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Köszöntő
Hajnaltájban napra vártam, 
hűs harmatban térdig jártam, 
szellő szárnyát bontogatta, 
szöghajamat felborzolta. 

Hajnaltájban rétre mentem, 
harmatcseppet szedegettem, 
pohárkába gyűjtögettem, 
nefelejcset beletettem. 

Hazamentem, elpirultam, 
édesanyám mellé bújtam, 
egy szó sem jött a nyelvemre, 
könnyem hullt a nefelejcsre. 

Édesanyám megértette, 
kicsi lányát ölbe vette, 
sűrű könnyem lecsókolta, 
kedves szóval, lágyan mondta: 

„Be szép verset mondtál, lelkem! 
Be jó is vagy, kicsi szentem!" 
S nyakam köré fonva karját 
ünnepeltük anyák napját.

Ismét itt van a várva várt ANYÁK NAPJA.
Kis műsorunkkal szeretnénk

megköszönni a nagymamáknak,
édesanyáknak azt a sok melegséget,

odaadást és szeretetet,
amit nyújtanak nekünk.

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves Családját
ANYÁK NAPI ÜNNEPSÉGÜNKRE.

Helye: Kölcsey Művelődési Központ. Ideje: 2011. május 01. 15 óra

Nagy megtiszteltetés érte községünket, a Nemzeti Lóverseny Kft. 2011. április 9-én Délegyhá-
za Község Nagydíja néven futamot írt ki, amely a budapesti Kincsem Parkban lévő ügetőpályán
kerül lefutásra. Élő internetes adás jóvoltából az egész világon nyilvánosságot kap a futam, ter-
mészetesen a verseny élőben is megtekinthető a Kincsem Parkban.

Délegyháza Község Önkormányzata
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Délegyháza Község Önkormányzata
Képviselő-testülete a 2011. február 28-i
rendkívüli ülését a Polgármesteri Hivatal-
ban tartotta. 

Az ülés összehívására a lakosság víz- és
csatornaszolgáltatás ráfordításainak csök-
kentését szolgáló támogatás igénylés
ügyében a Vidékfejlesztési Minisztérium-
hoz benyújtandó pályázaton való részvé-
tellel kapcsolatos határozat meghozatala
céljából volt szükség, mely az ülés első
napirendi pontjaként került megtárgyalás-
ra. A második napirendi pont keretében a
Ciklámen utca mögötti terület átminősíté-
séről döntött a Képviselő-testület a terület
telek-kiegészítésként történő értékesítése
érdekében. 

Délegyháza Község Önkormányzata
Képviselő-testülete a 2011. március 10-i
rendkívüli ülését szintén a Polgármesteri
Hivatalban tartotta. 

Az ülés első napirendi pontjaként a
281/3 hrsz-ú (volt Kavicsbánya) ingatla-
non lévő építmény bontására beérkezett
pályázatokat bírálta el a Képviselő-testü-
let, a pályázat nyertese az Együtt Délegy-
házáért Egyesület. Ezt követően az
Egészségház tetőterének hasznosítása tár-
gyában beérkezett pályázatok tárgyalásá-
ra került sor, amelynek során érdemi
döntéshozatalra nem került sor, a Képvi-
selő-testület több pályázót hiánypótlásra
szólított fel. Érdemi döntésre a 2011. már-
cius 24-i ülésen kerül sor a beérkezett hi-
ánypótlások figyelembevételével. 

Harmadik napirendi pontként az 1337/1
hrsz-ú (ún. Budavári-féle ingatlan) értéke-
sítésére beérkezett pályázatot bírálta el a
Képviselő-testület. A beérkezett pályáza-
tot a Képviselő-testület elkésettség okán
érvénytelennek, ezért a kiírt pályázatot
eredménytelennek nyilvánította. Ezzel
egyidejűleg a pályázat azonos feltételek-
kel történő ismételt kiírását határozta el a
Képviselő-testület, 2011. április 15-i be-
nyújtási határidővel. 

Ezt követően a Településszerkezeti
Terv (TSZT) és a Helyi Építési Szabály-
zat (HÉSZ) lakossági igények alapján tör-
ténő módosítása tárgyában benyújtott te-
lepüléstervezői pályázatokat tárgyalta
meg a Képviselő-testület, és döntött arról,
hogy a TSZT – HÉSZ módosítására a Por-

taterv Tervező Irodával köt településter-
vezési szerződést 1.400.000 Ft + ÁFA dí-
jazásért. 

Az 5. napirendi pont keretében egy Dél-
egyházáról szóló bemutatkozó fim elké-
szítésére érkezett árajánlatok kerültek
megtárgyalásra, melyet a legjobb ajánla-
tot benyújtó Kiss-Stefán Mónika készít el,
kizárólag szponzori támogatásból. Ezúton
is megköszönjük a támogatásokat. 

Döntés született egy teherautó önkor-
mányzat által – díjazás nélkül – történő
használatbavételéről –, majd pedig egy
közlekedési tábla kihelyezését tárgyalta a
Képviselő-testület, melyről nem született
érdemi döntés. A Képviselő-testület az el-
járást 30 nappal meghosszabbította a to-
vábbi egyeztetések lefolytatása érdekében. 

Döntés született az önkormányzati
helyiségbérleti díjak kapcsán arról, hogy
ha valamely kedvezményben részesülő
szervezet nem veszi igénybe a lefoglalt
időpontban az intézmények termeit, az el-
maradt alkalomra meg kell fizetnie a bér-
leti díjat, kivéve, ha az egyeztetett idő-
pontot legalább 7 nappal korábban le-
mondja. Az Oktatási – Kulturális – Sport
Bizottság a közeljövőben felülvizsgálja a
bérleti díjakat és a kedvezményeket, majd
javaslatot tesz a Képviselő-testületnek az
esetleges módosításra. Lemondott képvi-
selői tiszteletdíjak ügyét is tárgyalta a
Képviselő-testület, majd pedig a Könyv-
tár átalakításával kapcsolatban döntött a
Művelődési Ház szabályzatainak módosí-
tásáról. 2011. június végéig a felmerült
körülmények halaszthatatlanul és költség-
kímélő módon történő megoldása okán a
könyvtáros napi 4 órában az Iskolában
fog tanítani, így a Könyvtár nyitvatartási
ideje csökken. 

Tárgyalta a Képviselő-testület az
Abaland Kft. „f.a.” peres ügyét, melyben
érdemi döntés nem született, tekintettel
arra, hogy a felperes Abaland Kft. „f.a.”
nyilatkozatának hiányában az ügy érdem-
ben nem tárgyalható. A Dunavarsány –
Délegyháza összekötő út ügyében arról
döntött a Képviselő-testület, hogy a költ-
ségkímélés érdekében a közbeszerzési el-
járás lebonyolításához nem vesz igénybe
közbeszerzési tanácsadót, figyelemmel
arra, hogy az Önkormányzatnál jelenleg

három jogász dolgozik, akik végzettsé-
güknek köszönhetően a közbeszerzési el-
járás jogszerű előkészítését és lebonyolí-
tását biztosítani tudják, így nincs szükség
közbeszerzési tanácsadó megbízására.

Elviekben tárgyalta a Képviselő-testü-
let az ún. Vénusz Kempingben esetlege-
sen létrehozandó idősek otthona ügyét,
felhatalmazva polgármesterét az ezzel
kapcsolatos előkészítő és felmérő jellegű
munkák elvégzésére. 

Döntés született a Ráckevei Duna Tér-
ségi Turisztikai Desztinációs Menedzs-
ment Egyesületébe való belépéshez szük-
séges határozat módosításáról, és Szil-
veszter Lajos alpolgármester meghatal-
mazásáról az önkormányzatnak az Egye-
sületnél történő képviseletére.

Ezt követően a kopjafák és emléktáblák
helyét és esetleges áthelyezését tárgyalta
a Képviselő-testület, melynek során arra
az elhatározásra jutott, hogy az Oktatási –
Kulturális – Sport Bizottság a 2011. ápri-
lisi képviselő-testületi ülésre terjessze be
javaslatát a történelmi egyházakkal és ci-
vil szervezetekkel való egyeztetés után
Délegyháza község hivatalos jelképeivel
kapcsolatosan. Tárgyalta a Képviselő-tes-
tület a Szigetszentmiklósi Rendelőintézet
támogatási kérelmét, majd pedig elfogad-
ta „A délegyházi Napköziotthonos Óvoda
Komplex Fejlesztése” című pályázat kap-
csán a kivitelezésre kiírandó közbeszerzé-
si eljárás ajánlattételi felhívását. Döntés
született a közmeghallgatás új időpontjá-
ról, valamint Cserepes Cecília és Nagy
Attila területhasználati kérelmével kap-
csolatban arról, hogy a Képviselő-testület
Bizottságai tegyenek javaslatot az ügy-
ben, miután a kérelmezők egymással
megvizsgálják az együttműködés lehető-
ségét. A Délegyháza Faluszépítő Egyesü-
let pedig engedélyt kapott arra, hogy a
Szent István parkban a leendő Mindenki
Karácsonyfáját elültethessék, mely azóta
meg is történt. 

