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

– – futószárasfutószáras
oktatás oktatás 

– osztálylovaglás – osztálylovaglás 

– tereplovaglás– tereplovaglás

– – nyári napközisnyári napközis
lovas táborlovas tábor

SSzzéé ppss éé gg  kkuucckkóó
Professzionális munka, professzionális

alapanyagokkal!

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

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

LLoovvaassookkttaattááss  DDéélleeggyyhháázzáánn!!LLoovvaassookkttaattááss  DDéélleeggyyhháázzáánn!!

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

LOVAGLÁSILOVAGLÁSI
LEHETŐSÉGEK:LEHETŐSÉGEK:
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•  KÖZLEMÉNYEK  •
Szomorú szívvel kell értesítenem a délegyházi civil szervezeteket, hogy a részükre fel-

ajánlott ez évi támogatásom nem tudom teljesíteni. A hatályos törvények értelmében el-
mozdításom – amelynek oka, hogy Bánfalvinét, Délegyháza volt jegyzőjét, négyszem-
közt bűnözőnek neveztem – visszamenőleges érvényű, ami március 26-án lépett jogerő-
re, így a ledolgozott áprilisi hónapra járó fizetésemet sem kaptam meg a képviselő-testü-
let döntése alapján.

A felajánlott támogatásommal azt a hiányt igyekeztem pótolni az elmúlt évekhez ha-
sonlóan, amit az Önkormányzat – anyagi erő hiányában – nem tudott megadni azoknak,
akik a falu életben tartói. Erős, jól működő civil szervezetek. Hatalmas eredményekre
képesek, rendezvényeik meghatározzák községünk arculatát. Remélem, ilyen lendülettel
folytatják munkájukat.  

Azt sajnálom, hogy a kisebbségben lévő ellenzék ennyire együttműködésre képtelen.
Az első megnyert pályázatunk a futsal pálya megépítéséről szólt, és ígéretet kaptunk,
hogy kitermeli a törlesztőrészleteket, azért köteleztem el az Önkormányzatot közel 30
milliós hitel felvételére, hogy bizonyítsam az ellenzéket együttműködési szándékomról.
Ezt elfogadták, mert ezt személyes sikereik érdekébe állították. Az összes beadott útépí-
tési pályázatunkat a Fejlesztési Bizottság visszautasította. 2 millió forintért csináltattuk
meg a kiviteli terveket, megjegyzem, ez azért nem kidobott pénz, mert a későbbi pályá-
zatokon is felhasználható. A Közösségi és Kulturális Ház felépítésével „Mária néni
végrendeletének” igyekeztünk eleget tenni. Megnyertük az óvoda bővítésére kiírt pályá-
zatot is, és vizünk minőségének javítása érdekében is nyertünk – első lépésként – több
mint 10 millió forint állami támogatást.

Végezetül szeretném megköszönni munkatársaim együttműködését. Köszönöm azoknak
a képviselőknek a munkáját, akik velem együtt dolgoztak Délegyháza felemelkedéséért. 

Ősszel önkormányzati választások lesznek, biztos vagyok benne, hogy a választópol-
gárok józan ítélettel mondanak majd véleményt az elmúlt események felett is.

Dr.gr. Bethlen Istvánné

Tájékoztatás
Délegyháza Község Képviselő-testületének döntése (209/2010. (V. 03.) Kt határozat) alapján

Délegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának jegyzője dr. Molnár
Zsuzsanna.

Délegyháza, 2010. május 6. Forgó Vilmosné alpolgármester

A  szeretetszolgálat hírei
Németországból 2010. 04. 17-én  újabb adományszállítmány  érkezett. Ennek a szállítmánynak a

tartalmát 2010. 05. 15-én adtuk közre községünk lakosságának.
Örömünkre szolgált, hogy a közreadott adományok kb 80%-a gazdára talált: ágyneműk,

műszaki cikkek, ruházat, cipő és egyebek.
Figyelemmel vagyunk arra, hogy szervezetünk politikamentes tömörülés, de nem dughatjuk a

fejünket a homokba, a helyi politikai csatározások ismeretében megértjük Délegyháza lakosságá-
nak kérdését: „VAJON MEDDIG SZÁMÍTHAT DÉLEGYHÁZA LAKOSSÁGA A
NÉMET ADO MÁ NYOKRA?? ”

Itt meg kell említenünk, hogy a Máltai Szeretetszolgálat részéről a Bethlen házaspárnak megha-
tározó  jelentőségű szerepe van ebben a munkában!

Bethlen úr további tájékoztatásával itt nem foglalkozunk, mivel Szervezetünk politikamentes,
politikailag független! 

A  nap folyamán Vezetőségünk  megkérdezte polgármester asszonyunkat az adományokkal kap-
csolatos további elképzeléseiről. Éva asszony csendesen, indulatmentesen így válaszolt: „Amíg
nem voltam polgármester, addig is hozattam az adományokat. Én magamtól nem akartam
polgármester lenni, de a lakosság ösztönzésére indultam, és megválasztottak!  Ha csak rajtam
múlik, polgármesterségem után is Délegyháza rászoruló polgárainak érdekeit fogom
Németországban is képviselni. A jövő a németek döntésétől függ!!”

Kedves Délegyházai Polgártársaink! Kérdésükre, hogy „ MEDDIG?” a  válaszunk az hogy: „A
remény hal meg utoljára.”

Mozgáskorlátozottak és a Máltai Szeretetszolgálat vezetősége

Tisztelt Délegyházi
Lakosok!

Dr. gr. Bethlen Istvánné polgármesteri
tiszt sége megszűnésével kapcsolatban az
aláb biakban tájékoztatjuk Önöket:

A Ráckevei Városi Bíróság Dr. gr. Bethlen
Istvánné polgármestert bűnösnek mondta ki
Bánfalvi Sándorné sértett sérelmére elkövetett
1 rendbeli rágalmazás vétségében, és ezért őt
megrovásban részesítette. 

Az ítélet – fellebbezés hiányában – 2010.
március 26-án jogerőre emelkedett, így a pol-
gármesteri tisztség ellátásának egyes kér dé -
seiről és az önkormányzati képviselők tiszte-
letdíjáról rendelkező 1994. évi LXIV. törvény
2. § (1) bekezdés i) pontja értelmében ezzel a
dátummal, tehát 2010. március 26. napjától
Dr. gr. Bethlen Istvánné polgármesteri tisztsé-
ge megszűnt, figyelemmel arra, hogy a
bűncselekményt nevezett polgármesteri tiszt-
ségével összefüggésben követte el.

Önkormányzatunk Bánfalvi Sándorné sértett
közérdekű bejelentése alapján értesült fentiekről
2010. május 10. napján. A polgármester felett
munkáltatói jogkört gyakorló képviselő-testület
haladéktalanul intézkedett a polgármesteri jog-
viszony megszüntetéséről, s az átadás-átvételi
eljárás ezzel összefüggésben 2010. május 18.
napján a vonatkozó jogszabályok szerint meg-
történt. A választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény 115. § (1) bekezdés alapján időközi vá-
lasztásra nem kerülhet sor, a polgármesteri fel-
adatokat az őszi önkormányzati választásig For-
gó Vilmosné alpolgármester látja el.

