
Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványaXVIII. évf. 203. szám 2011. szeptember

Nagy László

Elsuhogott az a füttyös
sárgarigó délre.
Sárgul az árva diófa
zöld terebélye.

Levelek lengnek, akár a
színarany rigó-szárnyak,
elszállnak ők is a szélben
puszta határnak.

Áll a diófa, és érett
kincsei válnak tőle:
szellő ha bántja az ágat,
buknak a földre.

Szaporább kopogás, csörgés
támad, ha jön az ember,
s bottal az ágak bogára
boldogan ráver.

Földre, fejekre, kosárba
kopog a dió-zápor,
burkos dióra a gyermek
kővel kopácsol.

Már, mintha álmodnék, hallom
zaját a jó örömnek,
darálók forognak, diós
mozsarak döngnek.

Fagyban és nagy havazásban
meg kell maradnunk jónak
s tisztának is, hogy örüljünk
csörgő diónak.

Majd csorgó hó levén ring a
picike dió-csónak,
s lomb zöldül újra a füttyös
sárgarigónak.Köszönjük mindenkinek, aki segítette augusztus 20-i rendezvényünk meg -

va lósulását, illetve részt vett rajta!           Délegyháza Község Önkormányzata



Önkormányzati hírek Hirdetés

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. augusz-
tus 16-i rendes ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartotta. Az
ülés első napirendi pontjaként a közoktatási intézmények beszámolóit tár-
gyalta és fogadta el a Képviselő-testület, döntött az Iskola órakeretének, va-
lamint a maximális osztálylétszámok átlépésének jóváhagyásáról. 

Második napirendi pontként az Üdülő sétányra két fekvőrendőr kihe-
lyezését határozta el a Képviselő-testület, majd egy telek-kiegészítés céljá-
ból történő ingatlanrész-értékesítést hagyott jóvá. Döntés született a ví zi ál -
lásokról (stégekről) szóló rendelet módosításáról, mely módosítás követ-
keztében szűkült a tilalommal érintett tavak és partszakaszok köre. Ezt kö-
vetően egy építési tilalom elrendelése iránti kérelmet tárgyalt és utasított el
a Képviselő-testület, majd a lakosok kérését messzemenően figyelembe
véve akként határozott, hogy a Ciklámen utcai partszakaszt nem kívánja
telek-kiegészítés céljából értékesíteni. 

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Délegyházi Testépítő
Sportegyesületet is 40.000 Ft összegű támogatásban részesíti 2011. évre,
majd elfogadta a Dunavarsány – Délegyháza összekötő út felújításáról
szóló beszámolót, a műszaki ellenőr teljesítésigazolása alapján. 

A Képviselő-testület elhatározta, hogy kísérleti jelleggel 4 hónapra, te-
hát a 2011. szeptember 1. – 2011. december 31. közötti időszakban hét-
köznapokon naponta délelőtt 3 és délután is 3 járatot indít a Galla tanyára,
míg 1-1 járatot a Kertvárosba (üdülőterületre). A pontos menetrend az Ön-
kormányzat honlapján olvasható.

A Képviselő-testület elhatározta, hogy a Postához tartozó területet par-
kosítani szeretné kertész szakemberek bevonásával, melyről a tárgyaláso-
kat tovább folytatja a Magyar Posta Zrt.-vel. Jakus Lászlóné képviselő, az
Oktatási – Kulturális – Sport Bizottság elnöke ismertette az augusztus 20-i
ünnepi rendezvény programját és az előkészületeket, majd a Képviselő-
testület tudomásul vette a Délegyházi Napokról készített beszámolót. 

Tekintettel arra, hogy az Óvoda felújítása idejére a közétkeztetési fel-
adatok ellátására kiírt pályázatra egyetlen pályázat sem érkezett be, az el-
járást a Képviselő-testület eredménytelennek nyilvánította. A közbeszer-
zési eljárás nyertesének minősített cég visszalépését követően a második
helyezett ajánlattevő sem kötötte meg az Óvoda felújítására – bővítésére
vonatkozó szerződést, így a Képviselő-testület az ajánlati biztosítékok szi-
gorításával új közbeszerzési eljárás kiírásáról döntött, a támogató szerve-
zettel való sikeres támogatási szerződés-módosításhoz kötött feltétellel
(mely a megvalósítási határidők meghosszabbítására vonatkozik), és az
eljárás lefolytatásával – feltételekhez kötötten – ismét a Gress-Ing Kft.-t
bízta meg.

Döntés született az iparűzési adóról szóló rendelet törvényi változások
miatti módosításáról, valamint a 2011. évi költségvetési rendelet 3. módo-
sításáról. A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az Önkormány-
zat likviditási tervét, majd döntés született a D5Holding Kft.-vel az V. tóra
kötött bérleti szerződés meghosszabbításáról. Ezt követően a Liget utcai
közmű-áthelyezések ügyét, majd pedig egy telekalakítási ügyet tárgyalt a
Képviselő-testület, illetőleg meghallgatta a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót. 

A Képviselő-testület az idei Délegyháza Kertváros Lakossági Fórumot
2011. augusztus 26. napján tartotta az Erdei Vendéglőben, melynek so-
rán több közérdeklődésre számot tartó ügy is megvitatásra került, melyből
az alábbiakat emelném ki. Többen is kifejezték elégedetlenségüket az
üdülőterületi szennyvízcsatorna-beruházással kapcsolatban, valamint is-
mét kiemelt témát jelentett az építményadóról szóló rendelet 2010. de -

cemberi módosítása. Az ún. zsákos hulladékszállításból eredő áldatlan ál-
lapotok megszüntetése érdekében az az igény merült fel, hogy meg kelle-
ne szüntetni a zsákos hulladékszállítást, és a község egész területén csak
ún. tároló edényzetben lehetne elhelyezni a szemetet, mellyel kapcsolato-
san Önkormányzatunk már tárgyalásokat kezdeményezett a szolgáltató-
val. Több észrevétel érkezett a vendéglátó egységek által okozott hétvégi
zajjal, valamint a tavak tisztításával kapcsolatosan is, különös tekintettel
az Önkormányzat által kezdeményezett és még folyamatban lévő aláírás-
gyűjtésre. Az Önkormányzat Liget utcai építési telkeinek ügye ugyancsak
megvitatásra került a jelenlévő érintettekkel. 

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. au-
gusztus 30-i rendes ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartot-
ta. Az ülés első napirendi pontjaként törvényi változások okán módosítás-
ra került a Napsugár Óvoda Alapító Okirata, majd második napirendi
pontként az Önkormányzat szociális ellátásokról szóló rendelete 2011.
szeptember 1-jei hatállyal (lakásfenntartási támogatás miatt). 

Ezt követően döntés született az Önkormányzat még le nem hívott
fennálló hitelei és hitelígérvényei rendelkezésre állási idejének meghosz-
szabbításáról, a folyószámla hitel éves meghosszabbításáról és egy koráb-
bi ülésen az Óvoda beruházáshoz kapcsolódóan megszavazott MFB-hitel-
hez szükséges határozatok meghozataláról. Végül az ún. Légtechnika in-
gatlan telekalakítása során kialakult építési telkek ingatlan-nyilvántartás-
ban történő feltüntetéséhez szükséges határozat meghozatalára került sor. 

Az ülések jegyzőkönyvei és az ülésen alkotott rendeletek a község hon-
lapján (www.delegyhaza.hu), valamint a Könyvtárban olvashatók. 

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

Délegyháza Község és valamennyi gyermek
nevében köszönetemet fejezem ki 

a BABA-MAMA KLUB 88.750 Ft összegű
felajánlásáért, melyből játszóterünk

szabványosítása történt meg. 

Dr. Riebl Antal polgármester
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A 2011. évi népszámlálásról a 2009. évi
CXXXIX. törvény rendelkezik. A törvény értel-
mében a Magyar Köztársaság területén 2011.
október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvé-
telével a természetes személyekről és a lakások-
ról nép- és lakásszámlálást (a továbbiakban:
népszámlálás) kell tartani. A népszámlálás
végrehajtásáról a Kormány 305/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelete intézkedik.

Az adatszolgáltatási csomagok
kézbesítése:

Az adatszolgáltatási csomagokat minden la-
kásra a kérdezőbiztosok fogják kézbesíteni
2011. szeptember 27-30. között. A kézbesítés
előtt az Ön körzetébe tartozó számlálóbiztos az
adatszolgáltatási csomagok borítékjaira felírja
nevét és telefonos elérhetőségét, valamint ott-
hagy egy értesítőt, hogy az Ön ingatlanát mikor
keresi fel összeírás céljából. Ha a kitöltéssel
kapcsolatban nehézségei vannak, akkor kérjük,
várja meg a számlálóbiztosát, aki segít a nyom-
tatványok kitöltésében. A számlálóbiztosok sor-
számmal ellátott okmánnyal kötelesek igazolni,
hogy megbízatásuk e munkára szól. Az igazol-
vány a garancia arra, hogy az illető a lakásba ki-
zárólag a népszámlálás miatt szándékozik bejut-
ni. A közelgő népszámlálás alkalmából együtt-
működési megállapodást kötött a Központi Sta-
tisztikai Hivatal és az Országos Rendőr-főkapi-
tányság. A megállapodás célja a lakosság előze-
tes és közérthető tájékoztatása, a népszámlálás-
hoz bármilyen módon kapcsolható bűncselek-
mények, szabálysértések megelőzése. A megál-
lapodás szerint „A vagyonvédelem és az áldo-
zattá válás megelőzése érdekében a 2011. októ-
ber 1-je és október 31-e – pótösszeírással no -
vember 8-a – között sorra kerülő, minden ház-
tartás személyes felkeresésével végrehajtott
cenzus időszakában az ORFK a megyei (fővá-
rosi) rendőr-főkapitányságok bevonásával bűn-
megelőzési kampányt indít.