Elnézést kérünk a nyílt ülés egyenes rá-
dióadásban történt közvetítése során fel-
merült technikai hibák miatt. 

Az ülések jegyzőkönyve a község hon-
lapján (www.delegyhaza.hu), valamint a
Könyvtárban olvasható. 

dr. Molnár Zsuzsanna jegyző
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Ezúton is nagyon köszönjük

TÓTH GÁBORNAK,

hogy példamutatóan rendbe tette a
Délegyháza ipari vasúti átjárónál
lévő átfolyót, és ezzel a belvizet a

vágányok mellől levezette.

Önzetlen segítségét, a közösségért
és környezetért tett áldozatos
munkáját ezúton is nagyon

köszönjük és ehhez a jövőben is
sok sikert és kitartást kívánunk. 

Délegyháza Község
Önkormányzata

KÖSZÖNET -
NYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki mind-
azoknak, akik

MORVAI MIHÁLY

temetésén részt vettek, sírjára virágot
tettek, gyászunkban osztoztak.

Lányai, Vejei, Unokái

Ezúton fejezem ki köszönetemet azért a
munkáért, segítségért, amelyet az alábbi sze-
mélyek községünk lakóinak egészség meg -
őrzése érdekében tettek a tüdőszűrési munká-
latok lebonyolításában: Tóth Sándorné, Da-
rabos Lászlóné, Fórizs Sándorné, Görbe
Ist ván né, Kabai Lászlóné, Forgó Vilmos -
né, Balogh Adél, Toldiné Horváth Katalin.

Külön köszönet Faragó Gábornak az
áram bekötésében és Sztaskó Józsefnek,
Győri Istvánnak, Zsolnai Józsefnek és
Hernáczky Gyulának a tüdőszűrőgép be-
kötésében nyújtott segítségéért. 

Munkájukhoz jó egészséget kívánok!

Dr. Riebl Antal
polgármester

Újszülött:

Togyer Milán                            2011. 02. 23.

„A gyermek csak azt képes szeretni, aki Őt
szereti,
és csak szeretettel lehet nevelni.”

/ Dzerzsinszkij /

Házasságkötés:

Kalányos Éva – Galambos Imre

„A szeretet nem ad egyebet, mint önmagát,
és nem vesz el semmit, csupán önmagából.
A szeretet nem birtokol, és nem birtokolható.
Mert a szeretetnek elég a szeretet...
A szeretet nem vágyik egyébre, mint betelje-
síteni önmagát.”

/ Kahlil Gibran /

Elhunyt:

Morvai Mihály                  1932. 10. 17. 

„Akiket igazán szeretünk,
azok haláluk után sem hagynak magunkra
minket.
Ők az elsők, akik segítségünkre sietnek
életünk nehéz pillanataiban.”

/ JK. Rowling /

Lakóhelyet létesített: 17 fő
Tartózkodási helyet létesített: 9 fő

Zsolnainé Csernyi Erzsébet
anyakönyvvezető

2011. március 16-án hatályba lépett a zenés, táncos rendezvények működésének biztonsá-
gosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet. A rendelet értelmében az alkalmi és
zenés, táncos rendezvények a jövőben csak rendezvénytartási engedély birtokában tarthatók.
Az engedélyt a zenés, táncos rendezvény helye szerinti jegyző adja ki. A rendelet a jegyző
számára a kérelmek elbírálására 20 napot engedélyez, ezért kérjük, a zenés, táncos rendezvé-
nyeket időben jelentsék be a Polgármesteri Hivatalnál.

A zenés, táncos rendezvények bejelentéséről és engedélyezésének felté te leiről további in-
formációkat találhatnak a www.delegyhaza.hu internetes oldalon.

Amennyiben további kérdésük merülne fel az eljárással kapcsolatban, dr. Czapek Dorka
közigazgatási előadót keressék.

Tel.: 06-24-542-155 • E-mail: kozig@delegyhaza.hu
Délegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Tájékoztatjuk Önöket, hogy községünkben a kötelező veszettség elleni eboltás 2011. már-
cius 26-án megkezdődött. Az oltást dr. Hegedűs Tamás (06-30/471-3306) és dr. Mészáros
János (06-20/927-2366) állatorvosok közösen végzik.

A kutyaoltás hatóságilag előirt összege: 3.800 Ft + a féreghajtó tabletta ára.
A kutyaoltás minden kutya részére kötelező, tudjuk azonban, hogy sajnálatos módon jelen-

leg nem minden délegyházi ebtulajdonos tudja ezt egyösszegben megfizetni. Ezért lehetőséget
adunk azon ebtulajdonosoknak, akik most nehéz anyagi körülmények között élnek és a kutya
oltására jelenleg nincs pénzük, hogy 2011 szeptemberéig gondoskodjanak a kutyájuk veszett-
ség elleni védőoltásáról.

Abban az esetben, ha 2011 szeptembere után sem oltatják be a kutyáikat, úgy azokat a ku-
tyákat kénytelenek leszünk a gyömrői gyepmesteri telephelyre elszállíttatni. A védőoltások
meglétét ellenőrizni fogjuk.

Polgármesteri Hivatal 



Tájékoztató Tájékoztató

Tisztelt délegyháziak!

Délegyháza leendő körzeti megbízottjaként az alábbi pár sorban szeretnék
bemutatkozni Önöknek. Fontosnak tartom, hogy megismerjenek, mivel csak
így lehet kölcsönös bizalmon alapuló, jó kapcsolatot kialakítani a településen
élőkkel.

Terék Tibornak hívnak. 1977-ben születtem Cegléden. 2000-ben végeztem
a Budapesti Rendőr Szakközépiskolában. 1999-től a PMRFK Nagykátai
Rendőrkapitányság Tápiószelei Rendőrőrs állományában teljesítettem szol-
gálatot, mint járőr. 2001-ben körzeti megbízotti képesítést szereztem. Ezt
követően szintén járőrként, körzeti megbízotti feladatokat láttam el, később
pedig megbízott körzeti megbízottként dolgoztam Tápiószentmárton község-
ben. Később a civil életben próbáltam meg érvényesülni, ám ahogy telt az
idő, egyre jobban hiányzott a rendőri hivatás. Éppen ezért 2010 nyarán úgy
döntöttem, hogy ismét a rendőrség keretein belül szeretnék dolgozni. Az el-
múlt két évben egyre közelebb kerültem Dunavarsányhoz, melynek kapcsán
részletesen megismertem a környékbeli településeket, a területen lakók éle-
tét, esetleges problémáit stb. Tavaly nyár óta Dunavarsányban élek élettár-
sammal és kisfiával.

Délegyházán körzeti megbízottként hosszú távú terveim vannak. E terveim
megvalósításához első lépésként idén áprilisban az önkormányzat által fel-
ajánlott bérlakásba költözöm, hogy helyi lakosként közelebbről láthassam a
településen élők problémáit. Délegyháza a Ráckevei Rendőrkapitányság ha-
táskörébe tartozik, ezért a szolgálat egy részét a környékbeli településeken
kell ellátni, de erőmhöz és lehetőségeimhez mérten igyekszem majd a szol-
gálati idő minél nagyobb részét – a Dunavarsányi KMB irodához tartozó kol-
légákkal együtt – Délegyháza területén eltölteni, és a helyi közbiztonságot
erősíteni. A közbiztonság növelése a község és a rendőrség közös ügye. Ezért
körzeti megbízottként szorgalmazni fogom a polgárőrség hatékonyabbá téte-
lét, mert sajnos be kell látni, hogy egy rendőr egyedül sokszor kevés egy tele-
pülésen. Szükséges, hogy álljon mögötte egy valóban ütőképes polgárőrség
is, akikre ténylegesen lehet számítani. Éppen ezért szükségesnek tartom a
polgárőrség és a rendőrség közötti viszony erősítését.

Terveim között szerepel elsősorban a bűnözés, például a betörések, besur-
ranásos lopások, csalások visszaszorítása a községben és az üdülőterületen
egyaránt. Ezen felül nagy probléma nemcsak Délegyházán, hanem az egész
területen a rossz közlekedési morál. Ennek javítására folyamatosan nagy
erőfeszítéseket tesz a Rendőrkapitányság. Túl sok az ittas vezetés, a gyors-
hajtás és az egyéb szabálytalankodás, mely sok balesetet eredményez. Éppen
ezért minden erőmmel azon leszek, hogy az előbb említett szabálysértéseket
a lehető legminimálisabbra csökkentsem a településen. Mindannyiunk érde-
ke, hogy a közterületeken biztonságban tudhassuk nemcsak gyermekeinket,
hanem felnőtt szeretteinket is, ezért nagy figyelmet fogok szentelni a
szabálytalanságok kiszűrésének. Bízom abban, hogy jelenlétemmel, mun-
kámmal hozzájárulhatok ahhoz, hogy Délegyháza valóban egy nyugodt, biz-
tonságos község legyen.