Egyértelműen kijelentjük, hogy a polgár-
mesteri tisztség említett módon való megszű-
néséhez sem a képviselő-testületnek, sem
egyes képviselőknek semmilyen befolyásoló
szerepük nem volt és nem is lehetett, figyelem-
mel arra, hogy a bűncselekmény megállapítása
a független bíróság hatáskörébe tartozik, illet-
ve a képviselő-testület joga csupán a szükséges
következmények megállapítására terjed ki.

Másképp megfogalmazva azzal, hogy a
polgármesteri tisztséggel összefüggésben
meg  állapított, bűnösséget kimondó ítélet
jogerőre emelkedett, ez önmagában minden
további intézkedés nélkül, az irányadó jogsza-
bályok szükségszerű következményeként a
polgármesteri tisztség megszűnésével jár.

Jelen nyilatkozatot a tisztánlátás érdekében
hozzuk nyilvánosságra, annak érdekében,
hogy hiteles formában értesüljön községünk
lakossága a szóban forgó ügy jogi hátteréről. 

A változások a megnyert pályázatok sorsát
nem befolyásolják.

Délegyháza Község Önkormányzata
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TRIANON tabu téma. Sokáig sokan nem
tudták, nem értették jelentőségét. Trianon egy
Ver sailles-i kis palota neve, az első világháború
után a békekonferencia színhelye. 

Ami egyeseknek békét, gazdagságot és újjá-
születést hozott, nekünk – a magyar nemzetnek
– veszteséget, bánatot és megalkuvást jelent.

A szerződés, amely széttépte magyar hazán-
kat, nemzetünket. Magyarország területének
71,4%-a az utódállamok gazdagodására szolgál.
„Nemzetek felszabadítása” címen Cseh szlo vá -
kiá ban 1.874 ezer; Romániában 2 millió; Szer -
biá ban 600 ezer; Ausztriában 50 ezer magyar
rekedt. Az 1910. évi népszámlálás 20.886.487
főt számlált. A lezárt új határok kialakítása után
Magyarország lakossága 7.516.000 fő. 

Nemcsak területről és magyar lakosságról
van szó. Magyarország elvesztette ezer éves tör-
ténelmi városait, vasútjait, közútjait, természeti
kincseit, ásványi  nyersanyagjait, ipari területeit,
színházait, iskoláit. Hiszen tudjuk, Magyaror -
szág a Kárpátok bércein kezdődik, ott ahol őse -
ink a honfoglaláskor megpillantották e tájat és
választották ezt a hazát. Megküzdöttek érte, har-
coltak évszázadokon át, akkor amikor a mai
utódállamok nem is léteztek. Magyarország te-
rületi egysége, mármint a Trianon előtti,
visszafordíthatatlan! Tudjuk! 

A határon túl rekedt magyarok ragaszkodása
a magyar nemzethez túlélt immár 90 évet. Meg-
maradtak magyarnak ott, ahol nem magától ér-
tetődő magyarnak lenni, nem sikk és nem járt
érte kitüntetés. Megbélyegzettség, ahol megen-
gedhették szabadon az utódállamok állampol-
gárai, hogy egyszerűen hontalannak titulálják
őket saját szülőföldjükön. A zöld fenyő büszkén
mondja a havas hegytetőn, én a hó alatt is zöld
vagyok. Ez a hatalmas erő, a haza szeretete, a
nemzeti összetartozás felülkerekedik a trianoni
határokon. A határon át csak a szellem képes
felülkerekedni. Az emberek nemzeti öntudata, a
szabadságvágya, az összetartozás ereje ami nem
győzhető le. Majd 100 éven át őrizték a nemze-
tiségüket, az anyanyelvüket, kultúrájukat titok-
ban, úgy, hogy az idegenek észre sem vették. 

Az anyaország is tabutéma volt, tanítani az is-
kolában nem lehetett, megemlékezni róla tilos
volt. Lassan-lassan megkopott. Hiszen sokan
ma is úgy tudják, Magyarország csak ez, csak
ennyi ami ma is. A magyarok csak mai határain-
kon belül élnek, azokon kívül szlovákok, szer-
bek, németek, ukránok, románok élnek. Az el-
múlt évtized „békés forradalmai”, az EU-hoz
való csatlakozás és annak megfelelés arra ösztö-
nözte Európa népeit, még az utódállamokat is,
hogy engedjenek a nemzeti politikájukon. Sza-
badabban utazunk, útlevél nélkül látogatja test-
vér a testvért, szülő a gyereket, immár nem vas-

határ van, csak egy lazább fonál, ami jelöli,
hogy soha ne felejtsük el. Mindenesetre a lélek
erősebb, föltámad, és bár tudjuk, a területi egye-
sítés már a múlté, a nemzet a határokon át egye-
sül. Érezzük, bár más ország törvényei szerint
kell élnünk, egyek vagyunk. Aki ezt érzi, az
higgyétek el, sokkal gazdagabb. Együtt ünne-
pelhetünk, tanulhatunk, dolgozhatunk. Nagyon
sok családot befogadott az anyaország, letele-
pültek itt, és jöttek sokan-sokan, akik féltek,
hogy megint változik valami, megint aláírnak
valamilyen szerződést és úgy kell felnevelje
gyermekét, hogy titkolnia kell, hogy magyar.
Eljöttek, hogy hazájuk legyen, hogy ne hívják
őket hontalannak, hogy magyarok lehessenek.
Nem tudom – sikerült? Ma már tudom, hisz én
is hozzájuk tartozom, ott magyar az ember, ahol
magyarnak érzi magát. Nem a hely fontos, csak
a tudat. Ma már a határon túl is használhatják a
magyar trikolort. Ünnepeinken leng a magyar
lobogó, nem kell már zsoltárba elrejteni egy pici
nemzeti színű szalagot és titkon időnként meg-
lesni, megvan-e még. Elfelejthetjük – reméljük
– azt az időt, amikor a zsoltárt szorongatva  az
istentisztelet végén teli torokból a zsúfolásig
megtelt templomban énekelhettük „Te benned
bíztunk eleitől fogva…” és azt gondoltuk: Isten
álld meg a magyart…

Ma már szabadon emlékezhetünk erre az
egész világ számára szégyellni való béke szer -
ződésre. Szégyellni való békeszerződés, amely-
ben mindenki elmondhatta mit szeretne, csak a
magyar követség nem, és szégyen, hogy csak
így tudták e békét megkötni, hogy egy nemzetet
ítéltek halálra. Visszafordíthatatlan. Tudjuk és
mindenki tudja a világon. Területi követelés
nem lehet. Éljünk hát békében sebzetten, egy
örökké gyógyuló sebbel, ami gyógyíthatatlan,
de összefogással enyhíthetünk fájdalmán. Ha-
talmas erőnk van! Magyarok vagyunk!

A szépség, a szeretet Istentől való. A szépség
és a szeretet halhatatlan. És az IGAZSÁG!

