint
korábban, és féregmentesek. Csekély mértékű gombás fertőzés jelentke-
zett a fákon, tehát egy- két gomba elleni permetezés kellett volna.

A szőlő hibátlan lett, a darazsak is csak kerülgették, bár csapdákat is ki-
helyeztem. A paradicsom kiváló, a paprika jó lett.

Remélem, van közöttetek egy kertbarát, aki meg tudja mutatni az inga
alapfogalmait igen-nem szinten. Ha lesznek tapasztalatok, kérem, írjátok
meg nekem.

Terméketlen többéves gyümölcsfák, amelyek káros földsugárzásokon
vannak (általában ferdén, csavarodottam fejlődnek), termővé váltak a su-
gárzások elterelése után. A barátaimtól a majdani fele termést kértem fi-
zetségként, addig nevettek, amíg a termés megmutatkozott. Hasonló a
helyzet a hálószobákkal, ott az ember betegszik meg, de ez egy másik tör-
ténet. 

A fentieket próbáljátok ki, és ha beválik, adjátok tovább.
Kérdésekre szívesen válaszolok, címem: 
e-mail: lwagner@pr.hu • tel.: +36-70-70-34-352
honlapom: reikidunavarsany.hu

Wagner Lajos

Kevesebb permetezés, rezgőkörök növényekre

Ez év június 4-én lesz 90 éve, hogy a trianoni
„béke”-diktátum a történelemben példátlan

módon megcsonkította Magyarországot.
A mesterségesen összetákolt úgynevezett
„utódállamok” ezeréves területünk két-

harmadát, színmagyar lakosságunk
egy-harmadát rabolták el. Alig van család

Csonka-Magyarországon, melynek ne élne
rokonsága az elszakított területeken;

így van ez Délegyházán is. Ezért

2010. június 4-én, pénteken
18 órakor

a Kölcsey Ferenc Művelődési
Házban

megemlékezést tartunk.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, hogy

együtt tegyünk tanúbizonyságot a nemzeti össze -
tartozásról a csonka ország határain innen és túl.

Dr. gróf Bethlen Istvánné polgármester
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•  TÁJÉKOZTATÁS •

Anyakönyvi napló
Elhunyt:

Zaletnyik Lajosné 1922. 12. 22.

Újszülöttek: 
Balázs Laura

Tóth Izabella Flóra
Juhász Norton

Állandó lakóhelyet létesített: 27 fő.
Tartózkodási helyet létesített: 1 fő.
Elköltözött: 4 fő.

Dósa Renáta
Népesség-nyilvántartási

Igazgatási főelőadó

ÓVODAI
BEÍRATKOZÁS

Értesítem a Kedves Szülőket, hogy 2010.
május 10-14-ig  9-15 óráig beíratkozás lesz
az óvodában.

Azokat a kisgyermekeket kell beíratni,
akik 2011. május 31-ig betöltik harmadik
élet évüket.

Szükséges okmányok:
A gyermek születési anyakönyvi kivonata
Oltási könyv
Lakcímkártya
A szülő személyi igazolványa
A gyermek TAJ-kártyája
Minden Kedves Leendő Óvodást szere-

tettel várok. Tisztelettel:
Czanik Lászlóné óvodavezető

IIddéénn  iiss  lleesszz  AArraannyykkéézz  KKéézzmműűvveess  TTáábboorr
aa  NNoommáádd  KKeemmppiinnggbbeenn!!!!!!

A Kölcsey Művelődési Központ immár 11. alkalommal szer-
vezi meg nyári kerékpáros kézműves táborát, amely 2010. július
12-17. között lesz. A részvételi díj  napi három étkezéssel kb. 
13 000 Ft lesz, amelybe bele kellene férnie a hagyományos ki-
rándulásunknak is. Jelentkezni Bulyákiné Éberth Annánál lehet a
könyvtárban a +36 30 696 6589-es mobilon vagy a művelődési
ház helyettes művelődésszervezőjénél lehet.

Reméljük, idén is összejön az az ügyes gyerekekből álló kis
csapat, akikkel élvezet lesz együtt nyaralni és alkotni!

MÉDIA HÍREK
a www.dunavidektv.hu /videótár

honlapon láthatóak az eddig sugárzott –
délegyházi – műsorok.

Az alábbi címekre kattintva lehet megnézni:
– Bemutatkozik Délegyháza Önkormányzata
– Családi Napközi a családok védelmében
– Sikeres a Baba-Mama Klub Délegyházán
– Délegyházán aktív a társadalmi munka-

program
***

a www.youtube.com/delegyhazivideok-on
pedig:

– 60. évforduló, 2010. április 8.
– Majális (2010) Délegyháza – reklám
– Majális (2009) Délegyháza
– Testvérvárosi találkozó (2010)

Kellemes időtöltést kívánunk.

„SZELLŐK
SZÁRNYÁN...”