Az összeírás sikeressége érdekében megké-
rünk minden délegyházi lakost, hogy a hi-
ányzó vagy pontatlan házszámokat, ajtószá-
mokat, postaládákat pótolják, a postaládára
lehetőség szerint írják rá a pontos címet, ez-
zel segítve a számlálóbiztosok településen be-
lüli tájékozódását és az adatszolgáltatói cso-
magok lakossághoz történő eljuttatását. Ké-
rem, hogy adatszolgáltatási kötelezettségük
teljesítése során, a népszámlálás zökkenő-
mentes lebonyolítása érdekében segítsék a
számlálóbiztosok munkáját.

A népszámlálás lebonyolításáról annak meg-
kezdéséig még további információkat fogunk
megjelentetni, azonban a www.nepszamlalas.hu
webhelyen már most tájékozódhatnak az érdek-
lődök.

A népszámlálási törvény szerint az adatszol-
gáltatás – a nemzetiségre, az anyanyelvre, a
vallásra, a tartós betegségre és a fogyatékosság-
ra vonatkozó kérdések kivételével – kötelező.
Az adatszolgáltatók kötelesek a népszámlálás
körébe tartozó adatokat a valóságnak megfele-
lően megadni. Az adatszolgáltatás megtagadása
szabálysértésnek minősül, a megtagadók ellen
szabálysértési eljárást kell kezdeményezni.

Az összeírás 2011. október 1. és 2011. októ-
ber 31. között, a pótösszeírás 2011. november
1. és 2011. november 8. között történik.

A lakosság az adatszolgáltatási kötelezettsé-
gét három módon teljesítheti:

• A kérdések megválaszolhatók az interneten
keresztül. Ehhez a www.enepszamlalas.hu hon-
lapra kell belépni, ahol egy azonosító és egy
egyedi kód megadásával lehetővé válik a nép-
számlálási kérdőívcsomag online felületen tör-
ténő kitöltése. Ez az azonosító és az egyedi kód
az adott címre szóló adatszolgáltatói csomagban
eljuttatott lakáskérdőív első oldalán, az „Azono-
sító” és az „Internetes belépési kód” mezőben
található. Internetes kitöltés esetén valamennyi
ott lakó személynek ezt a kitöltési módot kell
választania. A kérdések internetes megválaszo-
lására 2011. október 1–16. között van lehetőség.

• Az adatszolgáltató a kérdéseket megvála-
szolhatja a borítékban lévő kérdőívek kitöltésé-
vel. Ebben az esetben a kitöltött papírkérdőíve-
ket a kapott borítékba visszahelyezve a számlá-
lóbiztosnak kell átadnia, amikor az ismét felke-
resi az adott címet. Amennyiben az adatszolgál-
tatói csomagban található egy darab személyi
kérdőív nem elegendő az adatszolgáltatási kö-
telezettség teljesítéséhez, a számlálóbiztos el-
látja a válaszadót a megfelelő mennyiségű kér-
dőívvel. A papír alapú önkitöltésre a felvétel el-
ső két hetében, 2011. október 1–16. között van
lehetőség.

• Az adatszolgáltató a kérdéseket megvála-
szolhatja személyesen a számlálóbiztosnak, aki
az összeírás céljából 2011. október 1. és 2011.
október 31. között keresi fel. Ehhez szükséges a
borítékban található kérdőívek megőrzése.

A népszámlálási kérdések egyik része a laká-
sokra vonatkozik, másik része pedig a szemé-
lyekre. Külön kérdőív készült az intézetekre. A
népszámlálás során a személyek családi és utó-
nevét nem vesszük fel. 

A népszámlálás statisztikai célú, egy adott
pillanatra, az eszmei időpontra vonatkozó sze-
mély- és lakásösszeírás, amely alapvető jelentő-
ségű adatokat biztosít az ország lakosságáról, a
népesség fontosabb demográfiai, iskolázottsági,
foglalkozási jellemzőiről, a háztartások és a csa-
ládok összetételéről, valamint a lakások főbb
jellemzőiről. A 2011. évi magyarországi nép-

számlálás módszere és vizsgálati témakörei
összhangban vannak a korábbi népszámlálása-
inkkal, így megalapozzák a gazdasági és társa-
dalmi változások vizsgálatát, továbbá az ENSZ
és az Európai Unió ezen időszakra vonatkozó
népszámlálási ajánlásaival, ami lehetőséget biz-
tosít a más országokkal való összehasonlításra is.

Dósa Renáta
Népesség-nyilvántartási Igazgatási Előadó

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

BODZSÁR JÓZSEF
temetésén részt vettek, utolsó útjára elkí-

sérték. A gyászoló család

NÉPSZÁMLÁLÁS 2011NÉPSZÁMLÁLÁS 2011

Újszülöttek:
Kopcsik Barna 2011. 06. 20.
Török Zsófia 2011. 08. 10.
Mikus-Szalai Péter 2011. 08. 18.

„Nem tud úgy szeretni a világon senki
Mint édesanyám tud engem szeretni.
Akármit kívántam megtette egy szóra,
Még a csillagot is reám rakta volna.” 

/ József Attila /

Házasságkötés:
Pálinkás Bernadett – Mohamed Ibrahim

Ibrahim Musallam Ibrahim
Várhelyi Szandra – Pergely András

„Örök életet élsz velem, 
vár ránk a kéklő végtelen,
Mert a sors egymásnak szánja
Kiket összeköt a szerelem.”

/ Edit  Piaf /

Elhunytak:
Bodzsár József 1930. 10. 25.  
Müller István 1948. 08. 20.
Kovács Lajosné 1936. 05. 27.
Podluzsánszky László 1935. 12. 06. 

„Virágot viszünk egy néma sírra,
de ezzel Őt már nem hozhatjuk vissza.
Tudjuk, hogy nem jössz de olyan jó várni,
hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk,
hiányzol nekünk, soha nem feledünk.”

/ Ismeretlen /

Lakóhelyet létesített: 38 fő
Tartózkodási helyet létesített: 7 fő

Zsolnainé Csernyi Erzsébet
anyakönyvvezető
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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
burkolási munkák

Munkavégzés garanciával!
Hívjon bizalommal:

KISS TIBOR 06-30/242-7836

INGATLANKÖZVETÍTÉS
DÍJMENTES REGISZTRÁCIÓVAL

06-30/428-5503

KERESÜNK: 
TELKEKET
HÁZAKAT

LAKÁSOKAT
TANYÁKAT

ÜGYFELEINK  RÉSZÉRE

INGATLANOK ÉRTÉKBECSLÉSE
06-30/428-5503

Dh./I. Dh./II. Dh./III.
Délegyháza D.háza vasútáll. de. 5.30 de. 7.15 de. 9.20

Buszforduló de. 5.32 de. 7.17 de. 9.22
Galla bár de. 5.36 de. 7.21 de. 9.26
Ezermester de. 5.40 de. 7.25 de. 9.30
Tsz telep de. 5.45 de. 7.30 de. 9.35
Buszforduló de. 5.50 de. 7.33 de. 9.38
D.háza vasútáll. de. 5.52 de. 7.35 de. 9.40

Kertváros Délegyháza vasútállomás de. 10.10
Dunavarsány vasútállomás de. 10.15
Rönkös de. 10.18
Víztorony (Nomád part – Fecske u. sarok) de. 10.20

Kertváros Víztorony (Nomád part – Fecske u. sarok) de. 10.20
Rönkös de. 10.22
Dunavarsány vasútállomás de. 10.25
Délegyháza vasútállomás de. 10.30

Dh./I. Dh./II. Dh./III.
Délegyháza D.háza vasútáll. du. 13.20 du. 14.15 du. 16.20

Buszforduló du. 13.22 du. 14.17 du. 16.22

Galla bár du. 13.26 du. 14.21 du. 16.26
Ezermester du. 13.30 du. 14.25 du. 16.30
Tsz telep du. 13.35 du. 14.30 du. 16.35
Buszforduló du. 13.38 du. 14.33 du. 16.38
D.háza vasútáll. du. 13.40 du. 14.35 du. 16.40

Kertváros Délegyháza vasútállomás du. 13.45
Dunavarsány vasútállomás du. 13.50
Rönkös du. 13.53
Víztorony (Nomád part – Fecske u. sarok) du. 13.55

Kertváros Víztorony (Nomád part – Fecske u. sarok) du. 13.55
Rönkös du. 13.57
Dunavarsány vasútállomás du. 14.00
Délegyháza vasútállomás du. 14.05

Az Önkormányzat által üzemeltetett buszjárat 2011. 09. 05. – 2011. 12. 31.

A buszjárat ingyenes, de támogatást 
szívesen fogadunk.