Domán Zsuzsanna

Petőfi Sándor: Erdélyben  

„…Fogjunk kezet, hogy rettegnünk ne kelljen
Az eljövendő óriásokat.
Tartsuk meg a szép, a szent kézfogást,
Tartsuk meg azt, oh édes nemzetem!
Ki legelőször nyújtja ki kezét,
Azé legyen a hála s a dicsőség;
S ki elfogadni azt vonakodik?
Annak porára szálljon minden átok,
Melyet sírunkra majd virág helyett
Ültetni fognak maradékaink,
Kiket örökre megnyomoritánk!”

Koltó, 1846. október 26.

A TÓPARTI PARTI májusi
rendezvény támogatói:
Trencsánszkiné Varjú Violetta

Mozsolics Gábor meg a 100 éves
szódagyártó gép
Anikó Cukrászda

Faluszépítő Egyesület
Baba-Mama Klub

Szabó házaspár
Kun Balázs

Mátyus Anita párjával meg lovaival
Forgó Vilmosné

Lenhart Károly meg a tűzoltó autó
Bulyákiné Éberth Anna

Ungvári Szilvi
Boltos József és a polgárőrök

Kovács Sándor és fiai
Bányai Gábor korongozó

Dávid Mihály meg a kenuk
A sárkányeregető

A Csokréta Asszonyklub
és mindenki aki ott volt és részvételével

felejthetetlenné tette ezt a napot.

A Pünkösdi Király választás
támogatói:

Dénes Annamária
Anikó Cukrászda
Baba-Mama Klub

Szabó Zoltán (Majosháza)
Szigetfű Olga

Jakus Lászlóné és az iskolások
Lernerné Buss Ildikó
Hancsics házaspár

Faluszépítő Egyesület
Keresztesi Csaba

Délegyháza Község Önkormányzata
Kéktó büfé

Erdei Vendéglő
Valesik Mátyásné
Valesik Magdolna 

Trencsánszkiné Varjú Violetta
Törteli Zsolt
Liptai Sándor
Bakos András
Heuréka Kft.
Szőke Sándor
Sződi Sándor
Mátyus Anita

Magyarok Szövetsége
id. Bednárik Lászlóné

Szabóné Kolozsvári Ilona
Szabó József
Kun Balázs

Délegyházi Polgárőrök
Végelgyengülés Tömegsport Egyesület

Pünkösdi Király: Budai Attila
Vágta győztese: Németh Viktória

Trianon mai szemmel
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Anyakönyvi napló
Újszülöttek: 

Boros Alexandra
Borzási Nándor
Kocsír Ferenc

Molnár Benjámin
Szabó Tibor

Elhunytak:
Iványi Ödön 1957. 02. 03.
Náhlik Mihályné 1940. 12. 05.

Állandó lakóhelyet létesített: 18 fő.
Tartózkodási helyet létesített: 11 fő.
Elköltözött: 5 fő.

Dósa Renáta
Népesség-nyilvántartási

Igazgatási főelőadó

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik

ZALETNYIK LAJOSNÉ
Bednárik Ilona

temetésén részt vettek és fájdalmunk-
ban osztoznak.

A gyászoló család

***

Ezúton szeretnénk megköszönni a
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK
DÉLEGYHÁZI SZERVEZETE ve -
ze tői nek és tagjainak, hogy nagyma-
mám, Zaletnyik Ilonka néni ápolását
több segédeszközzel megkönnyítették. 

Köszönjük szépen a sok segítséget!   

Zaletnyik Marianna és családja

Délegyháza Község Önkormányzata
értesíti a lakosságot az alábbi

intézmények nyári zárva tartásáról:

Napköziotthonos Óvoda:
zárva: 2010. július 05. – július 23-ig.

Július 26-30-ig 1 csoportban fogadja azokat a
kisgyermekeket, akiknek szüksége van erre az
időszakra óvodai elhelyezésre. Aug. 01-jé től az

eredeti rend szerint működik az óvoda.

Napköziotthonos Óvoda konyhája:
zárva 2010. július 05. – július 23-ig.

Zsebi-Baba Családi Napközi
zárva: 2010. július 05. – július 23-ig.

Mindenkinek jó pihenést, szép nyarat kívánunk!

Örömmel értesítjük Önöket 
két sikeres pályázatunkról:

1. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyar-
országi Operatív Program támogatási rendszeréhez be-
nyújtott „Délegyházi Napközi ott ho nos Óvoda komp -
lex  fejlesztése” című KMOP-4.6.1/B-9-2010-001 jelű
pályázatán 98.836.066 Ft-ot nyert (109.817.851 Ft
összköltséggel).

2. A Környezet és Energia Operatív Program támogatási
rendszeréhez a KEOP-7-1-3. 0/09 Ivó víz minőség-ja-
vítás konstrukcióra benyújtott „Délegyháza Község
Ivóvízminőség-javítása” című, KEOP-7.1.3.0/09-
2010-0001 azonosító számú pályázatot támogatásra
ítélte az Irányító Hatóság. A projekt megvalósítás első
szakaszához nettó 10.625.000 Ft-ot biztosított.

Mindkét pályázattal kapcsolatban megtettük a szüksé-
ges intézkedéseket a sikeres megvalósítás érdekében.

Délegyháza Község Önkormányzata

KKKK ÖÖÖÖ ZZZZ MMMM EEEE GGGG HHHH AAAA LLLL LLLL GGGG AAAA TTTT ÁÁÁÁ SSSS
2010. JÚNIUS 11. péntek 16.00 óra a RÖNKÖSBEN.

Mindenkit szeretettel vár az Önkormányzat.
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•  KÖZÉLET  •

1923. január 4-én születtem a mai Al bert ir sához
tartozó Albertiben – kezdi a mondókáját Karcsi
bácsi, azaz Zatykó Károly, akit a Galla-tanyai há-
zában kerestem fel. Valójában 1922-ben szület-
tem, de abban az időben otthon szültek az asszo-
nyok, sokszor még bába sem volt, az anyakönyve-
ket sem vezették pontosan. Az iskola, azaz a hat
elemi után Pintér Ambrus gazdánál szolgáltam
Dánszent mik lóson. 