Terék Tibor r.tőrm.

ÖNKÉNTES 
ADATSZOLGÁLTATÁS

Délegyháza Község Önkormányzata
abban kéri segítségét, hogy amennyiben
Ön hozzájárul ahhoz, hogy az önkor-
mányzat az Ön szakterületével kap-
csolatos beszerzései során, illetve
szak mai tanácskérés céljából Önt
meg kereshesse, akkor legyen szíves az
itt lévő rövid adatlapot kitölteni!

Segítségét és közreműködését előre is
köszönjük.

Délegyháza Község
Önkormányzata

Név:.......................................................

................................................................

Elérhetőség:....... ... ... .. ... ... ... ... .

................................................................

................................................................

Foglalkozás, szakterület:

................................................................

................................................................

A fenti adatlap kitöltésével hozzájáru-
lok személyes adataim Délegyháza
Község Önkormányzata általi kezelé-
séhez, és nyilvántartásba vételéhez.
Az adatokat kizárólag Délegyháza
Község Önkormányzata használja fel,
harmadik félnek az érintett beleegye-
zése nélkül az adatokat nem adja ki.

Délegyháza, 2011. ................................

................................................
aláírás



Ea.: Szabó Sándor r. alezredes

Délegyháza területén az elmúlt hónapban
nem történt személyi sérüléses baleset.  

2011. március 12-én 14.05 órakor Duna -
var sány lakatlan területén az 51-es úton egy
30 éves létavértesi férfi haladt a motorkerék-
párjával Baja irányából Budapest irányába.
Egy jobbra ívelő útkanyarulatban áttért a me-
netiránya szerinti bal oldalra és összeütközött
egy Mercedes Vito kistehergépkocsival. Az
anyagi kár kb. 700.00 Ft, a motorkerékpár
vezetőjét súlyos, életveszélyes állapotban
szállították kórházba, sajnos a kórházban el-
halálozott. A PMRFK Ráckevei Rendőrka pi -
tányság Közlekedésrendészeti Osztálya foly-
tatja az ügyben a vizsgálatot. 

Március 13-án az esti órákban a Kis kun -
lac háza, Rákóczi u. 9. sz. előtt parkolt egy
helyi lakos a személygépkocsijával. Érkezett
egy dunaharaszti tartózkodási helyű, lovas
kocsit hajtó férfi, és nekiütközött a parkoló
járműnek. Mivel a lovak okos állatok, ezért a
hajtóval fújatták a szondát az intézkedő rend-
őrök, és megállapítás nyert, hogy a lovas fo-
gat hajtója igen erős alkoholos befolyásolt-
ság állapotában vezette a fogatot. Tart a vizs-
gálat, feltételezhetően szabálysértés miatt
lesz felelősségre vonva a lovas fogat hajtója.
Kiskunlacháza irányából Budapest felé tar-
tott 2011. 03.15-én 16.40 óra körüli időben
egy alsónémedi férfi. Előzésbe kezdett, de
nem vette figyelembe, hogy a járműve előzé-
sét egy másik jármű, pontosítva egy Ka wa -
saki motorkerékpár vezetője már megkezdte,
így összeütköztek. 

Március 23-án 07.35 órakor Dunavar sány -
ról Taksony irányába tartott egy délegyházi
férfi a személygépkocsijával. Előzésbe kez-
dett, de előtte keresztben az úttesten egy he-
lyi lakos átgyalogolt egy kézikocsit húzva.
Azért, hogy a balesetet elkerülje, lehaladt a
jobb oldali útpadkára, kb. 300.00 Ft anyagi
kára keletkezett.

Délegyházi  bűnesetek…

Március 05-07. közötti időben az Üdülő
sétányon ablakon keresztül hatoltak be egy
telephelyre, és onnan autóalkatrészeket, szer-
számokat tulajdonítottak el nagy értékben.

Március 06-án kerítés kapu leemelés mód-
szerével a kora esti órákban 2 db kerékpárt és
fejszét tulajdonítottak el egy Határ úti családi
ház udvaráról. Március 12-én az Akácfa ut-

cában engedély nélküli szemétlerakást ta-
pasztaltunk, folyik a keresés az elkövető
után. 

Információ esetén keressék Füri József r.
ftzls. urat vagy Molnár Balázs r. ftzls. urat a
Dunavarsányi KMB Irodán vagy bármelyik
rendőrt.

A PMRFK Ráckevei Rendőrkapitányság
Közrendvédelmi Osztály járőrei 2011. már-
cius 12-én éjfél körüli időben családi bot-
ránynál intézkedtek Dömsödön. Már a beju-
tás sem volt minden akadálytól mentes, hi-
szen a helyszínen a bejelentő már azt közölte,
hogy ez nem is az az ingatlan és már nem is
veszekszenek a házban. 

Mivel kétséget kizáróan nem lehetett az ut-
cáról tisztázni az esetet, az intézkedő rend-
őrök átmásztak a kerítésen és az udvaron iga-
zoltattak egy bántalmazott nőt, akinek a szá-
ján és a jobb szeme alatt friss duzzanat volt
látható. A nő állítása szerint elesett és úgy
szerezte a sérüléseit, majd miután a rendőr
kétkedve fogadta elmondását, félve bevallot-
ta, hogy jelenlegi barátja bántotta. 4-5 esetben
ököllel arcul ütötte. A rendőrök orvost hívtak
a sérülthöz, aki ellátta a háromgyermekes csa-
ládanyát, mentőt is hívtak a sérülthöz. Később
kórházba is kellett szállítani őt.

A történet akkor vett érdekes fordulatot,
mikor a bántalmazó férfit keresve a szom-
széd kerítés és a házfal közötti 90 cm-es rés-
ben egy kézre lettek figyelmesek a ráckevei
zsaruk. A bántalmazást elkövető férfi gug-
golt a kis rejtett zugban, és a felszólításra,
hogy jöjjön elő, igazolja magát, előbújt és
kissé erőszakosan ugyan, meg modortalanul,
de H. Gábor nevére kiállított anyakönyvi ki-
vonattal a személyazonosságát igazolta. Mi-
vel az adatok stimmeltek, de személyi igazol-
ványt felmutatni nem tudott, ezért vele szem-
ben helyszínbírságot alkalmazott a járőr. A
bántalmazott nő hallotta az igazoltatást és a
rendőrtől megkérdezte, hogy miért Gábor né-
ven szólítja a férfit, hiszen az Ferenc. Az iga-
zoltatott férfi, mikor kilátásba helyezték,
hogy sze mélyazonosságának megállapítása
végett elő fogják állítani a Ráckevei Ren -
dőrkapitányságra, durva hangnemben elis-
merte a rendőröknek, hogy ő valójában H.
Ferenc. A körözési rendszerben történő le -
kér  dezés után megállapítást nyert, hogy H.
Ferenc ellen a BRFK XIV. ker. csalás és lo-
pás miatt, a BRFK XIII. ker. sikkasztás miatt,
a BRFK VII. ker. sikkasztás miatt, a BRFK
VI. ker. lopás miatt és a BRFK X. ker. lopás
miatt, illetve a Fővárosi Bíróság Bünte tés -
vég rehajtási Csoportja csalás és testi sértés

elkövetéséért 2 év 6 hónap börtönbüntetés le-
töltése végett körözi az igazoltatott személyt.
Összesen 8 db élő körözés volt ellene folya-
matban… Most még egy hamis vád bűncse-
lekmény elkövetését is a nyakába vette, illet-
ve a nála talált közbiztonságra különösen ve-
szélyes eszköz miatt szabálysértési feljelen-
tést is tettek ellene.

Szép, szabályos, szakszerű és jogszerű in-
tézkedés és mindenképpen egy jóleső érzés,
mert érezte a rendőr a munkájának eredmé-
nye van, sikerült a törvényt betartva egy
többszörösen körözött személyt elfogni és
segíteni egy bántalmazott nőnek. Siker a
rendőrnek és megnyugvás a családnak és a
közvetlen környezetnek, mert mostanában
ott nem lesz családi botrány…

Délegyháza területén az országos körözési
adatok alapján nincs olyan körözött személy,
akinek a körözést elrendelő szervek Délegy-
házát jelölték volna meg tartózkodási hely-
ként. 

A Ráckevei Rendőrkapitányság telefon-
számai: 06-24-518-680, 06-20-444-1268

Ráckeve, 2011. március 22.

Tájékoztató Tájékoztató

Kérjük, támogassa 
adója 1%-ával!