Az Iskolánkért Alapítvány bankszámlaszáma:
11742180-20048673



Rendőrségi hírek

Ea.: Szabó Sándor r. 
alezredes

Délegyháza területén
az eltelt időben történt
balesetről

Július 17-én 13.35 óra körüli időben a Fácán ut-
cán közlekedett egy személygépkocsi az Óbuda te-
lep felől a Nomád part irányába. Az előtte forgalmi
okokból (fekvőrendőr) lassító járműnek figyelmet-
lensége miatt nekiütközött a személygépkocsijá-
val. Mikor szóba került, hogy a balesetben vétlen
alsónémedi férfi rendőrt hív, akkor az okozó azon-
nal elhagyta a helyszínt. Később Dabason sikerült
előállítani és elfogni, részletes beismerő vallomást
tett, miszerint a munkahelyére igyekezett, de nem
volt jogosítványa (már előzőleg bevonták, enge-
dély nélkül vezetett) és az autóján sincs műszaki és
amúgy is ki van vonva a forgalomból, meg kötele-
ző biztosítás sincs a járművön, és ezért megijedt,
ezért hagyta ott a helyszínt. Ellene több szabálysér-
tés miatt kezdeményeztünk eljárást. 

Délegyházi  bűnesetek…
Július 14-én 14.30-15.00 óra körüli időben a

Kék tó sétányon hagytak egy kerékpárt
(POLARIX MTB típusú ), mellette iratokat, tárcát,
de mire visszaértek, addigra ellopták a kerékpárt
iratostól, mindenestől. Kerékpárt, hegesztőtrafót,
mosógépet loptak a Rigó utcában egy családi ház
melléképületéből július 15-19. közötti időben. Júli-
us 20-án reggel 06.05 órakor a Délegyháza busz-
megállóban egy korábbi családi konfliktus nyo-
mán, előzetes szóváltást követően a buszvezetőt
bántalmazták, akinek véres lett a ruhája és 8 napon
belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett. Jú-
lius 30-ra virradóra a Cserje soron egy lakókonté-
nerbe törtek be, parfümöt, sört és karórát loptak el.
Július 31-én a kora hajnali órákban a Vadvirág ut-
cában egy nem állandóan lakott családi házba tör-
tek be ajtóbetörés módszerével, és készpénzt, ék-
szereket zsákmányoltak. Augusztus 03-án kora
délután egy utánfutóról lopták le a forgalmi rend-
számot a Naturista parton. A Sörkuckóban augusz-
tus 15-én 23.25 óra körüli időben az ital főszerep-

lésével apró összezördülés
történt. Egy hölgy állítása
szerint beszólásokat volt
kénytelen elszenvedni egy
másik társaságtól, ezért
férjét kérte meg, hogy kö-
szörülje ki a becsületet. Történt elégtétel, de egy-
előre senki nem kívánja büntetőeljárás lefolytatá-
sát, súlyosabb következményei nem lettek a kocs-
mai szóváltásnak. 

Információk esetén keressék Füri József r. ftzls.
urat a Dunavarsányi KMB Irodán vagy bármelyik
rendőrt.

Délegyháza területén az országos körözési ada-
tok alapján nincs olyan körözött személy, akinek a
körözést elrendelő szervek Délegyházát jelölték
volna meg tartózkodási helyként. 

A Ráckevei Rendőrkapitányság telefonszámai:
06-24-518-680, 06-24-518-690, 06-20-444-1268

R á c k e v e, 2011. augusztus 24. 

Az Országgyűlés 2011. július 4-én döntött a kül-
földi rendszámú járművek belföldi üzemeltetésére,
használatára vonatkozó szabályok megváltoztatá-
sáról, így szeptembertől az üzembentartók nem hi-
vatkozhatnak külföldi szokásos tartózkodási he-
lyükre a nem magyar rendszám használatakor, azt
csak a rendszeres külföldi munkavégzéssel vagy a
magyarországi forgalomba helyezés megkezdésé-
vel igazolhatják. A külföldi rendszámú autót veze-
tőkre vonatkozó szabályok is szigorodnak szep -
tembertől, a járművet ezentúl is bárki vezetheti
harminc napig Magyarországon, de ehhez ezentúl
rendelkezniük kell az üzemben tartó írásos hozzá-
járulásával, amelyen a birtokba adás időpontját is
meg kell jelölni. Az új feltételek betartását közok-
irattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal
kell igazolni az ellenőrzések során.

A közúti forgalomban résztvevő olyan gépjár-
művek, amelyeknek üzembentartója belföldinek
minősül, vagy vezetője Magyarország területén la-
kóhellyel rendelkezik, Magyarország közútjain
csak magyar hatósági engedéllyel és rendszámmal
ellátva közlekedhetnek.

Belföldi üzemben tartónak minősül az az üzem-
ben tartó, akinek (amelynek) lakó, szokásos tartóz-
kodási, illetve székhelye a Magyar Köztársaság te-
rületén van.

Ugyanakkor a forgalomban külföldi rendszám-
mal is üzemeltethető azon jármű, amelynek 

– üzembentartója ugyan belföldi üzembentartó-
nak minősül, de az üzembentartó olyan nem termé-
szetes személy, amely rendszeres tevékenységét a
külföldi bejelentett székhelye vagy telephelye sze-
rinti országban végzi, 

– illetve a jármű tulajdonosa a jármű forgalom-
ba helyezését a közlekedési igazgatási hatóságnál
már kezdeményezte. 

A törvény további kivételi szabályként nevesíti
azon külföldi rendszámú járműveket, amelyeknek

vezetője ugyan magyarországi lakóhellyel rendel-
kezik, de szokásos tartózkodási helye nem Ma -
gyar ország területén van, 

– a járművet harminc napnál rövidebb ideig
használja Magyarország területén, és a használat-
hoz az üzembentartó a jármű birtokba adása idő-
pontjának megjelölésével írásban hozzájárult,

– a járművet Magyarország területén kívül rend-
szeres munkavégzés érdekében használja.

A törvény ezen kivételként rögzített rendelkezései-
nek fennállását a jármű üzemben tartója vagy vezető-
je az esetleges ellenőrzés során közokirattal vagy tel-
jes bizonyító erejű magánokirattal köteles igazolni.

A külföldi rendszámmal ellátott járművek bel-
földi üzemeltetésére vonatkozó szabályok megsér-
tése esetén a hatóság 2011. szeptember 1-jétől a
138/2011. (VII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak
szerint jár el. Ennek értelmében, ha a közúti vagy a
telephelyi ellenőrzés során a vezető vagy az üzem-
bentartó nem tudja igazolni a gépjármű külföldi
rendszámának jogos használatát, akkor a jármű
rendszáma és forgalmi engedélye a helyszínen
bevonásra kerül. Az intézkedést követő 8 napon
belül a rendszám és a forgalmi engedély továbbí-
tásra kerül a belföldi üzemben tartó vagy a jármű-
vezető lakóhelye, székhelye, telephelye szerint il-
letékes közlekedési igazgatási hatóságnak, amely
az engedélyt, illetve a rendszámot határozattal be-
vonja. A külföldi rendszám jogosságát utólag a ha-
tározat jogerőre emelkedéséig belföldi üzemben-
tartója vagy a gépjármű vezetője igazolhatja. Eb-
ben az esetben az engedély és a rendszám vissza-
adásával egyidejűleg a területileg illetékes közle-
kedési hatóság az eljárást megszünteti.

Ha azonban sem a helyszínen, sem utólag nem
igazolható a külföldi rendszám jogszerű használata,
akkor a hatóság 800.000 Ft-ig terjedő bírság kisza-
bása mellett a rendszámot, illetve a forgalmi enge-
délyt a kiállító külföldi hatóság részére továbbítja.

Amennyiben magyar illetőségű magánszemély
vagy Magyarországon székhellyel vagy telephely-
lyel rendelkező adóalany külföldi rendszámú gép-
járművet használ, akkor érdemes fent ismertetett
rendelkezések mellett 2011. szeptember 1-jétől az
alábbiakra is figyelemmel lenni:

1. Magyarországon magyar természetes sze-
mély, Magyarországon székhellyel, telephellyel
rendelkező gazdálkodók esetében, ha külföldi
rendszámú gépjárművet használnak, üzemeltet-
nek, akkor 2011. szeptember 1-jétől a forgalmi en-
gedély és a rendszám mellett külföldi rendszám jo-
gosságát igazoló dokumentummal is rendelkezni-
ük szükséges.

2. Ha nem tudja igazolni a jogszerű külföldi
rendszám használatát, akkor a helyszíni ellenőrzés
során a rendszámot bevonják, és a hatóság a Korm.
rendelet szerint jár el. Tekintettel arra, hogy a jár-
mű rendszáma és forgalmi engedélye bevonásra
kerül, ezért a jármű a forgalomba a dokumentu-
mok, illetve a magyar honosítási eljárás kezdemé-
nyezéséig nem vehet részt.

3. A külföldi rendszám jogszerű használatának
hiányában a magyar honosítási eljárás kezdemé-
nyezéséig a szankciók elkerülése végett lehetőleg
ne vegyen részt a közúti közlekedésben.