Délegyházára 1935-ben kerültem a Kristófi ura-
dalomba cselédnek. Mivel még nem voltam 20
éves, csak 3/4 komenciót kaptam. Kristófi Endréén
kívül még négy uradalom volt akkoriban Délegy-
háza határában. Ezek mindegyike 4-500 holdas
birtok. Név szerint a következők: Korányi Zoltán,
Görgey, Vörös Endre, Piróth Ist ván. ’39-ben az is-
pánnal volt egy kis összetűzésem, és átkerültem
Vörös Endréhez, aki egy nagyon közvetlen, paraszt
típusú ember volt. Jól bánt az emberekkel és sok
időt töltött a cselédek között. A cselédeket akkori-
ban egy évre fogadták fel és negyedévente fizették.
Ebben a gazdaságban működött malom, termel-
tünk cukorrépát, cikóriát, sa látamagot. Azután dol-
goztam a Csepeli Papírgyárban, ha jó volt az idő,
kerékpárral jártam. Itt szenet kellett odakészíteni a
kazánokhoz. Naponta 240 mázsát mozgattunk meg
hárman, és kétszer átlapátolva, keverve a különbö-
ző minőségű szenet. 1943-ban visszajöttem Dél-
egyházára, dolgoztam a postán, vállaltam aratást.
Persze nem kombájnnal, hanem kaszával. Learat-
tuk a gabonát, keresztekbe raktuk a majorba, majd
asztagba raktuk. Ezért a munkáért a gabona tized-
része volt a miénk. Volt olyan, hogy 30 mázsa ga-
bonát hordtam fel a padlásra 80 kilós zsákokban.
Kemény munka volt. Nekünk minden falat kenyé-
rért meg kellett dolgoznunk becsületesen. Ne adja
az isten, hogy olyan világ legyen, mint régen. Pe-
dig még lehet. Ha olyan nehéz helyzetbe kerül-
nénk, mint amilyenben mi voltunk, attól tartok,
egymásnak esnének az emberek. 1944-ben bevo-
nultam katonának, huszárokhoz kaptam behívót.
Ócsán volt a gyü le ke ző, majd Vezsenybe kerül-
tem. A kiképzés nagy részét már meg kaptuk a be-
vonulás előtt a leventében. Én magam tanfolyamot
végzett segédoktató voltam. Nagyon jól ment a lö-
vészet, 4 lövésből 39 kört lőttem. A front szorított
minket nyugat felé. Abony, Cegléd, Újlengyel,
Lacháza, Pereg, Lórév, Adony és Paks környékére
értünk. Itt ért minket a hír, Horthy kapitulált! Mint-
ha ma is hallanám: ,,Minden józan gondolkodású
ember beláthatja, a Német Birodalom a háborút el-

vesztette, további vérontásnak helye nincs.” Rend-
kívül nagy volt az öröm. A fegyvereket leadtuk, azt
gondoltuk, mehetünk haza. A következő hír hideg-
zuhany volt számunkra. Szálasi Ferenc átvette a
hatalmat, a háborúnak nincs vége. Visszaadták a
fegyvereket, kihirdették a statáriumot. Akik időben
nem tértek vissza, szigorúan megbüntették őket.
Egy ilyen büntetést nekem kellett végrehajtani.
Mintha mellbe vágtak volna, mikor kihirdették a
parancsot, hogy én a saját bajtársamat lássam olyan
szörnyű kínok között. Éjszaka nem tudtam aludni,
majdnem beleőrültem. Szerencsére meg tudtam ol-
dani emberségesen, mert nem kaptunk ellenőrzést
a büntetés végrehajtásakor. Ehhez a parancsno-
kunk rendkívül tisztességes hozzáállása kellett.
Azután gyalogoltunk tovább: Nesz mély, Almás fü -
zitő, Nagy vá zsony után Mo  nostorapátiba kerül-
tünk. Itt kaptunk lovakat és lovas kiképzést. Na-
gyon gyenge, sovány ló került a kezem alá, sebe-
sült is volt. Éjszaka őrséget vállaltam, hogy a lo-
vamnak össze tudjam szedni a takarmányt. Egy
marék zab, egy nyaláb lucerna, így lassan össze-
szedte magát. Sopronból Ausz trián át Prágába,
Gdanskba és a németországi Stalpba érkeztünk.
Berlintől észak ra, Ludwigslust-nál amerikai fog-
ságba kerültünk. Az amerikaiak jól bántak velünk,
őr szol gálatot is teljesítettünk, lóháton kellett végig-
járni egy 30-40 km-es szakaszt. Átkerültünk angol
fogságba, itt már nem volt olyan jó helyünk. Talál-
koztam környékbeli emberekkel, voltak ott harasz-
tiak, lacháziak, dömsödiek, de még Délegyházáról
is Darabos István. Átszöktünk angol zónából ame-
rikai zónába, itt a foglyok szabadon járkálhattak.
Frankfurtba kerültünk, onnan vonat tetején utazva
Passauba. Kalandos körülmények között Bécsúj -
helyig vonaton, onnan lovas kocsival majd vonattal
a Délibe érkeztem. A hidak le voltak bombázva,
így pontonhídon keresztül gyalogoltam át Pestre,
majd a Keletiből hazaérkeztem Délegyházára. Ne-
héz volt az élet a háború után. Volt olyan, hogy 5
kg lisztért dolgoztam hajnal 4-től naplementéig.
Bérelt földeken gazdálkodtam. 1946 őszén megnő-
sültem, két fiunk és egy lányunk született. A kislá-
nyunk két hónapos korában sajnos meghalt. 1961-
ben aztán a tsz-szervezés előszeleként szakcsopor-
tot kellett alakítani. Ennek elnöke voltam. Végül a
termelőszövetkezet következett, melynek elnökhe-
lyettese voltam. Be kellett vinni sok mindent a szö-
vetkezetbe: ekét, boronát, de a lovakat nem enged-
tem, azokat a saját istállómban etettem. Persze a
szövetkezetben dolgoztunk velük. Reggel jött egy

ember értük és este hozta vissza őket. Sokat segítet-
tem Bándli Tóni bácsinak a kovácsműhelyben.
Éveken keresztül vezettem a helyi Tűzoltó Egyesü-
letet. Jártunk versenyekre, négyszer nyertünk első
díjat. Munka mellett otthon is dolgoztam, volt
olyan év, hogy 40 hízót adtam le, és 20 hektó bo-
rom termett. A tsz-egyesítés után tűzvédelmi felü-
gyelő voltam. Egy ideig tanácstagként és tanácsel-
nök-helyettesként is dolgoztam a községért. Az én
javaslatomra tették rendbe a Gallai utat a tsz-telepi
út helyett. Mindig a helyi emberek érdekeit tartot-
tam fontosnak, emiatt gyakran kerültem szembe a
járási pártbizottsággal. 1983-ban nyugdíjba men-
tem, azóta nem nagyon járok sehová.

Művelem a kertet, rendben tartom a ház környé-
két, a téli tüzelőt én magam hasogatom össze. Élem
a nyugdíjas éveket… csak a lábam ne fájna.

A következő leírásban Gál József is tudna me-
sélni életéről és munkájáról.

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

F E L H Í V Á S
Tisztelt Üdülő-tulajdonosok, 

Tisztelt Lakók!
Ezúton is nyomatékosan felhívjuk a fi-

gyelmüket a műszaki problémák és a szagha-
tás elkerülése érdekében a szennyvízhálózat
rendeltetésszerű használatára, a Közüzemi
Szolgáltatási Szerződésben leírtak szigorú
betartására, mely szerint:

Tilos a hálózatba bevezetni a háztartás-
hoz elengedhetetlenül szükséges mennyi-
séget lényegesen meghaladó mér ge ző, lú-
gos, savas anyagokat, olajat, benzint,
egyéb olajszármazékokat, tűz- és robba-
násveszélyes anyagokat, valamint haltete-
meket és egyéb állati maradványokat stb.!

A hálózatba juttatott intimbetét, pelen-
ka, tampon, fültisztító, valamint egyéb szi-
lárd anyag szintén műszaki problémákat
és üzemzavart okozhat!

A szennyvízhálózatba juttatott idegen
anya gok által okozott problémák nem minden
esetben a bejuttatás helyén jelentkeznek, ezért
az egymásnak okozott kellemetlenségek elke-
rülése érdekében is kiemelt jelentősége van a
fent leírtak maradéktalan betartásának.