A Magányos Időseket és Családokat Segí-
tő Alapítvány értesíti az olvasókat, hogy
ANYÁK-NAPI jótékonysági programot
szer vez Dunavarsányban 2010. május 7-én
/pén teken/ 17 órai kezdettel a Petőfi Mű-
velődési Ház színháztermében.  

Program:

1. „Szellők szárnyán” címmel  kétszer fél
órás operett műsor az Operettszínház
művészei: Leblancz Győző és Tóth Éva
előadásában. A szünetben mini-büfé áll
kedves vendégeink rendelkezésére. (A
bevételt a nagycsaládosok éves tagdíjá-
nak befizetésére fordítjuk.)

2. Meghívásos adományosztás. A nyugdí-
jas klubok által megjelölt személyek, il-
letve családok külön értesítéssel a mű-
sor után külön teremben vehetik át az ér-
tékes adomány-csomagokat.

Belépődíj: személyenként 800 forint. Ti-
zennégy év alatt ingyenes.

Ingyenes autóbuszjáratot tervezünk (!)
Délegyháza-Majosháza-Dunavarsány és
vissza útvonalon.

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és
várunk.

Dr. Gligorné Lovász Erzsébet
MISA irodavezető    

Előzetes a 2010. évi XVIII. Délegyházi
Napok programjából

Idén június 18-19-20-án rendezzük meg hagyományos falunapi rendezvényünket.
Pénteken foltvarró és tűzzománc kiállítás lesz a művelődési házban. Szombat reggel

horgászverseny és futóverseny után kispályás labdarúgó kupa mérkőzések kezdődnek. A
színpadon a tavalyi falunapok óta született kicsik délegyházi polgárrá avatása zajlik majd.
Délután fellépnek a helyi ovisok, iskolások, asszonyok, társastáncos fiatalok. A szombati
program nevesebb fellépői Forgách Gábor, az United együttes, a Canarro Flamenco
tánccsoport lesznek a számunkra fontos hastáncosok mellett.

Vasárnap ökumenikus istentisztelettel kezdünk a Szabadság téren, majd lesz lábtenisz
verseny, a gyerekeknek tűzoltó vetélkedő, ingyenes egészségügyi mérések.

Délután fellép a Blue Stars, az Ölveti Blues Band, Lola, Szűcs Judith és Luanda a
ze nekarával. Szombaton cigányzenével, vasárnap operettmuzsikával szolgálunk Önök-
nek.

Mindkét délután lesz tombolahúzás az Önkormányzat és a Mozgáskorlátozottak Helyi
Szervezete részéről. Szíves felajánlásaikat már mostantól köszönettel vesszük.

Részletes műsort a júniusi újságban közlünk.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
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•  KÖZÉLET •

Győri Balázs vagyok. Ez a beszélgetés ere-
detileg Zatykó Károllyal készült volna, de az ő
betegsége miatt, akinek most ezúton jobbulást
kívánok, felkérésre én mesélek Önöknek az éle-
temről.

1917. december 21-én születtem. 1938 janu-
árjában kerültem a „délegyházi” tanyavilágba
Józsa Károlyhoz cselédnek, itt ismerkedtem
meg a későbbi feleségemmel is, aki szintén ott
dolgozott.

1939-ben Horváth Kálmán tanyáján dolgoz-
tam, de hamarosan visszakerültem Bugyira az
édesapámhoz. 1940-ben behívtak katonának,
1941 májusában megnősültem, maholnap 60
éve. Leszerelésem után már ide tértem haza a
kiskunlacházi tanyavilágba, mert akkor még így
hívták. 1942-43-44-ben újra behívtak katoná-
nak. 1944-ben egy visszamaradó különítmény-
nyel Németországba, 1945-ben amerikai fog-

ságba kerültem. Az amerikai hatóság november
17-ére hazaszállított a családomhoz, már két ki-
csi gyermekem várt otthon és a feleségem. Jutta-
tott földön dolgoztunk és éltük a tanyasi embe-
rek egyszerű életét, apósomékkal egy lakásban.
1947-ben már saját földünkön építettünk egy
kunyhót, ahol még két családom született. 1953
nyarán építettünk egy szoba-konyhás házat, egy
családom itt született. Bérelt földön dolgoztam,
aztán mikor megalakult a falu, az első választás-
nál tanácstag, majd később a VB tagja lettem.
1953-ban megkaptam a vadászengedélyt és 35
évig vadásztam, ebből 25 évig voltam elnöke a
társaságnak. 1966-ban a faluban építettünk há-
zat, és itt már egy kicsit könnyebb volt az élet,
mint kint a tanyán. A falu napról napra szépült,
gyarapodott, fejlődött a mai napig.

Kedves emlékeim közül hirtelen egy színházi
élmény jut eszembe, „A Noszty fiú esete Tóth

Marival”, Csizmazia Lászlóné betanításában.
Három szerep is jutott rám. Feleségem Tóthnét
játszotta, de játszottak benne még sokan: Dem -
ján Oszkárné, Sinte Sándor, Lengyel Annuska,
Trázsi Gyula, Zakar Ferenc, Zakarné Juliska,
Zakar József, Ihász István, Ihász Istvánné és
még sokan mások. Sajnos már sokan nem lehet-
nek közöttünk. Szívesen megnézném egy mai
szereposztásban ezt a darabot itt Délegyházán.