Kiemelt programunk, a
Pünkösdi Királyválasztás

és lovas felvonulás

2011. június 12-én 10.00-től
kerül megrendezésre.

A kedvezményezett adószáma:

18708703-1-13



Tájékoztató  Felhívás  

F E L H Í V Á S
Ezúton szeretnénk egy felhívást intézni Délegyháza község lakosai, civil szervezetei,

intézményei és vállalkozói felé a Föld Napja alkalmából. A Föld Napja április 22-én
van, ami idén a húsvéti hétvégére esik, így az ebből az alkalomból szervezett akciónkat
az ezt megelőző hétvégén, április 15-16-17-én szeretnénk kivitelezni, és ennek keretében
településünk környezetét  megszépíteni.

Mindenkit felkérünk, hogy lakó- ill. telephelyének, üzletének környékét tegye
rendbe lehetőségeinek megfelelően (szemétszedés, gazalás, fűnyírás, kerítésfestés,
parkosítás).

A civil szervezeteket és az oktatási intézményeket arra kérjük, hogy a községgondnok-
sággal egyeztetve a település köztereit segítsenek szebbé varázsolni. A környezettuda-
tosságra nevelés szellemében szeretnénk, ha az óvodai csoportok, iskolai osztályok egy-
egy kijelölt helyen saját fát ültetnének, és annak jövőbeni gondozását magukra vállal-
nák, fejlődését figyelemmel kísérnék.  

A környezetvédelem mellett a közös munka az emberi, szomszédi és a tágabb közös-
ségi kapcsolatok ápolására is kiváló lehetőséget nyújt. Kérjük, ki-ki legjobb képességei
szerint járuljon hozzá ezen akció sikerességéhez, mutassunk jó példát gyermekeink-
nek, vonjuk be őket is a feladatok elvégzésébe, és munkánk gyümölcseként mindannyian
kellemesebb környezetben élhetünk, tanulhatunk, dolgozhatunk.

Az akció keretében pénteken és szombaton a piactéren virág-, dísznövény- és
gyümölcsfavásárt tartunk. Szombat délután 3 órakor a gyerekek részére környezetvé-
delmi vetélkedőt rendezünk a művelődési házban (jó idő esetén a Szabadság téren), köz-
ben öko kézművesfoglalkozást, természetfilm-vetítést tartunk. Vasárnap délután 3
órától pedig az időjárás függvényében kerékpáros bejárást tartunk a község kül- és bel-
területein, ami a Szent István park elől indul, és szeretnénk, ha minél többen csatlakozná-
nak hozzá. Programunkkal csatlakozunk a Magyar Közút Zrt. szemétgyűjtési akciójához
is.

Kelt: Délegyháza, 2011. március 10.

Együttműködésüket előre is köszönjük:

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2011. február közepén Dékány András délegyházi polgárőr és
önkéntes civil állatvédő egy alapítvány támogatásával megala-
pította az ÁLLATZSARUKAT Délegyházán. A helyi Polgár-
őrség elnöke, Boltos József és Bándli Attila vezetőségi tagok
szintén aktívan részt vesznek az önkéntesekből álló csoport
munkájában. 

Elsődleges célunk a hatóságokkal szorosan együttműködve az
állatkínzások megakadályozása. 2011. év elejétől még szigorúbb
jogszabályok vonatkoznak az állatok tartására, ezen szabályok
megszegése akár 2 év börtönbüntetést és 100.000 Ft-os pénzbün-
tetést vonhat maga után. A munkánkat hatósági állatorvosok se-
gítik, akik felmérik, esetleg bizonyítják az állatkínzásos eseteket.
Minden esetről jegyzőkönyv készül. Szintén feladatunk a bajba
jutott, esetleg sebesült, vagy más segítségre szoruló állatok men-
tése, gondozása. Feladatunk télen a fagy elől menedéket és élel-
met keríteni az állatoknak, valamint nyáron a nagy melegben
ivóvizet adni nekik. Egyelőre sajnos igen korlátozottak az anyagi
lehetőségeink, valamint helyhiányban szenvedünk, nincs  ahol az
állatokat el tudnánk ideiglenesen helyezni, amíg a megfelelő

helyre eljuttatjuk Őket, legyen az alapítvány vagy örökbe foga-
dó, szerető gazdi. Már most is sok bejelentést kapunk megvadult,
kiszabadult kutyákról, éheztetett haszonállatokról. Legutóbb 7
kiskutyát kellett egy bányából kimenteni, akikről ideiglenes be-
fogadóként itthon gondoskodom, illetve próbálok gazdit találni
nekik. A lakosság bejelentése alapján igyekszünk minden hason-
ló esetet kivizsgálni és megoldani a törvényesség keretein belül.
Arra kérnénk minden állatbarátot, hogy ha valaki bármilyen mó-
don segíteni tudja csapatunkat akár munkával, élelemmel, ruhá-
val, esetleg régi, kiselejtezett fa bútorokkal, amikből odút tudunk
készíteni, esetleg anyagilag tudna támogatni minket, akkor ke-
resse Dékány Andrást vagy a Polgármesteri Hivatalban Dósa
Renátát. Egyelőre saját zsebből etetjük a rászorult állatokat, így
csak korlátozott mértékben tudunk segíteni, pedig sajnos nagy
szükség lenne rá, mert rengeteg állat vár még ránk!

Délegyháza, 2011. 03. 16.

Dékány András
T.: 06-30/364-9533

A rendelés első fél órájában vérnyomás-
és vércukormérés, injekció-beadás, sebkö-
tözés folyik, melyet az asszisztensnőink
vé geznek, ill. a rendszeresen szedett havi
gyógyszereket írjuk fel. A hétfői tömeges
megjelenés miatt (sokszor 100 körüli be-
tegszám) kérjük, hogy lehetőleg ne ezen a
napon kérjék a havi rendszeres gyógysze-
rek felírását.

A rendelés utolsó két órájára lehetőség
van időpontot kérni telefonon ill. szemé-
lyesen, melyre 15 percenként jegyezzük
elő a betegeket. Természetesen ebben az
időszakban is folyik a nem bejelentkezet-
tek ellátása a fennmaradó időben.

Sürgős eseteket ill. 3 év alatti kisdedeket
és csecsemőket soron kívül látunk el. Ilyen-
kor esetleg tolódhat az előjegyzettek behí-
vása.

A csecsemőket (1 év alatti gyermekeket)
ha lehetséges, inkább otthonukban látnám el.

Fekvő beteghez ill. heveny rosszulléthez
hívás 8 és 16 óra között lehetséges a 06-30-
298-0445-ös telefonszámon.

Üdvözlettel:              
dr. Ladányi Györgyi



Óvoda  Tájékoztatás  

Értesítjük a Kedves Szü -
lő ket, hogy a délegyházi
Családi Napközi szeretet-
tel várja 1,5 éves kortól a
kisgyermekeket. 

A térítési díj helyi lakos
számára havonta 28.000 Ft
+ étkezési díj, a környező
településekről járó gyer-
mekek számára 40.000 Ft
+ étkezési díj. 

A néhány órás gyermekfelügyelet díja fél napra (legfel-
jebb 4 órára) 1.500 Ft, egész napra (4 órát meghaladó
időtartamra) 3.000 Ft.

A beíratkozás folyamatos!

Czanik Lászlóné
óvodavezető

NAPSUGÁR ÓVODA
2337 Délegyháza, Árpád utca 6.
Tel.: 24/212-070

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az óvodai beíratkozás 
2011. 05. 09-től 13-ig, délelőtt 10 órától délután 15

óráig lesz.
Azokat a kisgyermekeket kell beíratni, akik 2012.

05. 31-ig betöltik a 3. életévüket.

Szükséges iratok: 
• Születési anyakönyvi kivonat
• Oltási könyv
• TAJ-kártya
• Egyik szülő személyi igazolványa
• Lakcímkártya

Czanik Lászlóné 
óvodavezető

Sok szeretettel várunk titeket húsvéti és anyák
napi ügyeskedőnkön.

Gyertek, készüljünk együtt az ünnepekre!
Helye: Kölcsey Művelődési Központ

Ideje: 2011. április 13. 14 óra

A Kölcsey Művelődési Központ és a Dunavarsány
és Környéke Gyermekjóléti Szolgálat

munkatársai



Kölcsey Művelődési Központ hírei  

A könyvtár nyitvatartási ideje 2011. márci-
us 11-től módosult:

kedden és csütörtökön 13-19 óráig, szer-
dán 13-17 óráig lehet könyveket kölcsö-
nözni vagy állományunkat helyben hasz-
nálni.

A 06-30-696-6589-es mobilon szívesen
szolgálok felvilágosítással könyvtári
ügyekben.

Dokumentumkölcsönzési idejét meghosz -
szab bíthatja a konyvtar@delegyhaza.hu
cím  re írt e-mailben is.