Délegyháza, 2010. 05. 27.

Délegyháza Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala / DTV ZRt.        
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Minőségi magyar
termékek

megfizethető áron!

2337 Délegyháza, Szabadság tér 6.

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

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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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!

Vállaljuk: kéményének felújítását, bélelését többfajta ÉMI által minősített anyaggal és kéményrendszerekkel
(Furánflex, Alu ék, Proschorn, Jeremiás, Schiedel, Tricox, Brilon stb.).
Romos kéményének felújítását, átépítését, javítását.
ÉMI által minősített tetőkibúvók és tetőjárdák beszerelését, szerelését, építését, javítását.
Valamint kéményseprő-ipari szakvélemények, valamint a hő- és áramlástechnikai méretezések gyors ügyintézését és
beszerzését.

Kémény-Angyal Kft.

Mobil: +36-30 / 7472969
Telefon: +36-1 / 2580300

MINDEN AMI KÉMÉNNYEL KAPCSOLATOS!
A KÉMÉNY-ANGYAL ÓVJA, VÉDI KÉMÉNYÉT ÉS ÉLETÉT!

Keressen bennünket bizalommal!
E-mail cím: kemenyszerviz.gt@gmail.com

www.kemeny-angyalkft.hu
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A most ballagó nyolcadik osztály egyike azoknak az osztályoknak, melyek nagyon a szívemhez nőttek. Mindenben benne voltak: a társastáncban, a
versenyekben, a kirándulásokban, a máltais táborozásokban, a könyvtárba járásban, de a tanulásban és a csínytevésekben is. Nagyon fogtok nekünk hiá-
nyozni!... Ancsi néni

„Arany betűvel van írva,
Anyák napja nékem.
Még a nap is szebben ragyog
Ilyenkor az égen.” (Szabó Bogár Erzsébet)

Mióta is ünnepeljük anyák napját? Az anyák
megünneplésének története az ókori Görög or -
szágba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepsé-
geket tartottak Rheának, az istenek anyjának, és ve-
le együtt az édesanyák tiszteletére. Ma gyar -
országon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt
tartotta az első ünnepet, a májusi Mária-tisztelet
hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már
miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünne-
pélyek közé az anyák napját.

A hagyományokhoz híven mi is együtt köszöntöt-
tük 2010. május 2-án az édesanyákat és a nagyma-
mákat a Kölcsey Művelődési Központban.

Vasárnap három órakor kezdődött az ünnepség.
A szereplők már izgatottan várták, hogy mihama-
rabb színpadra léphessenek. Náluk csak a nézőtéren
ülő anyukák, nagymamák voltak izgatottabbak,
amikor gyermekük, unokájuk előadása követke-

zett. A műsort a Pinky Girls nyi totta egy nagyon
szép bécsi keringővel. Őket a Hunyadi János Álta-
lános Iskola tanulói követték egy-egy anyák napi
verssel. Az alsó tagozatos tanulók után ismét a
Pinky Girls kápráztatta el a közönséget, majd
Demeter Tímea és Márton Bence fergeteges cha-
cha-chája következett, és Nagy Katával kiegészül-
ve egy latin mixet is bemutattak. A felső tagozato-
sok versei után Tordai Attila gitározott és énekelt. A
legkisebbek is készültek tánccal, a Pillangó Tánc-
csoporttól egy csodaszép angol keringőt láthattunk.
A műsor Szalai Tiborné Masa szép szavalatával és
a Kölcsey Kórus ünnepi dalcsokrával zárult.

Ezután a nap egyik legmeghatóbb pillanata kö-
vetkezett: a szereplők egy-egy szál virágot nyújtot-
tak át az édesanyjuknak, nagymamájuknak, melyet
a Művelődési Központ biztosított számukra. Kö-
szönjük a szereplőknek és a szer ve zőknek ezt a
megható délutánt. És ne felejtsük el, hogy nem
csak ezen a napon illeti meg az édesanyákat külön-
leges figyelmünk, tegyük minden napjukat ilyen
széppé és boldoggá! 

Derzsi Kata művelődésszervező

Községi Anyák NapjaKözségi Anyák Napja

Diákok: Bozsik Dániel, Kovács Dávid, Sztaskó Dávid, Püspöki Attila, Németh Attila, Stegena Ádám, Szatmári Gergő, Naszály Gábor, Marossy
Zoltán, Galambos Marcell.

Kancsár Katalin, Gáspár Zsuzsanna, Simon Gabriella, Czigel Petra, Cseh Szabina, Vásárhelyi Zsanett, Nagy Katalin, Major Anett, Keserű Dóra,
Gáspár Szimonetta, Gáspár Rita, Vígh Brigitta, Ördög Borbála, Nádasdi Gabriella, Lakatos Ramóna.

Tanárok: Bednárik Ilona, Nagy Ildikó, Boros Judit, Jakus Lászlóné, Tóth Enikő, Nyisztorné Zab Borbála ig. h., Demjánné Elek Katalin of.,
Havaldáné Meyer Emília  ig., Szatmári Tiborné, Géczi Elemér, Bulyákiné Éberth Anna, Marossy Attila

Köszönjük az Önkormányzat segítsé -
gét, hogy az udvaron található vashulladékot
hasznosíthattuk. Ezzel lehe tő vé tette, hogy a

Madarak és Fák Napján az iskola
valamennyi diákja kirándulni mehessen.

Köszönjük Takács apukának, hogy segített
eljuttatni a hulladékot a MÉH-be, valamint
falugondnokunk és iskolai karbantartónk

munkáját. Ezzel is hozzájárultak a
kirándulás megvalósulásához.

Az iskola diákjai nevében:
Havaldáné Meyer Emilia, igazgató
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•  TÓPARTI PARTI •

Gratulálunk a nagyszerű májusi
rendezvényekhez!

A sikeres, változatos, színes
program kicsalogatta a falu lakóit
a hosszú tél után.

A Tóparti Partin szép példát lát-
hattunk a civil szervezetek össze-
fogására, a vidám együttlétre. Jó
volt látni a családok önfeledt szó-
rakozását.

A pünkösdi királyválasztás hoz-
zájárult egy szép magyar hagyo-
mány felélesztéséhez. A nagy szá-
mú vendégsereg gyönyörködhetett
a szép ruhákban, a gyerekek, fel nőt -
tek vidám táncában, a jókedvű vetél-
kedésben, az énekben és zenében.

Köszönjük a Faluszépítő Egyesü-
let és a Végelgyengülés Tömegsport
Egyesület vezetőinek és tagjainak a
kiváló szervezést és az áldozatos
munkát, Szabó Józsefnek és Kun
Balázsnak pedig azt, hogy ezt a sok
szép élményt megörökítették.