Csodálatos jó hangulatú szüreti bálokat is ren-
deztünk, Kozma Sándor és felesége volt a bíró
és a bíróné. Hideg András a menet élén lovagolt
fess öltözetben. Ezeket az emlékeket soha nem
lehet elfelejteni, és örülök, hogyha rövid időre is,
de felidézhetem őket.

Komáromi Sándor is tudna még régi és érde-
kes történeteket mesélni Délegyháza életéből, ő
már gyermekkora óta itt él és dolgozik a délegy-
házi földeken.

Délegyházi élettörténetek

Délegyházi  élettörténetek… címmel cikksorozat indult a Délegyházi Hírek 2001. februári számában. Először Csizmazia Lászlóné Márta néni
mesélt az életéről, aki az iskolánk első igazgatója volt. Azután id.  Bednárik László, majd id. Győri Balázs következett. Ezzel tulajdonképpen véget
ért ez a sorozat, ennek okát én nem ismerem. Arra gondoltam, újra kellene indítani ezt a 9 évvel ezelőtti kezdeményezést, hónapról hónapra valaki
mesélne az életéről, így Délegyháza múltjával is megismerkednénk. Természetesen azt az eredeti elvet követnénk, miszerint az éppen aktuális be-
mutatkozó mesélő tesz javaslatot a következő személyre.

Tisztelettel: Bednárik László

Új sorozatunk...

„Délegyháza község közigazgatási területén engedélyezett természetes
fürdővíz az V. számú tó, és a kijelölt fürdőhely (üzemeltetett strand) a Na-
turista Oázis Kemping. A község egyéb felszíni és felszín alatti vizein fü-
rödni tilos. 

Délegyháza Község Önkormányzat Aljegyzője”

Felelőtlen emberek önkényesen
megváltoztatták

a kihelyezett tilalmi táblák szövegét

A 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet szabályozza a természetes für-
dővizek minőségi követelményeit, valamint a természetes fürdőhe-
lyek kijelölését és üzemeltetését. A természetes fürdővizek használa-
tát határozattal (vízminőség-vizsgálatot követően) és a természetes
fürdőhelyek kijelölését határozattal (strand üzemeltetési engedély) az
ÁNTSZ Ráckevei Kistérségi Intézete engedélyezi. Az ÁNTSZ évente
honlapján teszi közzé az engedélyezett természetes fürdővizek és a
természetes vizeken engedélyezett (kijelölt) fürdőhelyek (strandok)
listáját, ettől eltérni nem lehet. Ennek megfelelően a község egyéb
felszíni vizein fürödni tilos. Az Önkormányzat a tavaly használt
„nem kijelölt fürdőhely” táblákat helyezte ki a tilalom jelzésére. A
mások életével és testi épségével nem törődő felelőtlen emberek eltá-
volították a „nem” szót, így a táblák hamis információt közvetítenek.
Az Önkormányzat kénytelen a táblákat újragyártatni a megfelelő tar-
talommal és újból kihelyezni. 

AAAALLLLJJJJEEEEGGGGYYYYZZZZŐŐŐŐIIII     ((((FFFFÜÜÜÜRRRRDDDDŐŐŐŐZZZZÉÉÉÉSSSSIIII ))))     KKKKÖÖÖÖZZZZLLLLEEEEMMMMÉÉÉÉNNNNYYYY
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• HIRDETÉS  •  TÁJÉKOZTATÁS •

Délegyházi Hírek hir detési
díjai 2010. 01. 01-jétől

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

Következõ lapzárta: 2010. május 25. kedd éjfél

Kiadó lakás! Délegyházán másfél szobás összkomfortos lakás, mun-
kásoknak is kiadó. Tel.: +36-24-212-078 vagy +36-30-397-4154

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. Orvosi rendelő
Tel.: +36-24/212-044

5. Fogorvos
Tel.: +36-24-212-753

6. Védőnő
Tel.: +36-24/412-128

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

8. Könyvtár
Tel.: +36-24/412-172

9. Posta
Tel.: +36-24/512-805

10. Gyógyszertár
Tel.: +36-24/212-798

11. Polgárőrség, Boltos József
Tel.: +36-70/419-35-49

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

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

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

15. Községgondnokság
Zólyomi József 
06/20-255-7345

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

***
Megbízható, leinformálható 57 éves rokkantnyugdíjas férfi IDŐS

SZEMÉLY gondozását vállalja (főz, mos, takarít, kertet rendben tartja)
ottlakásért! Érdeklődni:  +36/24-212-271; +36/70-391-3765;

+36/20-915-7327.
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Áraink az áfá-t nem tartalmazzák!
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