4. Amennyiben Magyarországon használni kí-
vánja a járművét, akkor meg kell kezdenie a ma-
gyar honosítási eljárást, melynek keretében a forga-
lomba hozó személynek regisztrációs adó fizetési
kötelezettsége keletkezik. Ugyanakkor 2011. de -
cem ber 31-ig a fizetendő regisztrációs adó 50%-át
nem kell megfizetni azon külföldi rendszámmal el-
látott gépjármű után, amely 2011. június 15-én az
adózó tulajdonában állt, feltéve, hogy a regisztráci-
ós adómegállapítási eljárást az adózó 2011. decem-
ber 31-ig terjedő időszakban kezdeményezi.

Dr. Csipler Norbert r. őrnagy
kapitányságvezető

RENDŐRSÉGI HÍREK



KÖZÉRDEKŰ
TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk a település idős lako-
sait, hogy a MISA Alapítvány az
IDŐSEK VILÁGNAPJA alkalmából
JÓTÉKONYSÁGI RENDEZVÉNYT
szervez 2011. szeptember 30-án 18
órai kezdettel Dunavarsányban a Pe tő -
fi Művelődési Házban.

A rendezvény első részében népdal-
és operett műsorral köszöntjük a ven-
dégeket, a második részben pedig
adományosztásra kerül sor. Belépődíj
nincs. Támogatói jegyek a nyugdíjas
klubok vezetőinél kaphatók.

Minden kedves nyugdíjast szeretet-
tel hívunk és várunk:

A MISA Alapítvány és a szervezők

Tájékoztató Olvasói oldal

Augusztus 7-én vasárnap egy helybeli képviselő 4
barátjával együtt jött délután lakásomra szilvaszedés
céljából, illetve csak segíteni. Nevüket nem szeret-
ném megnevezni, nyilvánosságra hozni. Munka utá-
ni beszélgetésünk alkalmával szóba jöttek a Mozgás-
korlátozottak, hogy 40 000 Ft-ot kaptunk, egyszeri
fürdési alkalomra, hiszen minden civil szervezet egy-
formán ennyit kapott. Igaz, én már a korábbi Délegy-
házi Hírekben is jeleztem, hogy a nehéz anyagi hely-
zet ellenére ennek a kevésnek is örülünk. 

Szó esett a Máltairól is, hogy látják és hallják,
hogy jelenleg továbbra is működik a Máltai Dél-
egyházi Csoportja. Képviselő Úr elmondása alap-
ján – aki szintén hallotta az esetet – a Délegyházi
Máltai Csoport működését segíti a Kiskun lac há -
zá ra érkező kamion, majd ennek a kamionnak tá-
mogatásként érkező termékeit egy délegyházi sze-
mély a piacra szállítja árulni (pl. Taksonyra), a
szerzett jövedelemből a Délegyházi Máltai Cso-
port – Kiskunlacháza és az érintett személy oszto-
zik. Ezek az állítások HAMISAK!!! Lévén, hogy
nem hittem el amit mondott, újra elismételtettem a
Képviselő Úrral a történetet. Újbóli meghallgatás

után természetesen rögtön kikértem magamnak
Magam és az Egész Délegyházi Máltai Csoport ne-
vében, ezek nem igaz állítások! Rögtön első cáfo-
latként felvilágosítottam, hogy ott nem működik
Máltai Szeretetszolgálat, és MI nem tartozunk Kis -
kun lac házához semmilyen formában. Egyetlen
egye sület, akihez tartozunk a Budapesti Máltai Sze -
re tetszolgálat Egyesülete, Győri-Dani Lajos alelnök
úr vezetésével. Még a bélyegzőnk is az előbb emlí-
tett felirattal van ellátva, valamint a Dózsa György
utca 59. szám alatt található Máltai Házon levő tábla
is a hovatartozásunkat hirdeti.

Csoportunk minden hétfő délelőtt és szerda dél-
után félfogadást tart a Máltai Házban, ahol mun-
kánkat végezzük. Adományainkat a Budapesti
Máltai Központ Raktáraiból szállítják ki, máltais
emblémával ellátott autóval. Továbbá vannak
gyűjtőhelyeink, ahonnan segítőink gépkocsijával
oldjuk meg a szállítást, vagy a gyűjtőhelyek veze-
tői személyesen hozzák el a gyűjtött termékeket.
Ezért is tud a csoportunk eredményesen működni,
melyről bárki meggyőződhet az újságcikkeink és
az internet által (ahol képekkel tudjuk bizonyítani a

munkánk iránti igényt), valamint személyesen is
láthatja a válogatások és az adománycsomagok al-
kalmával.

Nagyon megkérem az(oka)t, aki(k)ben csak
rosszindulat és pletyka uralkodik, hogy fogják visz-
sza magukat, és seperjenek a saját házuk táján, hi-
szen volna mit, mert az ilyen ember általában saját
piszkába és szemetébe szokott belefulladni. Mert
tisztességgel dolgozik a 16-18 fős csapat és a plusz
segítők, akik időt, erőt, fáradságot nem kímélve dol-
goznak a faluért, a rászorulókért. Ezt a most leírt vé-
leményemet már szóban ki is nyilvánítottam a most
08. 13-án 10 órakor megnyitott válogatás előtt. 

Ez volt az utolsó cikk részünkről, melyben a
csoportunkat ért vádaskodásokat hajlandóak vol-
tunk lereagálni. Hiszen csak kihangsúlyozni tu-
dom, hogy NEM kapunk pénzt mindezekért az el-
végzett munkákért!!!

Tisztelettel: Palóczai Kiss Balázsné
Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Délegyházi Csoport Vezető sk.  

Délegyháza Község Önkormányzata és vala -
mennyi Képviselő nagyra becsüli a Máltai csoport
munkásságát, magunk is elítéljük a minden ala-
pot nélkülöző, rosszindulatú, valótlan pletykákat.

Dr. Riebl Antal polgármester

A Szenior Foglalkoztatási Klub  augusztus
utolsó keddjén is megtartotta a foglalkozását
Dunavarsányban a Petőfi Művelődési Ház-
ban. Mivel most nem voltak meghívottak, így
az állást keresők az álláslistából keresték a
számunkra megfelelőnek látszó munkahe-
lyet, valamint az újak kedvéért az önéletrajz-
írás, valamint az állásinterjúra való felkészü-
lés tudnivalóit beszéltük meg. 

A következő összejövetelre, ami szeptem-
ber 28-án, kedden 14 órától lesz a szokott he-
lyen, a Ráckevei Munkaügyi Kirendeltség
vezetőjét valamint munkatársát várjuk, de
munkaadókat is szeretnénk meghívni.

FIGYELEM! Számlaképes angol nyelvta-
nárt keresünk alapfokú, teljesen kezdő okta-
táshoz, amit az állást keresőknek Duna var -
sányban szeretnénk indítani. Jelentkezés
vagy információ leadása a MISA Irodánál a
06-24-486-024-es telefonon lehetséges.

Köszönjük!

Foglalkozásainkra mindenkit szeretettel
hívunk és várunk.

A klubvezetőség nevében:
Dr. Gligor János  

Hétfő: 13.00-17.00
Kedd: 17.00-19.00
Szerda: 13-00-17.00
Csütörtök: 13.00-19.00
Péntek: zárva

Minden évben, optimista lévén, azt gondo-
lom, hogy idén valamilyen csoda folytán elkerül
a parlagfű átka. Azonban itt a Csóka tanyán is
vannak olyanok, akik tesznek azért, hogy ez az
immár 7 éve rendszerességet jelentő, 2 hónapig
tartó program nehogy kimaradjon az életemből.
Jól megfontolva, átgondolva termesztik haszon-
növényeiket, gondosan öntözik, egy ideig kapál-
gatják, majd hupsz, rábízzák a többit a termé-
szetre. Ekkor a jó alapot megadván, az „előttem
ki ne mondd a nevét” növény sarjadni, növeked-
ni, terebélyesedni kezd, majd az augusztust elér-
vén, kiteljesedve, elkezdi szórni pollenjét. Na és
ekkor (ugye évről évre) csak nézek, hogy mi tör-
ténik itt, hiszen az a gazda szinte már nem látja a
krumplit, és a kukoricát sem tudom, hogy ho-
gyan fogja letörni, akkora a parlagfű. Van olyan,
hogy szólok, ilyenkor ugye illemtudóan köszö-
nök, érzékeli, hogy nem látok ki a fejemből a
t…..-tól, és azt is hallja, hogy ismét megkérem,
ugyan tegyen már valamit… /persze kedvesen,
mert még én érzem magam kellemetlenül a szor-
gos gazda előtt/. Ekkor sem történik semmi.
Nincs megoldás. A hivatalos szervek, esetünk-
ben a Ráckevei Földhivatal munkatársai, beje-
lentésre kijönnek, felmérnek, jegyzetelnek, fel-
szólítanak, újból ellenőriznek, majd beköszönt
az ősz, és arra eszmélek fel, hogy a szerintem
papírzsebkendőt gyártó cégekkel szerződő gaz-
da ismét megúszta.

Kiss-Stefán Mónika – Csóka tanya



Hirdetés Hirdetés

ANGOL NYELVOKTATÁS

A Zsifi családi napköziben bölcsődés
(1,5 éves kortól) és óvodás korú

gyermekek számára 2011 októberétől
délutáni időpontokban angol

nyelvoktatást indítunk.

Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk! 

Érdeklődni személyesen:

Délegyháza, Kossuth L. u.15/A 
vagy 06-30-692-1072 számon 

17 óra után.