Bulyákiné Éberth Anna
könyvtáros

Köszönjük a Hunyadi János Általános Iskola tanulóinak és Tóth Attilánénak a március 15-i előadást, illetve a
Kölcsey Kórusnak a közreműködést.

Továbbá köszönjük mindazoknak, akik elfogadták meghívásunkat, és együtt emlékezhettünk az 1848/49-es
Szabadságharc és Forradalom  hőseire.

Délegyháza Község Önkormányzata

,,2011. március 13-án Nyíregyházára utazott a Pinky Girls, hogy
részt vegyen a VIII. Szabolcs Társastánc Fesztiválon.

A sok munka és gyakorlás meghozta gyümölcsét.
III. helyezést értünk el.

Köszönjük mindenkinek aki gondolt ránk és szurkolt nekünk. 
Jótékonysági bálunkon bemutatjuk a nyertes koreográfiánkat.

Mindenkit szeretettel várunk!

Pinky Girls”



Iskolánk életéből  

2011. április 12-én (kedd) – 2011. április 13-án (szerda) 8 és 16 óra között lesz.

Kérjük, hozza magával:
• gyermek születési anyakönyvi kivonatát
• TAJ-kártyáját
• lakcímkártyáját
• óvodai szakvéleményét
• diákigazolványhoz szükséges: 1 db igazolványkép, 550 Ft befizetése.

Helye: 
Hunyadi János Általános Iskola

Délegyháza, Árpád u. 53.

A Hunyadi János Általános Iskola
diákjai részére osztályok közötti
papírgyűjtő versenyt hirdetünk
2011. április 18-19-20. között. Ha tá-
mogatni szeretnék valamelyik osz-
tályt, kérjük, hozzák be kötegelve pa-
pírhulladékukat az iskolába, vagy te-
gyék ki a megjelölt időpontokban a ke-
rítésük mellé. 

A diákok nevében is megköszönjük
a Föld napja alkalmából nyújtott
segítő közreműködésüket! 

Az iskola vezetése
és Diákönkormányzata

Gratulálunk Pőcze Istvánnak a szép eredményhez!



Karate  

Tisztelt olvasók!

A múlt számban elmaradt a Zemplén
Kupa beszámolóm. 1 arany, 3 ezüst, 5
bronz. Ezek nagyon szép eredmények a
gyerekektől. Már pénteken elutaztunk
Sátoraljaújhelyre és egy nagyon szép
panzióban foglaltunk szállást 40 főre. A
versenyzőknek a Sportegyesületnek ta-
valy felajánlott adó 1%-ból fizette az
Egyesület a szállásdíját. Nagyon jó han-
gulatban érkeztünk a versenyre, ami na-
gyon professzionálisan volt megrendez-
ve. Időben elkezdődött, csúszás nélkül,
és időben fejeződött be. Ez fontos, mert
még 350 km-t meg kellett tenni hazafelé.
Aranyérmet Mészáros Krisztián szer-
zett, aki tavaly a versenyzői ranglista 2.
helyén végzett. Ez nagyon szép évkez-
dés! Krisztián nagyon gyorsan megnyer-
te a versenyt. A dobogó második fokára

állhatott Kanizsai Fanni, Puskás Vik tó -
ria, Puskás Dávid. Mindhármuk ered-
ménye lehetett volna arany! Nagyon pici
dolgon múlt, hogy lecsúsztak a második
helyre. Keményen küzdöttek, szépen
versenyeztek. A versenyzők felkészíté-
sével a versenyen Horgos Dániel, Blaho
Zsolt, Tordai Viktor és Varga Ádám
foglalkozott. Dávid ifjúsági korosztály,
és a juniorok (2 évvel idősebbek) között
csak egy barna övest nem tudott legyőz-
ni. Ő még csak sárga öves, és fiatalabb 
2-3 évvel… Bronzérmes lett Kunsági
Gá bor, Hájas Ádám, Szakmáry
Szabolcs, Pál Szilárd, Horváth Veroni-
ka. Hájas Ádám élete első versenyén
vett részt. Ez a kezdés még sok ered-
ményt tartogat Ádámnak. A többiek is
harcoltak becsülettel. Az edzésmunka
meghozza az eredményét, mert „aki so-
kat vet, sokat arat”.

2 héttel később az idei Diákolimpián
vettünk részt Szentesen. A versenyzők
felkészítésével a versenyen Gencsi
Ivett, Horváth Veronika és Tordai
Viktor foglalkozott. Itt Puskás Viki
ezüstérmet, Kanizsai Fanni és Lenhárd
Gergely bronzérmet szerzett. Minden in-
duló szépen kezdte a versenyt, de azért
jobb eredményeket vártam. Májusban
Dunaharasztin az Ashihara Gálán javít-
hatunk az eredményeken. Az április a
nyári vizsgákkal való felkészüléssel te-
lik, majd tavaszi edzőtáborral. 

Ha van olyan pici gyermeke, akinek
nem talál sportot, hozza el hozzánk!  Ér-
demes elkalandozni kicsit a megújult
honlapunkon sok videóval edzésekről,
versenyekről…, hátha Ön / Te is kedvet
kapsz, hogy ennek a baráti társaságnak a
tagjává válj!   Internetes honlapunk cí-
me: WWW.SENSEIMAROSSY.HU

Marossy Károly klubvezető
3 dan



Községünk életéből  

Rajz- és fotópályázatot
hirdetünk!

A pályázat témája: Délegyháza.
Várunk minden olyan alkotást,

amely Délegyházával, az itteni élettel
kapcsolatos.

A legjobb művekből kiállítást rende-
zünk 2011. június 17-19. között a Köl -
csey Művelődési Központban.

A pályázatok leadási határideje:
2011. június 5. 

A pályázásodnál nagyon figyelj a
következőkre:
– a pályázaton nem a kép profi mi nő -

sége a fontos, inkább a beállítás és a
téma

– mindenképp adj címet a képednek
– mivel a képed lehet, hogy kiállításra

kerül, ha van rá lehetőséged, akkor
A/4-es formátumban add le (termé-
szetesen bármilyen formátumú képet
elfogadunk)

– pályázatodat lásd el jeligével, külön
borítékban írd meg adataidat (név,
cím, telefonszám), a borítékra csak a
jelige kerüljön

– egy pályázó több alkotással is pá-
lyázhat

– a pályázaton tüntesd fel, hogy melyik
csoportban indulsz (óvodás, általá-
nos iskolás, felnőtt)

Rajz és fotó kategóriában is az első
helyezett ajándékot kap.

Eredményhirdetés: 2011. június 17.
(Délegyházi Napok kiállítás-megnyitó)

Délegyháza Község
Önkormányzata

Keresünk olyan délegyházi
termelőket, akik a Délegyházi

Napok ideje alatt szívesen
bemutatnák, árusítanák

termékeiket, terményeiket.
Jelentkezni Dósa Renátánál

lehet a Polgármesteri
Hivatalban vagy a

24/542-155-ös telefonszámon. 

2011. június 17-19. között kiállítást rendezünk délegyházi alkotók munkájából. Várjuk jelentke-
zését, ha szeretné, hogy műveit bemutassuk látogatóinknak. Különböző művészeti területekről
várjuk jelentkezését, a kézimunkáktól a festményeken át a szobrászatig. Jelentkezni lehet Derzsi
Katánál a Kölcsey Művelődési Központban vagy a  24/212-005-ös telefonszámon.

Szombaton (2011. március 12-én)
megérkezett LUCFENYŐ!

A Faluszépítő Egyesület
jóvoltából új – és

reméljük végleges –
helyére került a Szent
István parkban. Egyik
délegyházi lakótársunk
kertjében nevelkedett
ilyen szép magasra,

bízunk benne, hogy a
szakszerű áttelepítés

segíti új helyének
elfogadásában, mert

nemes feladatok várnak
rá. Ő lesz ezentúl

„mindenki Karácsonyfája”
megkímélve sorstársait a kivágástól.

FONTOS ELOLVASNI!
A mozgáskorlátozottak 2011. március havi közgyűlése

technikai okok miatt csak április 15-én (pénteken) 14 órakor a
Kölcsey Művelődési Központban lesz megtartva!

Meghívókat névre szólóan küldjük.
Mozgásban korlátozott személyeknek gépkocsit biztosítunk.

Igénybevételét kérem jelezze a következő telefonszámon:
Palóczai Kiss Balázsné Julika 06-30/692-1051

NEM SZŰNIK MEG DÉLEGYHÁZÁN A MÁLTAI SZE -
RE TETSZOLGÁLAT ADOMÁNYA!

Tisztelettel és örömmel hirdetjük, hogy DÉLEGYHÁZÁN
TOVÁBBRA IS ÉL ÉS MŰKÖDIK A MÁLTAI SZERE TET -
SZOL GÁLAT!