Délegyháza Község Önkor-
mányzata nevében

Forgó Vilmosné
alpolgármester

AgyagolásAgyagolás

Macskaszépség
Macskaszépség

Óriási a kenuk vonzerejeÓriási a kenuk vonzereje

A bográcsok titkainak tudóiA bográcsok titkainak tudói

A megunhatatlan ugrálóvárA megunhatatlan ugrálóvár

Sakkverseny
Sakkverseny

Karate bemutatóKarate bemutató
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A Pünkösdi A Pünkösdi KKirálynak – Budai irálynak – Budai 
Attilának – gratulál Bednárik LászlóAttilának – gratulál Bednárik László

Gólyalábon járásGólyalábon járás

A táncosokA táncosok

RönkvágásRönkvágás

RönkfutásRönkfutás

MalomkőhajításMalomkőhajításA lovasok egy csapataA lovasok egy csapata

Pünkösdi királylányPünkösdi királylány A legifjabb táncosokA legifjabb táncosok
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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  §
Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 38. szám I. emeletén

(az új üzletközpontban az Iskola utca sarkán)

ÜGYFÉLFOGADÁS:ÜGYFÉLFOGADÁS:

CSAK IDŐPONT-CSAK IDŐPONT-

EGYEZTETÉS UTÁN!EGYEZTETÉS UTÁN!

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

Szolgáltató    Házunkban
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Egészségpénz-Egészségpénz-
tári kártyáktári kártyák
elfogadásaelfogadása

Ingyenes házhozIngyenes házhoz
szállításszállítás
BankkártyafizetésiBankkártyafizetési
lehetőséglehetőség

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

Szolgáltató    Házunkban



22001100..  jjúúnniiuuss DDéélleeggyyhháázzii  HHíírreekk

14

•  SPORT •

Tisztelt olvasók!

Május 8-án „Veronikát a Világkupára” cím-
mel nagyszerű jótékonysági bált rendeztünk az
Erdei Vendéglőben. Összejött 95 fő Veronika
utazását támogatni a részvétellel. Szeretném
mindenkinek megköszönni a részvételt és a tá-
mogatást! Jó volt látni, hogy megmozdultak a
karatésaink, hogy ezzel segítsék ezt a remek tel-
jesítményt. És szeretném megköszönni a fellépő
délegyházi táncosoknak a műsort, ami nagyon
remek volt! Horváth Veronika a nemzeti válo-
gatottal a spanyolországi Malagára, az IKO
Matsushima Világkupára utazik júniusban. A
versenyt június 19-20-án rendezik. Veronika ké-
szül. Egy nagyon erős, 28 fős súlycsoportban
versenyez, ahol a magyar világbajnok Herczeg
Lilla is indul. Hajrá lányok, találkozzatok a
döntőben!

Az egyesületből 21 fővel utaztam május 22-
én Dunaharasztira a IX. Ashihara Openre. Gás -
pár Beatrix, Kanizsai Fanni, Puskás Viki, Toka-
ji Tamás, Szász Tamás, Mészáros Krisz tián,
Kis peti Tamás, Tóth Vivien, Pál Szilárd, Ta-

kács Balázs, Kelemen Ádám, Varga Seres
András, Kovács Ákos, Prajner Viktor, Lenhárd
Gergely, Köles Áron, Höchst Bertalan, Höchst
Kristóf, Paskó Dávid, Puskás Dávid, Tordai
Viktor. Versenyzőink jó kedvvel és jó kondíci-
óban érkeztek a versenyre. Ismét voltak első
versenyeseink is, akik nagyon szépen verse-
nyeztek. Élete első versenyén vett részt Kele-
men Ádám, Varga Seres András, Kovács Ákos,
Prajner Viktor, Köles Áron. Reggel 8 órától es-
te 23-ig tartott a verseny. Nemzetközi verseny
volt, ahol Szerbia, Dánia, Románia és
Magyarország képviseltette magát. Iszonyú fá-
rasztó volt kivárni a gyerekeknek a sorukat.
Körmérkőzés volt minden kategóriában, ezért
tartott olyan sokáig a verseny. Ez jó is volt, mert
a gyerekek több küzdelmet vívtak, ami na-
gyobb tapasztalatot szerez nekik. Aranyérem-
mel zárta a versenyt: Tokaji Tamás, Puskás
Viki, Kispeti Tamás, Pál Szilárd! Ezüstérmet
szerzett: Lenhárd Gergely, Höchst Kristóf,
Puskás Dávid! Bronzérmes lett: Paskó Dávid!
Ezek nagyon szép teljesítmények voltak, elég
erős mezőnyben és más stílusban, ahol mások a
szabályok. Szép volt!

Az idei Délegyházi Napok karate bemutatóját
nem a záró estén mutatjuk be, hanem szomba-
ton délután. A bemutatót Blaho Zsolt és Takács
Richárd vezeti majd. Ők egyre rutinosabban ve-
zetnek bemutatót. Legutóbb Ricsi a május 1-jén
rendezett bemutatót vezette.

Június 28-tól rendezzük meg a Nomád Kem-
pingben a 15. Jubileumi Nyári Edzőtáborunkat.
Ez alatt az idő alatt nagyon aktív életet élt az
egyesület. Sok tábor, sok verseny, sok vizsga,
sok ünneplés, sok edzés, kemény munka jutott
részül a karatésoknak.

Érdemes elkalandozni kicsit a megújult hon-
lapunkon sok videóval edzésekről, ver se nyek -
ről…, hátha Ön / Te is kedvet kapsz, hogy ennek
a baráti társaságnak a tagjává válj!   

WWW.SENSEIMAROSSY.HU
Marossy Károly 3 dan

klubvezető

Tokaji Tamás 1. hely

Edzés a NomádEdzés a Nomád
KempingbenKempingben

A fellépőA fellépő
táncosoktáncosok

Délegyházi Karate SE sikerek a
IX. ASHIHARA KARATE OPENEN!

4 aranyérem! 3 ezüstérem! 1 bronzérem!
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TISZTELT OLVASÓK!

A 2010. április 17-19-én a Magyar Erőemelő
Szövetség által Budapesten, a Szerb Antal Gim-
náziumban megrendezett XI. Fekvenyomó Di-
ákolimpián a Délegyházi Testépítő Sportegye-
sület versenyzői az ifjúsági korosztály V. kor-
csoportjában (16-17 évesek) aranyérmet és
ezüstérmet szereztek!!! Hajós Bence a 75 kg-os
súlycsoportban lett diákolimpiai bajnok, Fe ren -
czi Krisztián a 67,5 kg-os  súlycsoportban szer-
zett ezüstérmet!

Ezen a versenyen azok a fiatal sportolók ve-
hettek részt, akik valamelyik középiskola, szakközépiskola, szak mun kás -
képző intézet nappali tagozatos tanulói. A versenyzőink a 222. számú
Kiskunlacházi Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola tanulói. 

A Fekvenyomó Diákolimpiára jelentkezők száma évről évre növekszik
(több mint 500 fő), ezért  a rendezvény háromnapos volt. 

A versenyzők csak saját korcsoportjukban versenyezhettek.
IV. korcsoport 1995-96   14-15 évesek
V.  korcsoport  1993-94  16-17 évesek    
VI. korcsoport  1991-92  18-19 évesek
A Magyar Erőemelő Szövetség kiemelt hangsúlyt fektet a verseny tisz-

taságára, ezért a mostani versenyen is az MSTT anti-dopping csoportja
tartott ellenőrzést.