Mártonné Szekeres Ágnes

REDŐNY, RELUXA,
NAPELLENZŐ,

SZÚNYOGHÁLÓ,
SZALAGFÜGGÖNY

Újak szerelése, 
régiek javítása

INGYENES FELMÉRÉS!
GARANCIÁLIS SZERELÉS!

06-20/971-5198

NYÁRVÉGI
AKCIÓ!



Kölcsey Művelődési Központ hírei 

Néptánc ovisoknak
Néptánc ovisoknak – a játék és a tánc örömé-

ért. Ismerkedés a népi mondókákkal, énekes
gyermekjátékokkal és a néptánc lépések alapjai-
val. Mindenkit szeretettel vár Panni néni!

Néptánctanár: Dénes Annamária 
(06-20/361-0124)

Ideje: Kedd 17.00-17.45
Első foglalkozás: október 4.

Textilművesség
A Volly István AMI délegyházi kihelyezett

tagozataként működő foglalkozás. A gyerekek
megismerkedhetnek a szövés, batikolás, neme-
zelés, gyöngyözés, bábkészítés, hímzés, rajz,
festés, mintázás technikájával.

Tanár: Dóczi-Székely Gáborné 
(30/383-4195)

Ideje: Hétfő 13.00-16.00
Első foglalkozás: szeptember 12.

Sakk-kör gyerekeknek
A sakk alaplépéseit tanulhatják meg a gyere-

kek, illetve újabb és újabb stratégiákat, lépéskom-
binációkat. Játszmákat játszanak egymással és a
csoportvezetővel. Önfeledt szórakozás, agytorna.

Vezető: Gál József
Ideje: Péntek 16 órától
Első foglalkozás: szeptember 23.
Díja: ingyenes

Női kondicionáló torna
Dr. Ladányi Györgyi vezetésével továbbra is

várjuk tartásjavító és kondicionáló tornára a dél-
egyházi hölgyeket.

Ideje: Csütörtök 17.00-18.00
Díja: ingyenes

Zumba
Zumba  Fitness Délegyházán! A legforróbb

latin ritmusok...
Latin vagy divatzenére vágysz úgy, hogy

közben a kalóriát égeted?
Gyere el és próbáld ki milyen egyszerű tán-

colva lefogyni, kondiban tartani a tested! Fel-
frissülést, kikapcsolódást, jó mozgáskoordináci-
ót ajándékoz az órán résztvevőknek.

Nem számít a korod, gyere el bátran, egysze-
rű lépésekkel oldjuk fel a gátlásaidat együtt.

Vezető: Balázs Alexa
(06-20/356-0546)

Ideje: Hétfő: 19.00-20.00
Csütörtök: 19.00-20.00

Jóga
A jóga nem szimplán valami egészségmegőr-

ző és fitness torna, ahogyan azt manapság – leg-
főképpen – a  nyugati szemlélő véli. Mindezzel
együtt kétségtelen, hogy mivel az egészség útja,

megszámlálhatatlan jótékony hatással bír – fő
célja „mellékhatásaiként”.

Elősegíti a test egészséges működését, meg-
szabadít a káros szenvedélyektől és ragaszkodá-
soktól, megszünteti a stressz, a frusztrációk, a
depresszió és más – korunk életmódjával és
életszemléletével járó – pszichés torzulások
destruktív hatásait.

Ha szeretnél mélyebben megismerkedni a jó-
ga tudományával, várunk szeretettel minden
szerdán 18.30-tól.

Vezető: Balázs Gyula.

Alakformáló torna
Az alakformáló torna tested minden izmát

megmozgatja. A nők hajlamosak popsira, comb-
ra hízni, ezekről a területekről a legnehezebb le-
dolgozni a súlyfelesleget. A harcot te is felvehe-
ted az alakformáló torna segítségével, hogy újra
jól érezhesd magad a bőrödben. Néhány hét
alatt látványos eredményt érhetsz el.

Minden kedves mozogni vágyót szeretettel
várok.

Edző: Kordics Andrea
Ideje: Hétfő 18.00-19.00

Hastánc kezdő
Gyere és utazz velünk, érezd, ahogy nőiséged

kiteljesedik!
Egy kis kikapcsolódás, szórakozás, lazítás,

sok-sok vidámság!
Mit hozz magaddal?
Egy nadrágot/szoknyát, amit a csípődre tudsz

tolni, egy topot/melltar tót/fürdőruhafelsőt és
zoknit.

Kezdő csoport
Ebben a csoportban az alapmozdulatokat ta-

nuljuk meg. Kéztartás, izoláció, helyes testtar-
tás, karmozdulatok, rollok, hullámok, rázástech-
nika. Megismerkedünk az arab zenével, annak
különböző stílusaival. Barátkozunk az eszkö-
zökkel. Egyszerűbb koreográfiákat tanulunk,
mozdulat- és lépéskombinációkat gyakorolunk.

A kezdő csoporthoz folyamatosan lehet csat-
lakozni, sőt, akár középhaladók-haladók is meg -
lá togathatnak egy-egy órát a mozdulatok fino-
mítása, tökéletesítése érdekében! :-)

Haladó csoport
Összetettebb zenére nehezebb koreográfiákat

tanulunk. Megtanuljuk az eszközök használatát.
Bonyolultabb kombinációkat, koreográfiákat ta-
nulunk. Fejlesztjük az improvizációs készséget.

Hastáncoktató: Pécsköviné Solymosi Veroni-
ka (70/582-58-98)

Idő:
Haladó csoport: kedd 18.00-19.30
Kezdő csoport: csütörtök: 18.00-19.30

Angol nyelvtanfolyam
Angol tanfolyamunk újrakezdőknek, közép-

haladóknak szól, akik szeretnének helyben na-
gyon kedvező áron nyelvet tanulni. Folyamato-
san várjuk a jelentkezőket, korosztálytól függet-
lenül! Tanár: dr. Bukovszky Ákos.

Ideje: kedd 18.00-19.30, csütörtök 18.00-19.30

Foltvarró csoport
Ez a fajta művészet több ezer éves, de végül is

Amerika, mint angol gyarmat lett a foltvarrás
hazája, ahol az asszonyok közös varrásokon
használták fel a legapróbb textilmaradékot is.  A
foltvarró szakkör 2011. október 03-án (hétfőn)
14 órakor indul újra, ha a jelentkezők létszáma
eléri a 12-15 főt. A szakkörben szép és hasznos
textilmunkákat készítenek kedves, lelkes, hoz-
záértő vezető segítségével. Havonta 1 alkalom-
mal találkoznak. Az anyagért és a munkadara -
bok előkészítéséért kell csak fizetni, a tanítás
díjmentes. Várjuk az érdeklődők jelentkezését
szeptember 25-ig a művelődési házban.

Vezető: Sebestyén Miklósné Mariann

Kölcsey Kórus
A Kölcsey Kórus 1999 októberében alakult

énekelni szerető helybéliekből. Jelenleg 20 tagja
van. 2010 októberében térségi szintű minősítőn
kiváló fokozatot kaptak, nem olyan régen pedig
az országos minősítőn ezüst fokozatot kaptak.
Jelenleg is minősítő versenyre készülnek.

A község valamennyi ünnepi megmozdulá-
sára műsorral készülnek. Sok szeretettel várják
azokat, akik szeretnek énekelni és szeretnének
csatlakozni a kórushoz.

Kórusvezető: Bainé Kiss Hermina
Idő: Szerda 17.30-18.30. Díja: ingyenes.

Margaréta Nyugdíjasklub
25 éves múltra visszatekintő klub, akik lelke-

sedéssel készülnek műsorokra, előadásokra, kü-
lönféle rendezvényekre vagy rendeznek a szom-
szédos községek nyugdíjas klubjaival közös ta-
lálkozót, kirándulást, utazást. Kéthetente hét-
főnként gyűlnek össze.

Klubvezető: Varga Sándorné.

Csokréta Asszonyklub
Tagjai lelkes asszonyok, akik havonta egy-

szer, a hónap második hétfőjén gyűlnek össze,
hogy megünnepeljék névnapjukat, kiránduláso-
kon, előadásokon vegyenek részt. Aktívan köz-
reműködnek a közösségi rendezvényeken, segít-
ve munkájukkal, vagy valamilyen finom étellel,
házi süteménnyel. Klubvezető: Forgó Vilmosné.

Sok szeretettel várjuk az érdeklődőket és a je-
lentkezőket a fenti telefonszámokon, vagy Derzsi
Katánál a művelődési házban (24/212-005).



Iskolánk életéből Tájékoztató 

2011. július 18-22-ig Délegyházán a Tavirózsa Kempingben táboroztunk, ahova lovas
kocsival érkeztünk. A napi kétszer kétórás táncedzésen kívül sokat fürödtünk a tóban, ami-
kor az idő engedte. A gyerekek vetélkedtek egymással, társasjátékoztunk, a szabadban tolla-
soztunk, este énekeltünk a tábortűz mellett. A szülőket az utolsó délutánon paprikás krumpli-
val vártuk, amit a gyerekekkel együtt készítettünk. A héten tanult táncokat és mozgásos játé-
kokat pénteken a szülőknek előadtuk, ami véleményem szerint nagyon jól sikerült.