Adományaink kiadására és válogatására április első napjaiban
kerül sor, a Dózsa György utca 59. szám alatti Máltai-ház (orros
ház) udvarán. Hirdető plakátjainkon kísérje figyelemmel a válo-
gatás időpontját! Mindenkit a „régi szeretettel” várunk:

Máltai vezetősége



Olvasói oldal  Tájékoztató  

Válasz a Délegyházi Hírek 2011. márciusi
számá ban megjelent „Dél egyháza Község

Önkor mány zatának hivatalos álláspontja az
üdülőhelyi csatorna-beruházással kapcso latos

ügyekről” címmel megjelent cikkre.
Tisztelt polgármester úr! Ön engem ebben az új-

ságcikkben, véleményem szerint alaptalanul, illet-
ve hamis indokolásokkal különösen súlyosan meg-
vádolt.

Részletezve: 
A polgármester úr a hivatkozott cikkben „vélt

vagy valós anomáliák”-ról tesz említést, és ahogy a
továbbiakban írja „Lehet, hogy Veress úrnak e kör-
ben teljesen igaza van…” De hát tisztelt polgár-
mester úr, honnan ez a bizonytalanság? Önnek a
bizonyossághoz kizárólag verdikt kell? De hát
évek óta éppen Ön, mint a testület mértékadó jo-
gász szakembere utasítja el a kivitelező polgári pe-
res elszámoltatását! Vagy Ön még mindig nem ol-
vasta el azokat az önkormányzatnak címzett ikta-
tott, több tucat, 2005 óta folyamatosan a feltárt
anomáliákról írt tájékoztató vagy intézkedést kérő
leveleket? Egyetlen levélre sem intézkedtek, holott
a 2001-ben kezdett és 2004-ben befejezett kivi-
telezési munkák bonyolítását, irányítását – a társ-
beruházói szerződés munkamegosztása szerint és a
valóságban is – az Önkormányzat végezte, ezért a
tételesen feltárt mintegy 60 millió Ft értékű elszá-
moltatást is a kivitelezővel szemben a Társulat be-
vonásával neki kellett volna elvégezni. A súlyos
mulasztás mindmáig az önkormányzatot terheli!

Továbbá, Ön elmarasztal engem, mint El len őr -
zé si Bizottsági tagot azért, mert a társulati tagok

befizetéseinek szabálytalan kezelését „azonnal nem
tártam fel”. Majd nyomban azt írja, hogy „Az is
tény, hogy Veress úr tudta – számos esetben han-
goztatta is –, hogy a befizetéseket nem cél szerint
használja fel a Társulat”… Tájékoztatom Önt, hogy
az utólag, 2004-ben létrehozott Ellenőrző Bizott-
ság „azonnal” („időben”) nem intézkedhetett!

…mint tovább írja: (Veress Béla) „nem akadá-
lyozta meg a több milliós biztosíték felszabadítá-
sát”… no ez aztán igazi abszurdum a javából:
ugyanis a hivatkozott 2009. 01. 16-ai
jegyzőkönyvben 35 milliós óvadék felszabadítás-
ról szó nincs, így a felszabadítás elé akadályt sem
gördíthettem. Arról azonban dokumentált értesü-
lésem van, hogy a képviselő-testület 2008. 10. 31-
i ülésén a jelenlévő nyolc képviselő (köztük
képviselőként a Riebl úr is) egyhangúan döntött az
óvadék felszabadításáról és annak fejlesztési célra
történő felhasználásáról. Az Ön állítása pedig, mi-
szerint a testület a felvett pénzt „az utolsó fillérig
eltapsolta”, ezek szerint Ön ezt a tapsolást tétlenül
végignézte?

Ön azt írja, hogy az óvadék felszabadítása a ta-
goknak súlyos hátrányt okozó döntés volt… hát ezt
a döntést a képviselő-testület hozta, de hozhatta is,
mert az ő pénzéről volt szó! Egyébként szerény vé-
leményem szerint az óvadék felszabadítása a ta-
goknak semmiféle hátrányt nem okoz (az óvadéki
kötelezettség továbbra is fennáll), sőt előnyös volt,
mert a zárolt pénz a zárolt számlán „nem dolgo-
zik”, viszont a felhasználáskor az Önkormányzat-
nak nem kellett költséges hitelt felvenni, és
valószínűnek tartom, hogy a pénzt pl. nem

műfüves focipálya építésre fordították… de hát ezt
Önnek, mint akkori képviselőnek illene tudni.

És végül még egy különösen fontos kérdés, amit
az Ön írásában csak nagyon kevesen fognak fel-
fedni. Ön azt írja, hogy „a Víziközmű Társulat nem
megfelelő gazdálkodása 20 millió forintos rendkí-
vüli kiadást okoz Délegyháza Község Önkor-
mányzatának”. Ön ezt úgy írja, mint amikor az em-
ber az üzletben vesz egy kiló kenyeret és a pénztár-
nál természetesen fizet érte. Csakhogy a jelzett 20
millióért (ez az összeg egyébként véleményem
szerint [ne legyen igazam!] kevés lesz) ez esetben
semmit nem kapunk, mert ezt a pénzt valamilyen
címen okozott kár megtérítésére kell kifizetni, rá-
adásul úgy, hogy a károkozóval (vagy okozókkal)
szemben a károsultak egyéni és közvagyoni érdek-
képviseletére a Társulat és a szerződéses társberu-
házó partnere, az Önkormányzat vétkes hanyag-
sággal mindmáig semmiféle intézkedést nem tesz. 

A hivatkozott cikk befejező bekezdése szinte
már-már gúnyosnak tűnően vicces. Ahogy írja:
„Őszinte érdeklődéssel várjuk a további fejlemé-
nyeket… ” Hát kedves polgármester úr! Nem gon-
dolja, hogy az üdülőterületi csatornaberuházás tár-
gyában a vétkes semmittevéssel elmúlt hosszú
évek után nem várni kellene őszinte ér dek lő -
déssel a további fejleményeket, hanem végre le-
ülni és tárgyalni az Önkormányzat épületéből kieb-
rudalt társberuházó partnerrel…

Egyébként a nagy nyilvánosság előtt a szemé-
lyemet ért sérelmem orvoslására is várom állásfog-
lalását.

Délegyháza, 2011. 03. 10.

Veress Béla, a Víziközmű Társulat Ell. Biz. tagja

A következő lapszámban Délegyháza Község
Önkormányzata válaszol a cikkben foglaltakra,
bízva benne, hogy ezzel le is zárul a cikksorozat.

A FiberNet tulajdonosváltása és kábelhá-
lózatainak értékesítése nyomán a kábelteleví-
ziós, internet- és telefon-szolgáltatásokat áp-
rilistól az ország első számú kábelszolgáltató-
ja, a UPC Magyarország Kft. veszi át Délegy-
házán. A szükséges műszaki fejlesztést köve-
tően a UPC saját, országszerte ismert szol-
gáltatásait indítja majd el. Az eddigi előfize-
tői szerződések továbbra is érvényesek lesz-
nek, a szolgáltatás pedig mindenki számára
folyamatos marad. Változatlan díjakért
ezentúl magasabb színvonalú, jobb minőségű
szolgáltatásokat vehetnek igénybe, illetve
újabb szolgáltatások előfizetésével jelentős
kedvezményekhez is juthatnak az ügyfelek.

A Gazdasági Versenyhivatal által a közel-
múltban jóváhagyott szolgáltatóváltás követ-
keztében a jelenlegi FiberNet előfizetők április
1-jétől automatikusan a UPC ügyfeleivé válnak.
Ehhez az előfizetőknek semmit nem kell tenni-
ük, mivel az általuk korábban megkötött szol-

gáltatási szerződések továbbra is érvényesek
lesznek, így az előfizetői jogviszonyuk és a szol-
gáltatásuk folyamatos marad. Amennyiben
számlájukat bankon keresztül, a FiberNet részé-
re adott csoportos beszedési megbízással egyen-
lítik ki, az új szolgáltatóra való átállítás automa-
tikusan megtörténik. Azt tehát senkinek sem
szükséges külön jeleznie, ha a UPC szolgáltatá-
sait igénybe szeretné venni a továbbiakban. Az
eddig fizetett díjért magasabb színvonalú, jobb
minőségű szolgáltatásokat vehetnek majd
igénybe, újabb szolgáltatások megrendelésével
pedig jelentős kedvezményekhez is juthatnak,
így a havidíj a mostaninál akár alacsonyabb, a
szolgáltatás pedig lényegesen több és jobb lehet. 

