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MEGHÍVÓ
A Délegyházi Faluszépítő Egyesület 2012. február 25-én (szombat) 13:00 órai kezdettel a 

Kölcsey Művelődési Központban téltemető vigasságot rendez a falu lakói és a környékbeli lakosok számára. 
Kicsiket, nagyokat, szülőket, nagyszülőket, barátokat, mindenkit sok szeretettel várunk. 

• 13:00 órától kézműves ügyeskedő gyerekeknek és felnőtteknek. Maszkok, szalmabábu és csörgők készítése.
• 16:45 órától az I-es tó partján rövid néprajzi ismertető a bábuégetés és a téltemetés népi hagyományairól. Közben tábortűz és forralt bor
vár mindenkit. 

Aki úgy érzi, hogy megszabadulna valamilyen bújától, bánatától, betegségétől, vagy csak egy rossz emlékétől, az írja fel egy cetlire és
tűzze fel a bábura. Elégetéskor talán még a rontástól is megszabadulhat.

• 17:20 órától az elkészített szalmabábu meggyújtása az íjászok tüzes nyilaival, ezután a tél és a rontások elűzése dobokkal, csörgőkkel a
tábortűz körül folytatódik.

• 18:00 órakor a tűzoltók eloltják a megmaradt zsarátnokot.
• 18:30 órakor a művelődési házban folytatódik a vigasság. 
Fellépnek a Keringészavar Néptáncegyüttes, a Délegyházi Citerazenekar, délegyházi táncos gyerekek és a Kéknefelejcs citera- és mold-
vai zenekar.
• 19:15 órától a Kéknefelejcs zenekar közreműködésével a Keringészavar és a többi fellépő segítségével táncház.
A belépés díjtalan. A rendezvény teljes ideje alatt büfé várja vendégeinket. 
A hagyományteremtő jótékonysági rendezvény teljes bevételét az íjászcsapat eszközállományának bővítésére és az evezőscsapat kellé-

keire fordítjuk.
Közreműködő egyesületek:Végelgyengülés Tömegsport Egyesület Keringészavar Néptánccsoportja, Délegyházi Tűzoltók Egyesüle-

te, Baba-Mama Klub,  Társastánccsoportok, Délegyházi Citerazenekar  és egyéb segítők.

MEGHÍVÓ – MÁRCIUS 15.
Délegyháza Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt, kedves családját 

és hozzátartozóit, ismerőseit a március 15-i nemzeti ünnep tiszteletére 

2012. március 15-én, délelőtt 10 órai kezdettel 
a Kölcsey Művelődési Központ udvarán tartandó ünnepségre.

A műsorban közreműködnek a 
Hunyadi János Általános Iskola tanulói 

és a Kölcsey Kórus.



Délegyháza Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete ez évi első rendes ülését 2012. ja-
nuár 17-én tartotta a Polgármesteri Hivatal Ta-
nácstermében. Az ülés kezdetén dr. Riebl Antal
polgármester beszámolt a lejárt határidejű hatá-
rozatok végrehajtásáról. 

Első napirendi pontként az egészségügyi
alapellátásról szóló beszámolókat, valamint a
gyermekorvosi körzet kialakításának lehetősé-
geiről szóló tájékoztatót tárgyalta és fogadta el a
Képviselő-testület, melynek során megállapítás-
ra került, hogy a gyermeklétszám jelenleg saj-
nos még nem teszi lehetővé önálló gyermekor-
vosi körzet kialakítását Délegyházán. Ezt köve-
tően a Kölcsey Művelődési Központ 2011. évi
tevékenységéről szóló beszámolóra, majd pedig
a község 2012. évi rendezvénytervének elfoga-
dására került sor. 

Negyedik napirendi pontként az Önkormány-
zat értékesítendő ingatlanait és azok vételárát
vizsgálta felül a Képviselő-testület, és a terület-
tel érintett lakosság kérésére a 639/1 hrsz-ú in-
gatlant törölte az értékesítendő ingatlanok listá-
járól, támogatva a lakosok kezdeményezését
ezen ingatlan gondozása – ligetesítése tekinteté-
ben. Ezt a Délegyháza XI. kavicsbánya kérel-
mének tárgyalása követte, melynek során a
Képviselő-testület támogatta a bányavállalkozó
által kért, a bánya műszaki üzemi tervének mó-
dosításához történő hozzájárulást tartalmazó
nyilatkozat kiadását. Döntött a Képviselő-testü-
let a közétkeztetési feladatok ideiglenes megol-
dásáról az Óvoda-beruházás idejére, majd felül-
vizsgálta az étkeztetési térítési díjakat, módosít-
va a térítési díjakat szabályozó rendeletét
(1/2012. (I. 18.) önkormányzati rendelet a sze-
mélyes gondoskodás igénybevételéért fizetendő
térítési díjakról szóló 22/2009. (VIII. 19.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról). 

Nyolcadik napirendi pontként a Képviselő-
testület Bizottságainak 2011. évi tevékenységé-
ről szóló beszámolókat és a Bizottságok 2012.
évi munkatervét tárgyalta a Képviselő-testület.
Ezt követően a Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat Alapító Okiratának módosítását, és az
ennek megfelelő működési engedély módosítási
kérelmet hagyta jóvá a Képviselő-testület. 