Szeretnénk köszönetet mondani azoknak a szülőknek, akik segítettek nekünk a tábor ide-
je alatt, akik támogattak minket, a Tavirózsa Kempingnek és a Fókusz Takaréknak, akiknél
a táborosokra biztosítást kötöttünk, hogy a gyermekeket különféle ajándékokban is részesí-
tették. Márton Bence

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.

A 2011-12-es tanév mottójául a következő Wass Albert-idézetet választottuk:
„Mi az egység? Ha mindannyian egyet akarunk. Ha mindannyian másképpen is akarjuk

azt az egyet, már akkor is egység az… Csak jóindulat kell hozzá és megértés egymás
irányában. Tudni és megérteni azt, aki másképpen akarja a jót… Ehhez még csak az

szükséges, hogy mindenki igazán jót akarjon.”

Örömmel köszöntünk minden olvasónkat a 2011-2012. tanév kezde-
tén. Tájékoztatásul közöljük a tanév rendjét:

A szorgalmi idő első tanítási napja 2011. szeptember 1. (csütörtök)
és utolsó tanítási napja 2012. június 15. (péntek). A tanítási napok szá-
ma száznyolcvanhárom nap.

A szorgalmi idő első féléve 2012. január 13-ig tart.
Az iskolák 2012. január 20-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló

esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

A Hunyadi János Általános Iskola diákjai részére osztályok közötti
papírgyűjtő versenyt hirdetünk 2011. szeptember 19-20-21. között. Ha
támogatni szeretnék valamelyik osztályt, kérjük hozzák be kötegelve
papírhulladékukat az iskolába, vagy tegyék ki a megjelölt
időpontokban a kerítésük mellé.

Az iskola vezetése és Diákönkormányzata

Minden kedves táncolni vágyó és eddigi táncost várunk szeptember
20-án 18 órára a Kölcsey Művelődési Központba a csoportok indulásá-
val, beosztásával kapcsolatos tájékoztatóra.

Minden érdeklődőt, jelentkezőt szeretettel várunk!

TÁRSASTÁNC TÁBORTÁRSASTÁNC TÁBOR



Községünk életéből 

A délegyházi Végelgyengülés Sport-
egyesület Keringészavar Néptánc Csoport-
jával a romániai Kibéd község falunapi
rendezvényén vehettem részt.

Ez a meghívás a Madaras Gábor Egye-
sület elnökének (aki a marosvásárhelyi kó-
rus tagja) ötletéből született. A kórus részt
vett a délegyházi Pünkösdi Királyválasztás
délutáni műsorán.

„Erdélyország Tündérország” írta egy-
kor Móricz Zsigmond híres regényében, az
„Erdély” trilógiában. Érdemes megismer-
kedni Erdély szépségeivel, kulturális örök-
ségével, hagyományaival, a barátságos,
közvetlen székely vendégszeretettel.

Augusztus 25-28-ig fogadtak bennünket a
kibédiek. Már a megérkezésünk napján nagy -
szabású borkóstolón vettünk részt, itt bemu-
tatta a borlovag „Küküllő” finom borait.

Másnap elmentünk Parajdra és Szo vá -
tára a híres sósvizű strandra, ahol vígan
lubickolhattunk.

Harmadnap délelőtt szabadprogram
volt, majd este megkoszorúztuk Madaras
Gábor kibédi népdalénekes szobrát. Eléne-
keltük két legkedvesebb nótáját. Este több
település néptánccsoportja mutatkozott be,
köztük a mieink, akik igazán megtettek
mindent a HÁROM tánc sikeréért.

Negyedik napon fáradtan, de fájó szív-
vel indultunk haza.

Köszönjük a táncokat betanító Dénes
Annamária tanárnőnek és a táncosoknak,
hogy elvitték határon túlra Délegyháza hí-
rét.

A csoport tagjai szorgalmas, kitartó,
néptáncot szerető emberek.

Minden elismerés az övék, hiszen aki is-
meri őket, tudja, hogy bizony már meglett
emberek, nagyrészük ötvenen felüliek.

Reméljük, hogy ez az erdélyi kapcsolat
továbbra is megmarad, nem feledjük egy-
mást.

id. Bednárik Lászlóné 
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Karate  

Tisztelt olvasók!

Augusztus 1-6-ig nemzetközi edzőtábor-
ban vettünk részt Miskolcon. Itt többen
mestervizsgát tettek, ami a táborokban
mindig a legnagyobb esemény. Shihan
Borza József komoly szintet követelt a tá-
borban. Sorban ez volt a 23. nyári edzőtá-
borom a Shihan vezetésével, 1989-ben tá-
boroztunk először Kiskörén, az egri klubtá-
borban. Az edzőtáborok mindig komoly
hozzáállást, erőnlétet követeltek, de mi ak-
kor csak 19-20 évesek voltunk. Fiatalok
voltunk, akikkel egy hegyet el lehetett to-
latni. Azt mondták ránk, hogy fanatikusok
vagyunk, mert mindenünk volt a karate. És
ez azóta sem változott. Az akkori edzőtár-
saim már szintén mesterek vagy klubveze-
tők, akik ezt az érzést adják át a tanítványa-
iknak, mint én is. Már nem nekünk kell bi-
zonyítani, hanem a most fiatal, erőtől duz-
zadó tanítványoknak. Nekik kell megmu-
tatni azt a sportmunkájukkal, hogy jó hely-
re került és kerül a tanításunk. Nekik kell az
életükkel megmutatni, hogy céljaik van-
nak, amiért készek megtenni mindent. Ne-
kik kell nagyobb szerepet vállalni az egye-
sület munkájában, edzőtáborokban, ver-
senyre felkészítésben, versenyeken. Nekik
kell megmutatni, ha az életben a „földre ke-
rülnek”, felállnak és folytatják a küzdel-
met, mint a karate edzéseken. Erre tanítom
őket saját példámon és az edzéseken ke-
resztül. És úgy érzem, lassan beérnek ezek
a fiatalok, a tanítványaim. Minden megvan
bennük, ami ahhoz kell, hogy egyszer mes-
terekké váljanak, de ez egy hosszú út lesz
még. Nem azért, mert még nem elég erős a
bicepszük, vagy mert félnek a küzdelem-
ben. Ezen is van mit dolgozni, de nem erre
gondolok. A lelküket kell megedzeni, meg-
erősíteni, és ez a legnagyobb feladat, ezt ők
is tudják. Erős lélekkel képesek lesznek az-
zá válni, amivé szeretnének, legyen az a ka-
rate, iskola, család. Ehhez pedig edzeni
kell, edzeni és edzeni. „A könnyű út – ame-

lyen mindig azt tesszük, ami a legkényel-
mesebb – a bukás útja. Az emberi élet ak-
kor lesz erős és ragyogó, ha edzik és csi-
szolják.” (Sosai Masutatsu Oyama, a
kyokushin karate alapítója) Az egyesület-
ből sikeres vizsgát tett barna övre Varga
Ádám, aki 1997 óta jár hozzám edzésre.
Második zöld övre vizsgázott sikeresen
Horváth Veronika és Tordai Viktor.
Mindhárman jó hozzáállással, alázattal a
karatéhoz és tisztelettel rendelkeznek. Gra-
tulálok!

Augusztus végén 1 hetet tölthettünk né-
gyen Szicíliában. Frissen 3 danra vizsgá-
zott barátommal, Horváth Lajossal utaz-
tam, Molnár Katalinnal és Futó Krisz ti -
nával. Corleone a Keresztapából ismert vá-
roska, ami egy kultikus hely sok turistával
Francis Ford Coppola, Mario Puzo, Marlon
Brando, Al Pacino és még sok ember jóvol-
tából. A város az 1100-as években épült.

Corleonéban egy csendes és szép kisvárost
találtunk. Nevét a film kapcsán a Maffiával
hozzák összefüggésbe. A többségében el-
fogadott elmélet szerint a Maffia az elnyo-
más, a római és észak-olasz fennhatóság és
a külső invázió ellen lázadók csoportja
volt. Corleone jelentése: Az oroszlán szíve.
Ebben a városkában Krisz tinával házassá-
got kötöttünk Corle one polgármesterének
ce leb rálásával. 

Szeptember 5-én kezdtünk Délegyházán,
és azon a héten minden edzőteremben
edzeni. Várjuk a jelentkezését az új karaté-
soknak Délegyházán és Dunavarsányon az
Általános Iskolában 6 éves kortól. Duna -
var sányon a Robi cukrászdában 12 éves
kortól. Érdemes elkalandozni kicsit a meg-
újult honlapunkon sok videóval edzésekről,
versenyekről…, hátha Ön / Te is kedvet
kapsz, hogy ennek a baráti társaságnak a
tagjává válj!  

www.senseimarossy.hu

Marossy Károly 3 dan
klubvezető



Exkluzív  

– Beszélgetésünk előestéjén láthatta a nagyér-
demű a Száguldó Orfeum társulatának „Öt nő az
esőben” című darabját. Hogyan kerültél a társu-
lathoz és miről szól ez a darab?