A hagyományos analóg kábeltévé-szolgálta-
tás az eddig megszokott csatornakínálattal szin-
te változatlanul áll majd rendelkezésre a továb-
biakban is – az esetlegesen bekövetkező válto-
zásokról minden előfizetőt értesít az új szolgál-
tató. A műszaki fejlesztéseket követően június

második felétől  elérhető lesz a UPC akár 30
megabites letöltési sebességet nyújtó Fiber
Power internetes szolgáltatása is.

A szolgáltatóváltással összefüggő kérdések-
ről a www.upc.hu/fibernet weboldalon tájéko-
zódhatnak az érdeklődők, de természetesen
minden érintett előfizető hamarosan személyre
szóló levélben kap majd részletes tájékoztatást.
Az előfizetői ügyeket április 1-jéig még a
FiberNet intézi a 1280-as számon, áprilistól kez-
dődően pedig már a UPC-hez fordulhatnak az
előfizetők a 1221-es telefonon.

További információ:
Szűcs László

kommunikációs igazgató
UPC Magyarország Kft.

1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36.
T: +36 1 456 98 38

M: +36 70 458 44 58 
F: +36 1 456 26 95



Hirdetések  Hirdetések  

2336 Dunavarsány, Pozsonyi u. 46.
Telefon:  +36-30-9-140-004

E-mail: daloexkft@gmail.com

Cégünk a következő termékek kereskedelmével és
beépítésével foglalkozik:

– műanyag nyílászárók (ajtó, ablak)
– redőnyök (műanyag, alumínium), rovarhálók (fix, mobil)

– beltéri ajtók (dekorfóliás)
– beltéri műanyag könyöklő (fehér, színes)
– kültéri műanyag könyöklő (csak fehér)
– alumínium párkányok (fehér, színes)

– műanyag takarólécek (fehér, színes, öntapadó)
– Aereco légszellőző (gázhoz, penészedéshez)

– szeletelt tégla

Műanyag nyílászáróink 6 kamrás kivitelben Gealan (német) vagy
Panorama (magyar) profilokból készülnek.

Az üvegezés alapáron (U=1.0 w/m2k) argon gázzal töltött.
Vasalat ROTO.

Rövid szállítási határidő.

Magyarország már nem a
következmények nélküli ország

KEDVES BARÁTAINK!

A Délegyházai FIDESZ
Lakossági Fórumra hív

mindenkit
2011. 04. 29-én 18 órára a 

Kölcsey Művelődési és Információs
Központba.

Meghívott vendégünk:
Dr. Budai Gyula elszámoltatási és 
korrupcióellenes kormánybiztos és

Pánczél Károly országgyűlési képviselőnk.

Hancsics György
Délegyházai FIDESZ elnöke

Tavaszi megújulás a 
Turi Plázában!

FOLYAMATOSAN BŐVÜLŐ MŰANYAG ÉS
AJÁNDÉKTÁRGYAK BŐSÉGES

VÁLASZTÉKÁVAL VÁRJUK ÖNÖKET!

MEGÉRKEZETT AZ ÚJ ANGOL
TAVASZI ÁRUKÉSZLETÜNK!

MINDEN SZOMBATON
MEGLEPETÉS AKCIÓ!

NYITVA TARTÁS:
H-P: 8.30-17.00, SZ: 9.00-12.00

NE FELEDJE: VARRNIVALÓJÁT, CIPZÁR -
CSERÉJÉT HOZZÁNK HOZZA!

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

Víz-fűtés-gázszerelés, karbantartás
fürdőszoba-felújítás, -átalakítás
mosdó, kád, WC, WC-tartály cseréje
csaptelepek cseréje
csőtörés javítása
bojlerek tisztítása, vízkőtelenítése
mosó-, mosogatógépek bekötése
fűtési rendszerek javítása, korszerűsítése, átalakítása
radiátorok és szelepek cseréje
gázkazánok, vízmelegítők bekötése, cseréje
konvektorok tisztítása, javítása
időszakos átvizsgálás és karbantartás
szaktanácsadás

Munkavégzés garanciával!
Hívjon bizalommal:

KISS TIBOR 06-30/242-7836



Tájékoztató  Hirdetés  

DÉLEGYHÁZI HÍREK hir detési díjai
Egész oldalas fekete 10.000.-
Fél oldalas fekete 5.000.-
Negyed oldalas fekete 2.500.-
Apróhirdetések 500.-

Apróhirdetésnek minősül a 30 szóig terjedő hirdetés.
A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Fizetés számla ellenében készpénzzel vagy átutalással történik.
2011. januártól csak azokat a hirdetéseket tudjuk megjelentetni,

amelyeket előre kifizettek a megrendelők. Aki egész évre előfizeti
hirdetését, kedvezményt kap a hirdetés árából.

Hirdetésfelvétel:
Hirdetéseiket a hirdetési díj önkormányzati pénztárban, illetve a 
Kölcsey Művelődési Központba történő befizetése vagy átutalás 

(OTP: 11742180-15441654)  után adhatják fel.

Kölcsey Művelődési Központ – Ügyintéző: Derzsi Katalin
Cím: 2337 Délegyháza, Szabadság tér 1-3.

E-mail cím: delegyhazihirek@gmail.com • Tel./Fax: 24/212-005
Délegyháza Község Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Osztály

2337 Délegyháza, Árpád u. 8.

önkormányzati lap

Kiadja: Délegyháza Község Polgármesteri Hivatala
Felelős kiadó: Dr. Molnár Zsuzsanna

Főszerkesztő: Derzsi Katalin
Fotók: Bulyákiné Éberth Anna, Varga Gábor

E-mail cím: delegyhazihirek@delegyhaza.hu
Tel./Fax: 06-24-212-005
Készült: 1500 példányban

Eng. szám.: B/PHF/1408/P1994
Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

A szerkesztőség az övétől eltérő véleményeket is leközöl.
Fenntartjuk magunknak a rövidítés és az átszerkesztés jogát, az

eredeti szerzői szándék változatlanul hagyásával.
Megjelenik minden hónap utolsó hétvégéjén.

Nyomdai munkák:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza

APRÓHIRDETÉS
Vízvezeték-szerelés, -javítás, duguláselhárítás, gyorsszolgálat, állan-

dó ügyelet hétvégeken is. 06/30-376-1796
***

Ápoltassa kezét és lábát kényelmesen, otthonában! Tyúkszem, sarokre-
pedés, benőtt köröm vagy csak egy kis bőrkeményedés? Hívjon bizalom-
mal! Várja hívását Kovács Zsuzsanna kéz- és lábápoló. 06-30-567-1075

***

Szerelvénycentrum, víz-gáz-fűtés, öntözőrendszerek, homlokzati díszí-
tőelemek, barkácsléc. Taksonyi hídnál: a régi és az új 51-es főút kereszte-
ződésénél lévő parkolóban. Tel.: 20/494-5057. E-mail cím:
marzoli75@gmail.com

***

TAVASZI AKCIÓ! Redőny, reluxa, zsaluzia, szúnyogháló, minden,
ami árnyékolástechnika! Újak szerelése, régiek javítása. Ingyenes felmé-
rés! Érd.: 06-20/971-5198

***

Kérem ne dobja ki! Én házhoz jövök, és elviszem minden rossz elektro-
mos készülékét, vas, fém hulladékát. Csak egy hívás: 06-30/9107-902, 
06-70/519-2402. Jakab János, Dunaharaszti.

***

Eladó Telek! Délegyházán az Üdülő sétányhoz közel 630 négyszögöl
építési telek eladó. Ikerház építésére is kiválóan alkalmas.

Villany a telken belül, gáz, víz, csatorna a telek előtt található.
Irány ár: 7.5 millió forint. Érdeklődni lehet: 06-20-988-4138

***

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

Közérdekű telefonszámok:
1. Polgármesteri Hivatal

Tel.: +36-24/212-011, 06-24-542-155
Fax szám: +36-24/212-057, 06-24-542-156

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

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

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

5. Könyvtár
Tel.: +36-24/412-172

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

7. Orvosi ügyelet
+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.: +36-70/419-3549

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



Tájékoztatás Exkluzív 

D.I.S.C.O, Hands up, Crazy music – három nagy sláger 1981-ből, me-
lyekre nemrégiben a budapesti és a debreceni közönség az Ottawan jóvol-
tából bulizhatott.

Marschall Norbert szervezésének köszönhetően csak és kizárólag la-
punk munkatársának adott interjút a frontember, Jean-Baptist Patrick.

A negyedórás beszélgetés alatt kiderült, hogy az énekes eredetileg fran-
cia, így a tolmács hölgynek is kétszeresen akadt dolga, ráadásul egy rend-
kívül humoros, jókedvű embert ismerhettem meg.

– Mit jelent Önnek, hogy még ma is, harminc év elteltével is ezekre
a dalokra bulizunk, ezeket a slágereket hallgatjuk szívesen?

– A 70-es évek végén, 80-as évek elején ez a stílus még nem volt a köz-
tudatban, optimista szemléletnek, teljesen új dolognak számított, talán
ezért maradhatott meg mind a mai napig.