A versenyzőknek három gyakorlat bemutatására volt lehetősége, és a
három gyakorlat közül a  legnagyobb érvényes súlyú nyomás számított be
a végeredménybe. Ezen a versenyen Hajós Bence 110 kg-mal nyert, pedig
egy 115 kg-os (szerintem szabályos) nyomását a bírók 2:1 arányban nem
adták meg, de így is sikerült az első helyet megszereznie. Ferenczi Krisz -
tiánnak 112,5 kg volt a legjobb nyomása, ezzel a második helyezést érte el
a kategóriájában. Krisztián március 31-én töltötte be a 16. évét, így ismét a
kategóriája legfiatalabb versenyzője volt. Ha a versenyt az előző évek
gyakorlata szerint márciusban rendezték volna meg, akkor ez az ered-
mény a 14-15 évesek között új diákolimpiai országos rekord lett volna.  

A fiúk teljesítményére nagyon büszke vagyok, mert tudom, hogy
mennyi  kemény munka van ezekben a szép eredményekben, heti öt alka-
lommal 2 órát lent lenni az edzőteremben és alkalmanként több tonna
súlyt megmozgatni igazi férfimunka!

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a versenyzők családtagjainak a
szurkolásért és a versenyzők utaztatásában nyújtott segítségért!

Délegyháza, 2010. 04. 24.
Márton Róbert klubvezető

Hajós Bence 75 kg diákolimpiai bajnok

Ferenczi Krisztián 67,5 kg ezüstérem

Délegyházi arany és ezüst a XI. Fekvenyomó Diákolimpián!
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Képviselőcsere a Megyeházán
Lemondanak mandátumukról a Pest Me-

gyei Közgyűlés azon Fidesz-KDNP kép vi -
selői, akik bejutottak az Országgyűlésbe.
Cse nger-Zalán Zsolt, Földi László, Hoff -
mann Pál és Pogácsás Tibor egyéni kép vi se -
lőjelöltként jutott be a Parlamentbe, míg Ob -
re czán Ferenc a Fidesz-KDNP Pest megyei
listáján szerzett mandátumot.

Az öt megüresedő képviselő helyét a Fi -
desz-KDNP frakcióban ezentúl Bóna Zoltán,
Kósa Anikó, Kustár Tamás, Lénárd Imre és
Szabó Márton tölti be.

Dr. Szűcs Lajos egyéni képviselőjelöltként
szerzett mandátumot, ő továbbra is a Pest
Megyei Közgyűlés elnöke marad.

Ambrus András sajtófőnök
Pest Megye Önkormányzatának

Hivatala, Elnöki Iroda

A pályázat előírásai:
I. (1) A pályázaton Pest Megye települési ön-

kormányzatai és a települések fejlesztésé-
ben eredményt felmutató közösségek (tár-
sadalmi szervezetek, helyi egyesületek
stb.) indulhatnak az egész település vagy
egy jelentős településrész fejlesztésében
elért, már megvalósult eredményeikkel.

(2) A pályázatot június 30-ig lehet személyesen
vagy postán eljuttatni az alábbi címre: Pest
Megye Önkormányzatának Hivatala, Főépí -
tész (Budapest V., Városház u. 7.; postacím:
1364 Budapest, Pf. 112).

(3) A pályázatokat a megyei főépítész által fel-
kért, és az Önkormányzati és Területfejlesz-
tési Bizottság által jóváhagyott összetételű
szakértői bizottság értékeli.

(4) A szakértői bizottság helyszíni szemlét is
tarthat, annak időpontjáról az érintettet szük-
ség esetén értesíti.

(5) A díjazott tevékenységek a média útján is-
mertetésre kerülnek. 

(6) A pályázaton nem indulhat az a település, ahol
az önkormányzat illetve a települések fejlesz-
tésében eredményt felmutató közösség (társa-
dalmi szervezet, helyi egyesület stb.) az előző
három év során a pályázaton helyezést ért el.

A pályázat követelményei
II. A pályázat szöveges részből és fotódoku-
mentációból áll, egybe összefűzött vagy egybe-
kötött formában.

(1) A szöveges munkarész gépelt, A/4-es vagy
A/3-as formátumú anyag lehet, amely tartal-
mazza a településfejlesztési akció részletes
leírását, valamint a település átnézeti térképét
az összes akcióterület bejelölésével. A leírás-
nak azokat a témaköröket kell érintenie,
amelyek az akció sikerességének elbírálásá-
hoz szükségesek.

(2) Az akció előzményeit, bonyolítását, eredmé-
nyeit és színvonalát bemutató fotódokumentá-
ció maximum A/4-es formátumú fényképből –
esetleg rajzokból is – álljon, amely sikeres pá-
lyázat esetén közlésre alkalmas. Amennyiben
a pályázónak rendelkezésre állnak, a fotókat
digitális formátumban is kérjük benyújtani.

A pályázat bírálati szempontjai:
III. (1) A A közösség az akcióval milyen mér-

tékben változtatta meg pozitív irányban
a település környezetét.

(2) A pályázatban előnyt jelent, ha a pályázók
az elnyert díjat újabb településfejlesztési ak-
ció finanszírozására kívánják fordítani, ezért
az esetleges díj tervezett felhasználását a pá-
lyázathoz mellékelni kell. (Más célra történő
felhasználás azonban nem kizáró ok.)

A pályaművek díjazása
IV. A kitüntető díjból évente legfeljebb 3 ado-

mányozható, de a díjak megoszthatók. A
díjjal oklevél és pénzjutalom jár. A díj első
helyezettjei összesen min. 500 ezer forint-
ban részesülnek.

TÁJÉKOZTATÁS
Pest Megye Önkormányzata tájé-

koztatást ad arról, hogy a Pest Megyei
Kéményseprő Kft.-nek a kémény sep -
rő-ipari közszolgáltatás ellátására vo-
natkozó jogosultsága 2010. március
26. napjával megszűnt.

Az önkormányzat által kiírt, érvé-
nyes és eredményes pályázati eljárás
lezárultával, a kéményseprő-ipari
közszol gáltatás ellátására és az ezzel
kapcsolatos díjak beszedésére, 2010.
május 1. napjától kezdődően a
Somogy Megyei Kéményseprő Kft.
(székhelye: 7400 Kaposvár, Petőfi tér
4.) jogosult és egyben köteles.  

CÉGINFORMÁCIÓK:
Somogy Megyei Kéményseprő Kft.

Cím: 7400 Kaposvár, Petőfi tér 4.
Telefon: 82/314-419

Hárommillió forintos támogatás egy civil
szervezettől Pest megyének

Húsz Pest megyei, allergiás megbetegedésben szenvedő gyermek részesülhet 50 ezer forintos
immunterápiás kezelésben Pest Megye Önkormányzata és a „Tégy a parlagfű ellen!” Közhasznú
Alapítvány összefogásának köszönhetően. Az immunterápiás program célja, hogy javítsa a
parlagfű-allergiában szenvedő gyermekek és fiatal felnőttek egészségügyi állapotát, az immun-
rendszer célzott erősítésével.

Az Alapítvány az előző évekhez hasonlóan idén is pénzzel segíti a Pest Megyei Parlagfű Prog-
ram megvalósítását. Pest Megye Önkormányzata 3 millió forintot kap az allergén gyomnövé-
nyekkel szembeni védekezésre, valamint az allergiában szenvedők egészségügyi állapotának ja-
vítására. A közös munka egyik legutóbbi sikere az a Szent Rókus Kórházban megépült sószoba,
amely allergiás betegek tüneteit csökkentheti.