– A Száguldó Orfeum  magánszínházi kezde-
ményezés, ez a darab pedig egy amerikai kortárs
szerző műve, amiben  értelemszerűen öt nő sze-
repel. Magyarországon tavaly nyáron volt az ős-
bemutató, és mivel a társulatot az állandó „szá-
guldás” jellemzi, már nagyon sok helyen léptünk
fel ezzel, tegnap este a Zichy-kastély udvarán ját-
szottuk telt házzal, nagy sikerrel. A partnereim-
mel most találkoztam először, mert nem dolgoz-
tam még Vásáry Mónival, Ivancsics Ilonával,
Balázs Andreával, Sztankay Orsival és  Bencze
Ilona rendezőnővel sem, akinek meghatározó
szerepe volt a darab kialakításában.

Első hallásra, hogy öt nő, furcsa is lehet, vajon
miről fog szólni ez az egész, öt nő összejön és
szétszedik egymást…

A bemutatót másfél hónapos próbafolyamat
előzte meg, és ez egy nagyon élvezetes időszaka
volt az életemnek. Öt különböző korú, helyzetű,
külsejű és belsejű nő életén keresztül mutatja be a
darab a barátság, a szeretet, a munkakapcsolat és
az együttgondolkodás vonalát. Ami őket össze-
hozza, ami mindig egy kapocs ötük között, hogy
mindenkinek a saját kis élete fordulóponthoz ér-
kezik abban a pár napban amiben a történet ját-
szódik, helyükre kerülnek dolgok, erősödnek
meg barátságok, szeretetszálak, esetleg oldódnak
meg konfliktusok.

– Egy korábbi beszélgetésünkkor indult egy
újabb fejezet az életedben az „Édes Rózám” szín-
padra állításával. Ennél az egy személyre épülő
darabnál azt gondolom a saját elképzeléseid ke-
rülhettek megvalósításra a színpadon.

– Nagyon köszönöm és örülök hogy feltetted
ezt a kérdést, mert abban az évben még végigdü-
börögtem az országon ezzel az előadással, mára
már azonban érezhetően a háttérben zajló finan-
szírozási lehetőségeknek, nagyon kevés alkalom-
mal ölthettem magamra Róza jelmezét.

Ez az én projektem, az én szellemi termékem,
az én álmom és vágyam, amit közösen valósítot-
tunk ugyan meg, de a rendezés édes terhe azért
mindig egyfajta kreativitást és nagyon szoros
együttműködést kell hogy feltételezzen. Voltak
elvárások irányomba a rendező részéről, amit ke-
resztül kellett vigyen, én ennek maradéktalanul
megfeleltem úgy, hogy közben nem adtam fel az
elveimet és az egyéniségemet.

– Több előadást láttam ebből, és úgy gondo-
lom, nagy kihívás egy színésznő számára egy sze-
mélyben magára vonzani a közönség figyelmét.

– Jól látod, és a lényeg a kihívás, hogy a szó jó

értelmében önmagam megmutatása nagy felelős-
ség. Olyannyira elragadott ez a műfaj, hogy már
tervezem egy másik egyszemélyes mű színpadra
állítását, ismét egy nagy elődről fog szólni, ám
ezúttal zenés formában.

– Milyen utat járt be a több mint két év alatt ez
a produkció? Csak azért kérdezem, mert ahogy
tudom, még Tolnay Klári szülőfalujában, Moho -
rán is nagy sikert arattál vele.

– Bárhol ahol megfordultam, dübörgő siker
volt. Más kérdés hogy az utóbbi időben ennek az
általam képviselt műfajnak nincs közönségigé-
nye, de természetesen bármilyen megkeresést
szívesen fogadok. Ami jó hír, hogy Déryné halá-
lának évfordulóján, szeptember 29-én Jász be -
rényben ismét Róza bőrébe bújok.

Most viszont elárulom neked, és neked beszé-
lek erről először, hogy a művészi és szakmai éle-
tem kényszerpihenőn van, de nem azért mert így
döntöttem, egyszerűen ezt hozta a sors. Én az a
fajta ember vagyok, hogyha feladatom van, azt
csinálom, ha nincs, akkor keresek. Teremtek ma-
gamnak lehetőségeket.

– Akkor már értem, miért hívtad a fotós csapa-
tot és engem erre a gyönyörű helyen lévő golf-
klubba. Mert a fotózáson olyan jókedved, jó han-
gulatod volt, hogy nem lehetett nem észrevenni: a
golf szerelmese lettél.

– Tíz éve képviselem a sportágat, de még na-
gyon sokat kell róla tanulnom. Már nemcsak já-
tékszinten érdekel, hanem egyéb erőket is meg-
mozgat bennem. Egy újabb misszió ez, mint an-
nak idején az Édes Rózám, mert elhatároztam
hogy ezt a sportot közelebb hozom az emberek-
hez. Ki lenne rá alkalmasabb, mint egy olyan va-
laki, aki ezt rehabilitációs sportként kezdte? És ki
lenne hitelesebb ebben, mint akinek már eredmé-
nyei is megmutatkoznak?

Egy nagyon komoly színpadi baleset után a di-
namikus sportokat kihagyva az életemből kezd-
tem el golfozni. Jött a barátkozás, jöttek a sikerek
és az eredmény.

Eltökélt szándékom egy golfműsor létrehozá-
sa, amiben az alapoktól a mai legnagyobb játéko-
sokon keresztül bemutatnánk a golf történetét,

történelmét. Közelebb kell hozni az emberekhez
ezt a csodálatos sportágat, fiataloktól idősekig
mindenki számára elérhetővé kell tenni, mert
nincs jobb dolog mint kint lenni a természetben
és mozogni.

– Tíz év telt el az első találkozásod óta ezzel a
sporttal, ami mára már ezek szerint életed
meghatározójává vált.

– Igen, tíz évvel ezelőtt én is még ugyanazt
gondoltam a golfról, mint mindenki más: luxus,
gazdagok sportja, öregek sportja, milyen unal-
mas lehet, hogy piszkálgatják a labdát és pöckö-
lik bele a lyukba…

Egészen odáig amíg meg nem ismertem a klu-
bok zárt világát, azokat, akik már eredményesek
voltak, amíg el nem indultam az első amatőr ver-
senyen, amíg meg nem nyertem egyet és ezzel ki-
alakult a tudatosságom is efelé.

Az én hatásomra már nagyon sokan elkezdtek
barátkozni ezzel a sporttal, évente kétszer nyílt
napokat rendeznek a klubok, aki erről semmit
nem tud, kipróbálhatja magát, eldönti hogy ked-
vet érez-e ehhez, mert a rossz beidegződéseket le
kell foszlatni erről a játékról.

– Azt hiszem, sikerült ismét jól elbeszélgetnem
Veled, és talán sokakban – bennem is – bujkál
még egy halk kérdés, amit lehet nem is tennék fel,
ha nem lenne látható. Alaposan felkavarod a
Mátyás király tér lakóinak életét…

– Most egy nagyon izgalmas fázisa van
Berényi Zsuzsa életének, és  nagyon nagy válto-
zás előtt áll. Jók voltak a szituációk, amiket az
írók kitaláltak, nagy élvezet volt ezeket játszani.
Most Zsuzsáról olyan dolgok is kiderülnek, ami-
ket eddig nem tudtunk. Örülök, hogy ismét ala-
kíthatom ezt a karaktert, mert nagyon jól játszha-
tó jelenetek születtek, és komoly színészi felada-
tokat róttak rám. Nekem ez az életem, ha valami
jó és jól lehet benne játszani, az engem nagyon
tud doppingolni, ezért is van ez az öröm.  

Kancsár Péter
Fotó: Bulla Bea

Helyszín: Academy Golf klub Bp. III.
Perényi Lejtő

Fodrász: Rácz Böbi – Hajas Szalon
Smink: Lyn de Gara 



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
***

Pedikűr, manikűr, műköröm, talpmasszázs otthonában! Tyúkszem, sa-
rokrepedés, gombás köröm, körömbenövés? Hívjon bizalommal!

Kovács Zsuzsanna 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

***

Szeretnél szép divatos műkörmöt, manikűrt vagy pedikűrt INGYEN?
Akkor legyél a modellem egy tanfolyam idejére és gyakorláshoz. Ha hir-
detésem felkeltette figyelmedet, kérlek hívj bizalommal. Fuglovicsné
Gyöngyi 06-20-444-7103

***

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

***

Garantált minőség, legolcsóbb árak. Ácsmunkák, szobafestés és minden
egyéb ilyen munka, kőművesmunkák, most akciós dryvitozás és térköve-
zés, fűkaszálás, duguláselhárítás, veszélyes fák kivágása, burkolómunkák.
Nálunk minden a legolcsóbban garanciával, árajánlatért:
greffkornel@citromail.hu, 06-70-250-4116

***

Üveges gyorsszolgálat, mindenféle üveges munkát vállalok rövid határ-
időre! Cím: Dunavarsány, Görgey u. 6/a. Tel.: 06-20/343-09-68

***

2 szobás téglából épült családi ház Dunavarsányban eladó. Érdek-
lődni a 24/212-251-es telefonszámon 18 és 20 óra között lehet. Irány-
ár: 9.500.000 Ft.