(Nevetve mondja, hogy jól néz ki és intelligens ember...)
Az én gyerekeim is ezt a zenét hallgatják, ami nagyon nagy meglepetés

a számomra, hiszen a mai fiatalok már teljesen más zenén nőttek fel.
– Mit jelent az Ön számára a sikeresség, a közönség tapsa egy-egy

fellépés után?
– Azok, akik az én fellépéseimre eljönnek, soha nem távoznak csalódot-

tan. Amikor felmegyek a színpadra, a közönség felé nézek, kontaktust te-
remtek velük, és olyan show-t csinálok, amit egy darabig nem felejtenek
el. És nagyon várom már a magyarországi fellépéseket! 

– Készül-e új albumra új dalokkal, vagy ezekkel a már jól ismert
slágerekkel járja most már csak a világot?

– Jó a kérdése, az év vége felé szeretnék megjelentetni egy vadonatúj
anyagot, de annyit koncertezek a világban, hogy nagyon kevés erre az

időm. Francia szerzőkkel tárgyalok, és nagyon remélem, hogy akik meg-
hallják az új nótákat, azok ezeket is megszeretik majd.

Stílusában próbálok a régiből is átmenteni, de modernizálva, mert a
technika nagyon sokat fejlődött, sok új hangzást szeretnék, és a fellépései-
men is több vizuális effekttel, látványosabb táncbetétekkel igyek szem tar-
kítani a produkciót.

– Végezetül árulja el nekünk, a sok dal közül melyik a kedvence,
amit szeret énekelni és előadni a színpadon?

– (Megint viccel) Erre a kérdésére nem tudok válaszolni. Ez olyan mint-
ha megkérdezné, a gyerekeim közül melyiket szeretem jobban. Hát lehet
erre válaszolni?

Kancsár Péter
Fotó: Faltusz Péter

Köszönet a tolmácsnak, 
Gulkai Szilviának.

Ezúton tájékoztatjuk a község lakóit, hogy újabb jelentős állomáshoz
érkezett a még most is szerveződő

DÉLEGYHÁZI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET.

Ahhoz, hogy milyen messzire jutottunk, tudnunk kell, hogy honnan in-
dultunk. Az idősebb falubeliek még emlékeztek arra, hogy egyszer volt itt
a községnek egy sok sikert megélt önkéntes tűzoltó egyesülete, sőt a tűzol-
tó szertár helyére is emlékeztek.

Ezt a visszaemlékezést felelevenítve gondoltunk arra, hogy az élet-, ér-
ték- és vagyonvédelem fokozása érdekében a községben ezután is szükség
lenne egy ilyen szervezetre.

Nagy reményekkel és önbizalommal kezdtük el a szervezkedést. Így ér-
tünk el 2008 decemberében az egyesület alakuló közgyűléséhez.

Egy barátom révén a Magyar Diáktűzoltó Szövetség nagy mennyiségű
tűzoltó felszerelést ajándékozott a szerveződő egyesületünknek, ezért az
önkormányzat egy ideiglenes lerakóhelyet adott a berendezések tárolásá-
ra. Mivel nemrég a németországi testvérvárosunk, Forstern segítséget
ajánlott fel ilyen téren is, kaptunk az alkalmon, és 2009-ben megírtuk,
hogy többek között egy víziszivattyúra is szükség lenne a hatásos műkö-
désünkhöz. Nem sokkal később ők egy 30 éves, kiváló állapotban lévő
Mercedes típusú tűzoltóautóval ajándékozták meg községünket. Ezt a jár-
művet a megérkezést követően a vagyonvédelem érdekében saját kertem-
ben tároltam. Csak ünnepek alkalmával, bemutatók tartására, az önkéntes

tűzoltóság népszerűsítésére és egy-két alkalommal tűzoltásra hagyta el a
kertünket az autó. Bár büszke voltam a füvön álló tűzoltóautóra, amihez az
ovisok időnként eljöttek élményt szerezni, azért végig az volt a vélemé-
nyünk, hogy az nem oda való, és az időjárás viszontagságainak kitett jár-
műn egy idő után meglátszott a védőtető hiány.

Sajnos az önkormányzatnak ezideig nem volt pénze, hogy tűzoltószer-
tárt biztosítson az egyesület működésének elősegítésére. Ezért szolgált
nagy örömünkre, mikor megtudtuk, hogy a hangárban tevékenykedő Mál-
tai Szeretetszolgálat átköltözött egy másik telephelyre, és ezt a megürese-
dett építményt kérésünkre az Önkormányzat felajánlotta a Délegyházi
Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek tűzoltószertár céljára. Az építmény alkal-
mas arra, hogy a tűzoltóautót ott tudjuk tárolni, így a további károsodástól
meg tudjuk óvni. Alkalmas arra is, hogy azt a sok felszerelést el tudjuk he-
lyezni benne, valamint az épületben és környezetében gyakorlatokat, be-
mutatókat tarthassunk.

Ezúton szeretnénk megköszönni Délegyháza Község Önkormányzat
képviselő-testületének, hogy átérezték a problémáinkat, és lehetőséget ad-
tak a Délegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület fejlődéséhez, valamint jö-
vőbeni munkájához.

Külön köszönjük, hogy biztosították az anyagi fedezetet a tűzoltóautó
honosításához, műszaki vizsgáztatásához és magyar rendszámmal való el-
látásához. Így már szabályszerűen vonulhatunk akár káreseményhez,
vagy ünnepélyes alkalmakkor, bemutatók tartására is.

Köszönettel:
Az Egyesület tagsága nevében

Lenhardt Károly
Délegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke

HALADUNK!



Tájékoztató  Hirdetés  

Óvodások fejlesz -
té sét vállaljuk

A Zsifi családi napköziben 2011 áprilisától le -
he tőség nyílik óvodás korú gyermekek rész -
képesség zavarainak fejlesztésére, valamint
5 éves kortól iskola előkészítő fejlesztésére.

Ha nincs tisztában
gyermeke képességeivel,
egyéni állapotfelmérést is

vállalunk.

A felmérést és a fejlesztést szakképzett
fejlesztő pedagógus – óvónő végzi.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Érdeklődni:
Mártonné Szekeres Ágnes

06-30-692-1072 számon lehet.

Kellér-Horváth-Szenes: A SZABIN NŐK ELRABLÁSA c. előadását nézzük meg 

2011. április 16-án (szombaton) 19.00 órakor
Ismertető:
Siklódra vándorszínészek érkeznek. Rettegi Fridolin körbejárja a kisváros előkelőségeit, hogy támogatókat szerezzen pénzügyi nehézségekkel

küzdő társulatának. Bányai Márton tanár cserfes házvezetőnője elfecsegi, hogy gazdájának van egy ifjúkori színdarabja, A szabin nők elrablása. Rettegi
ráveszi Bányait, engedje meg, hogy társulata színre vigye művét. Az álnéven bemutatott színdarab felkavarja a kisváros és a tanár családjának életét is.

Szereplők: 
BÁNYAI MÁRTON, TANÁR: SZÉKHELYI JÓZSEF 
BORBÁLA, A FELESÉGE:TÓTH ENIKŐ 
ETELKA, A LEÁNYA:FARKASHÁZI RÉKA 
SZILVÁSY BÉLA:BARABÁS KISS ZOLTÁN 
IRMA, A FELESÉGE:NYILAS EDINA 
RAPOSA BOGDÁN, BORKERESKEDŐ:BOTÁR ENDRE 
RETTEGI FRIDOLIN, SZÍNIGAZGATÓ:KEREKES JÓZSEF 
RETTEGINÉ:DOBOS ERIKA 
SZENDEFFY ENDRE:CRESPO RODRIGO 
RÓZA:RÁTONYI HAJNI 
KOBAK, ISKOLASZOLGA:GYUKÁR TIBOR

2011. április 9-én 18 órától a Délegyházi Társastáncosok Jóté-
konysági Estet tartanak a Kölcsey Művelődési Központban,
amelyre szeretettel hívunk és várunk minden kedves vendéget!

Belépő- és támogatójegyek a Kölcsey Művelődési Központban kap-
hatók.

Asztalfoglalás és jegyvásárlás: Derzsi Kata 24/212-005
Tombola-felajánlást, egyéb adományokat köszönettel elfogadunk,

amit a Kölcsey Művelődési Központban lehet leadni.
KÖSZÖNJÜK az eddigi felajánlásokat.

Az előadás a Játékszínben lesz.
Jegyár: 2900-3700 Ft
Útiköltség: kb. 800 Ft

Indulás a művelődési háztól: 17:30-kor

Jelentkezni lehet Derzsi Katánál 2011. április
5-ig a Kölcsey Művelődési Központban, vagy

a 30/864-4365-ös telefonszámon.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!