Ezt megelőzően a gyommentesítésben élen járó Pest megyei települések, Felsőpakony és Új-
hartyán gazdagodhatott új játszótérrel, melyet a Pest Megyei Önkormányzat és a „Tégy a parlagfű
ellen!” Közhasznú Alapítvány közösen finanszírozott.

A civil szervezet és a megyei önkormányzat összefogásának eredménye az is, hogy több ezer
diák versenyzett a „Zöld Föld” vetélkedőkön, ahol a legjobb csapatok kerékpárokat, MP4 leját-
szót és könyveket kaptak jutalmul.

Ambrus András sajtófőnök, Pest Megye Önkormányzatának Hivatala, Elnöki Iroda

A „Kulturált Települési Környezet”
díj pályázati hirdetménye

Média hírek
A DV TV következő adásában, ami 2010.

június 10-én (csütörtökön kb. 18.40-kor)
lesz, Délegyháza kulturális életéről folytat
beszélgetést Kempf Károly Ignác főszer -
kesztő Bulyákiné Éberth Annával, a Kölcsey
Művelődési Központ helyettesítő vezető -
jével.
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A Helyi Választási Bizottság határozata lapzárta után érkezett, ezért ezt csak cikkek elhagyásával tudjuk közölni. Az elmaradt írásokat következő 
lapszámunkban pótoljuk. Szerkesztő

Délegyháza Helyi Választási Bizottság
1/2010. (V. 27.) HVB

elsőfokú h a t á r o z a t a
Délegyháza Helyi Választási Bizottság [postacíme: 2337 Délegyháza, Árpád u. 8., telefon/fax: 06(24)212-011, email: igazgatas@

delegyhaza.hu, a továbbiakban helyi választási bizottság] megállapítja, hogy Dr. Bethlen Istvánné polgármesteri tisztségének 2010. március
26. napján a törvény erejénél fogva történt megszűnése miatt – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115. § (1) bekezdés 3. mondata
alapján – időközi választást nem tűz ki. 

A határozatot a meghozatala mai napján rövid úton kell közölni a kérelmezővel és az érintettel, valamint azzal, akire a határozat jogot vagy
kötelezettséget keletkeztet vagy származtat. A határozat rövid úton való közlése a jelenlévők részére a határozat átadásával, telefaxon, elektro-
nikus dokumentum (e-mail) formájában vagy kézbesítési megbízott részére történhet, vagy kézbesíteni kell az érintettek részére. A határozatot
át kell adni a helyi választási bizottság megbízott tagjai részére. A helyi választási bizottság elrendeli a határozat – személyes adatok kivételé-
vel történő – nyilvánosságra hozatalát a Délegyházi Hírekben és Délegyháza Község Honlapján, valamint a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláin.   

Határozat ellen a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz (postacíme: 1052 Budapest, Városház u. 7., telefon: 06 (1) 317-6423, tele-
fax: 06 (1) 318-1946, email: valasztas@pestmegye.hu, a továbbiakban: területi választási bizottság) fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést a
helyi választási bizottsághoz kell előterjeszteni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a határozat meghozatala napját követő három na-
pon belül beérkezzen a helyi választási bizottsághoz. A fellebbezést az ügy összes iratával a beérkezése napján fel kell terjeszteni a fellebbezés
elbírálására jogosult területi választási bizottsághoz. 

INDOKOLÁS

Tényállás. Pest Megyei Főügyészség átiratával áttette Bánfalvi Sándorné kérelmező bejelentésének elintézését Délegyháza Helyi Választá-
si Bizottsághoz. A bejelentés tartalma szerint a Ráckevei Városi Bíróság 2010. március 26. napján jogerős 10.B.88/2008/10. számú büntető íté-
letével 1 rb. rágalmazás vétségében [Btk. 179. § (1) bekezdése] Dr. Bethlen Istvánné büntetőjogi felelősségét jogerősen megállapította. Ezzel a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 2. § (1) be-
kezdés i) pont alapján Dr. Bethlen Istvánné polgármester e tisztsége törvény erejénél fogva 2010. március 26. napján megszűnt. A helyi válasz-
tási bizottság az ülésén lehetőséget adott a kérelmező és az érintett nyilatkozatainak megtételére. 

Jogszabály. A polgármester e tisztsége az 1994. évi LXIV. törvény 2. § (1) bekezdés i) pont alapján megszűnt. A választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvény 105/A. § (2) bekezdés j) pontja szerint a helyi választási bizottság kitűzi az időközi polgármester-választást, és megálla-
pítja ennek naptár szerinti határnapjait. Az 1997. évi C. törvény 115. § (1) bekezdése 3. mondata szerint „Nem lehet időközi választást tartani
az általános önkormányzati választások évében április 1-je és az általános választás napja között”. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. tör-
vény (Vt.) rendelkezik a választási bizottságokról, mint hatóságról (Vt. 21. §), döntéséről és jegyzőkönyvezéséről (Vt. 29. §), tényállás megál-
lapításáról (Vt. 29/A. §), határozatáról (Vt. 29/B. §) és közléséről (Vt. 29/C. §), valamint az elsőfokú határozat elleni fellebbezésről és fellebbe-
zési eljárásról (Vt. 79-81. §§, 105/A. § (3) bekezdés f) pont), továbbá a másodfokú határozat elleni bírósági felülvizsgálatról és bírósági felül-
vizsgálati eljárásról (Vt. 82-85. §§).    

Rendelkezés: A fenti tényállás és a hivatkozott jogszabályok alapján a helyi választási bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint hatá-
rozott. A helyi választási bizottság megállapította, hogy a polgármesteri tisztség megüresedése okán a törvényben foglaltak szerint időközi vá-
lasztás kitűzésére nincs lehetőség.  

Délegyháza, 2010. május 27-én 

Délegyháza Helyi Választási Bizottság:

Léhmann Antal elnök
Nagyné Halai Zsuzsanna tag
Palóczai-Kiss Sándorné tag
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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

A következõ lap augusztus 7-én jelenik meg,
lapzárta: 2010. július 27. kedd éjfél!

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

KKöözzéérrddeekkűű  tteelleeffoonnsszzáámmookk::
1. Polgármesteri Hivatal

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

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

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

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

5. Könyvtár
Tel.: +36-24/412-172

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

7. Orvosi ügyelet
+36-24/472-010

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

9. Védőnő
Tel.: +36-24/412-128

10. Gyógyszertár
Tel.: +36-24/212-798

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

***

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

***

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

***

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

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

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

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.

***

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

***

Hűtőgépjavítás garanciával hétvégén is. Nyugdíjasoknak kedvezmény. Klímasze-
relés kedvező áron. +36-20/467-7693. Hibabejelentés ingyen hívható zöld számon:
+36-80/625-625 

***

Aranykoszorús Mester tetőfedő bádogos vállal tetőfedést, bádogozást, javításo-
kat 6 hónap garanciával! Tel: +36-20/958 26 53
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Áraink az áfá-t nem tartalmazzák!
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