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
Tel.: +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. Terék Tibor körzeti megbízott
06-30-249-5684

13. Polgárőrség: Boltos József
Tel.: +36-70/419-3549

14. Délegyházi Önkéntes Tűzoltóság
Lenhardt Károly
Tel.: +36-20/321-2255

15. Közterület-felügyelő: Trencsánszki Tibor
Tel.: +36-30/328-0304

16. Községgondnokság: Zólyomi József
Tel.: +36-20/255-7345

17. Dunavarsány – Délegyháza Református
Egyházközség
Tel.: +36-24/484-452

18. Katolikus Plébánia Dunavarsány
Tel.: +36-24/472-017

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



Élettörténetek 

Varga Gyuláné Borika
élettörténete

1945-ben születtem Bugyin, akkor Alsó -
Délegyháza Bugyihoz tartozott. Gagyi Borbála
volt a születési nevem. Édesapám, Gagyi Béla,
Erdélyből jött ide mint katona. Édesanyám a né-
pes Józsa családból való, Józsa Borbála, az ő
házasságukból három gyermek született, a
legidősebb sajnos kicsi korában meghalt, de
István öcsémet mindenki nagyon jól ismeri. A
Potyi becenevet még gyerekkoromban kaptam,
aki így szólít, tudom, hogy őslakos délegyházi. A
Potyiból az idők múlásával Potyi néni lett.

Iskoláimat Délegyházán, Ócsán, Dunavar -
sányban végeztem. Kitanultam a tüzépes szak-
mát és tüzépvezető lettem, sőt az első kereskedő
Délegyházán is én voltam 450/1-es
iparigazolvánnyal. 1970-ben sikerült
telefont kapnom, ami igen megkönnyí-
tette a munkámat.

A társadalmi életem már az iskolá-
ban elkezdődött. Szerettem mindig a
közösségben, a közösségért dolgozni,
mint úttörő, és később úttörővezető er-
re lehetőségem is nyílt.

Mint tüzépes tudtam segíteni az em-
bereket építőanyaggal, amihez elég
nehéz volt hozzájutni. A faluban még
tsz üzemelt, kis keresettel élő emberek
szerettek volna építkezni, én ehhez
tudtam kicsi segítséget adni nekik. A
falu közössége kezdett kialakulni, és
megalakultak a különböző szervezetek. Nősök
Klubja, a helyi pártszervezet, KISZ szervezetek,

volt külön a falunak, a tsz-nek és a Kavicsbányá-
nak is. Megalakult a Hazafias Népfront szerve-
zete is. Összetartó, szeretetet sugárzó emberek
gyűltek össze, és építették, szépítették kétkezi
munkájukkal a kicsi falunkat. Délegyháza a me-
gyei tisztasági versenyben bronz fokozatot ért el,
ami igen rangos kitüntetés volt és igen büszkék
voltunk rá. 

Tagjává váltam a Hazafias Népfrontnak,
majd később vezetője, és mellette tanácstag is
lettem. Bizony, sok nehézséggel járó feladat volt
megszervezni a munkákat, hogy kedvük legyen
az embereknek dolgozni is, és közben jól is érez-
zék magukat. A Piac, az ottani járdák a mai na-
pig megvannak. A Baráth házaspárral karöltve
Anna-bál a faluban először került megszerve-
zésre, vagy a Nagycsaládosokkal karöltve az
Apák napja több éven keresztül felejthetetlen él-
ményt adott. Később a Falunapok kerültek meg-
rendezésre, immár 19. éve minden alkalommal
ott vagyok és segítek. Közben az Iskolát, a Nyug-
díjasklubot, az Asszonyklubot, a Nagycsaládo-
sokat erőmhöz képest mindig segítettem. Az is-
kola zászlaját is én finanszíroztam. Jó érzés se-
gíteni, és örülök, hogy volt hozzá erőm, anyagi
lehetőségem, és egészségem is. 

Tagja vagyok a Katolikus Egyház Kuratóriu-
mának is. Ez a templom építésére alakult, há-
rom fővel. A templom már felépült, de még na-
gyon sok segítség kell a karbantartásában és a
fenntartásában is.

Az új Községi Tanácsnál is voltam képviselő.
Részt vettem a Nagyközségi Közös Tanács levá-

lását szorgalmazó munkában is, mert a falu így
jobban tudott fejlődni. Az életembe egy kis válto-
zást hozott az is, hogy visszakaptuk a szüleinktől
elvett földeket, majd közösen gazdálkodtunk, lét-
rehoztuk a Zsüle céget, ami a mai napig is üze-
mel, csak már nélkülem.

Most más munka felé vezetett az utam, élet-
társammal, Jakubik Istvánnal szeretnénk a fa-

luban egy cefréző üzemet nyitni, és
ezzel az embereknek segíteni né-
hány munkahellyel, és az iparűzési
adóval a község bevételét növelni.
Ha a jó Isten is velünk lesz, és az
egészségünk is rendben, jövőre sze-
retnénk ezt nyélbe ütni.

Jelenleg a Csokréta Asszonyklub
tagja vagyok, szinte a megalakulás
óta. Táncolok, sőt férfiruhába és 
-szerepbe is bújok, ha úgy kívánja a
szereposztás. Sütök, főzök, gyönyörű
kirándulást szerveztünk már kétszer
is, amikor Agárdon én láttam vendé-
gül a kirándulókat. És ezt mind ön-
zetlenül, emberbaráti szeretetből.

Mindig arra törekedtem, hogy vidáman teljenek
az együtt töltött idők, és ha ez az anyagiakon
múlott, arra is hajlandó voltam áldozni.

A sok társadalmi munka mellett, amit szívvel-
lélekkel és örömmel csináltam és csinálok a mai
napig, a legnagyobb öröm és csoda az volt, ami-
kor megszületett a várva várt kicsi lányunokám.
Ennél nagyobb öröm és kitüntetés nem kell. A
boldogság ragyogását látni a csöppnyi arcocs-
káján, amikor mondja a nevem, Pómama, és
szalad felém, az ő felnövekedését látni, ehhez
adjon a jó Isten erőt, egészséget, és akkor a töb-
bi is jön szinte magától.

A kívánságom a mai délegyháziakhoz, hogy
szeressék ők is a kis falunkat úgy, mint ahogyan
én, és türelemmel, jóakarattal, szeretettel min-
dent el lehet érni. Ne bántsuk egymást, ha sze-
rethetjük is! Ennél fontosabb csak az egészség
lehet, ha ez is megvan, akkor a délegyházi embe-
rek boldogságban élhetnek, és én is örömömet
lelem, hogy nem hiába dolgozom a falumért im-
már 40 éve.

Én Baráth Tiborné Katika élettörténetére len-
nék kíváncsi.

Lejegyezte: Varga Sándorné



Tájékoztató 

Doris boldog házasságban élő asszony, a kaliforniai Oakland-
ből. George nős könyvelő, New Jersey-ből. A férfi és a nő véletle-
nül fut össze egy kaliforniai tengerparti fogadóban, ahová Doris
egy vallási közösséghez, míg George egy üzleti partneréhez érke-
zik. Találkozásuk másnapján arra ébrednek, hogy egymás karjai-
ban töltötték az éjszakát.

Mindkettejükkel először fordult ez elő, ám ettől a pillanattól
fogva nem utoljára.

Különös szerelmi kapcsolat kezdődik kettejük között, melynek
lényege, hogy évente egyszer ugyanabban az időpontban, ugyan-
ott egy kellemes hétvégét töltenek együtt. Azután mindketten
mennek a dolgukra.

De vajon meddig mehet ez így?
Ez a romantikus vígjáték születése óta egyike a legnépszerűbb,

a legtöbbet játszott daraboknak a világ minden pontján. Évekig
futott a Broadway-n, sikeres film is készült belőle Hollywoodban.
Hazánkban először Sztankay István és Schütz Ila vitte sikerre.

A kedves nézők egy új hiteles és rendkívül szórakoztató pro-
dukciónak lehetnek tanúi, amire garancia a két főszereplő, akik
már eddigi színpadi, TV-s és filmes alakításaikkal is belopták ma-
gukat a közönség szívébe. 

Előadás helye és időpontja: 
Thália Színház – Új Stúdió, 2011. november 13. 15 óra
Jegy ára: 2.900 Ft
Buszköltség: kb. 1.000 Ft (a létszámtól függ)
Jegyek kaphatók: 2011. október 24-ig

Johann Strauss egyik legnépszerűbb vígoperája került a Budapesti Ope-
rettszínház repertoárjára, melyben – a korabeli kritikusok szerint – több a
dallam, mint egy Beethoven-szimfóniában.

Varázslatos muzsika, egyszerre andalító és felpezsdítő keringők, vér-
forraló polkák, álarcosbáli forgatag, igazi ünnep a Szent Márk téren; s köz-
ben szerelem, csalás, felszarvazás, féltékenység, beteljesülés. Valódi ola-
szos temperamentum, csipetnyi keserű bécsi humorral elegyítve… Az
előadás nem fukarkodik a látványossággal, különleges világba helyezi a
történetet: egy flipperasztalra, ahol szemet gyönyörködtető velencei dísz-
letelemek között pattognak, forognak, száguldanak és háborúznak a go-
lyónak öltöztetett szereplők.

Előadás helye és időpontja: 
Budapesti Operettszínház, 2011. október 8. 19 óra
Jegy ára: 3.300 Ft
Buszköltség: kb. 1.000 Ft (a létszámtól függ)
Jegyek kaphatók: 2011. szeptember 25-ig

A színházi előadásokról érdeklődni és jegyet rendelni az alábbi
elérhetőségeken lehet:

Kölcsey Művelődési Központ: Derzsi Kata: 24/212-005
kolcseymuvhaz@delegyhaza.hu