Az egyéb településfejlesztési és településüze-
meltetési ügyek keretében három ügy tárgyalá-
sára került sor: A Képviselő-testület tulajdonosi
jogkörében hozzájárult az 1337/1 hrsz-ú ingat-
lan többségi tulajdoni hányadának értékesítésé-
hez, oly módon, hogy az ingatlanon lévő mély-
fúrású kút az Önkormányzat tulajdonában és
használatában marad. A Képviselő-testület hoz-
zájárult ahhoz is, hogy a Leader Vidékfejlesztési
Pályázat keretében az Óvoda és a Művelődési
Ház mellett a Tavirózsa Kempingben is elhelye-
zésre kerülhessenek olyan internet-hozzáférést
biztosító eszközök, melyek a község egész terü-

letén biztosítják az internet-lefedettséget. Vége-
zetül az 1337/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése okán
az óvoda-beruházáshoz szükséges hitelhez
újabb ingatlanfedezet kijelöléséről határozott a
Képviselő-testület. 

Az ülések jegyzőkönyvei és az ülésen alko-
tott rendeletek a község honlapján (www.
delegy haza.hu), valamint a Könyvtárban olvas-
hatók. 

dr. Molnár Zsuzsanna jegyző

Önkormányzati hírek

Önkormányzati Hírek Anyakönyvi napló
Újszülöttek:

Korponai Levente 2012. 01. 03. 
Stuber Gergő Zsolt 2012. 01. 28.
Kocsír Veronika Lilla 2012. 02. 02.
Kreisz Alíz 2012. 02. 12.
Gál Norbert Attila 2012. 02. 12.
„Azért mert szerettek,  jöttem a világra,
s lettem új fény, csillag, szülők boldogsága!
Szeressetek mindig igaz szeretettel.
A kincsetek vagyok, pici kincs de Ember.” 

Elhunytak:
Baráth Tibor Sándor 1940. 06. 05.
Csizmazia László Csaba 1950. 10. 11.
id. Domin József 1927. 07. 19.
Gombásné Mogyorósi Gizella 1943. 09. 18.
Mihályi József Dénes 1957. 02. 04.
„Sírodhoz vezet utunk,
feledni Téged sohasem tudunk.
Feledni Téged sohasem lehet,
mert Te magad voltál a jóság és szeretet.”

/ Ismeretlen /
Lakóhelyet létesített: 40 fő
Tartózkodási helyet létesített: 7 fő

Zsolnainé Csernyi Erzsébet
anyakönyvvezető

KÖSZÖNET!
Mindazoknak, akik elkísérték drága férje-

met utolsó útjára és elhelyezték a hála virágait.
Külön köszönjük:
Polgármester Úrnak
Önkormányzat dolgozóinak
Kantátika Férfikórusnak
MÁV-os volt munkatársaknak
Nyugdíjasklubnak
Polgárőrségnek
Horgász Egyesületnek

Baráth család 

Tüdőszűrés!
Pest Megyében a tüdőszűrést a megyei

ÁNTSZ vezetője minden 30. életévét be-
töltött személy részére elrendelte.

Tájékoztatjuk Délegyháza lakosait,
hogy községünkben a tüdőszűrés
időpontjai az alábbiak:

2012. március 19. (hétfő)
11.45-17.45-ig.

2012. március 20. (kedd)
8.00-14.00-ig.

2012. március 21. (szerda)
8.00-12.00-ig.

A tüdőszűrés helye:
Máltai Ház („Orros ház”)
Délegyháza, Dózsa György utca 59.

Fontos tudnivalók:

1. Kérjük, hogy a vizsgálaton lehe -
tőleg munkaidőn kívül jelenjen meg.

2. Fekvőbeteg vagy járóképtelen be-
teg a körzeti orvossal távolmaradását
igazoltassa.

3. Aki 1 éven belül volt tüdőszűrésen
(például más helyen), kérjük, hogy an-
nak igazolását (személyesen vagy csa -
lád tagjai útján) szíveskedjék a helyszí-
nen bemutatni.

4. Személyi igazolványát, TB-kártyá-
ját, valamint az előző évben kapott
tüdőszűrő igazolását hozza magával.

A vizsgálat alkalmas a tüdő be teg sé -
gek időbeni felismerésére. Kérjük a la-
kosságot, hogy egészségük érdekében a
tüdőszűrésen jelenjenek meg!

Dósa Renáta
Népesség-nyilvántartási Igazgatási

Főelőadó

Délegyháza Község Önkormányzata
ezúton mond köszönetet a 

Délegyházi Önkéntes Tűzoltó
Egyesületnek, 

hogy fáradságos munkával

elkészítették a korcsolyapályát,
a község lakóinak örömére.

Délegyháza Község Önkormányzata



Önkormányzati hírek

UTCANÉVTÁBLÁK és
HÁZSZÁMTÁBLÁK

PÓTLÁSA 
Tisztelt Délegyháziak!
Ahogy egy évvel korábban már jeleztük, Dél-
egyháza Község Önkormányzata a lakosság,
mentők, rendőrség, tűzoltóság tájékozódásának
megkönnyítése érdekében a 7/2007. (II. 22.)
számú, „Az utcanévről és házszámtábláról, a
házszámozás szabályairól” szóló önkormányza-
ti rendeletében foglaltak értelmében a hiányzó
utcanévtáblák kihe lye zé séről gondoskodott.
A tavalyi évben kértük Önöket is, hogy a hi-
ányzó, olvashatatlan vagy megváltozott ház-
számtáblák kihelyezését vagy cseréjét szíves-
kedjenek Önök is elvégezni legké sőbb 2011.
május 15-ig.
Sajnos erre a felhívásunkra nem mindenki vé-
gezte el a házszámok pótlását fenti rendele-
tünk alapján, amely az alábbiakat tartalmazza:
A közterületi telekhatártól mért 10 méteren be-

lül, 2-5 méter közötti magasságban, az épület
közút felőli homlokzatán vagy az ingatlan utcai
kerítésén (bejárati ajtón) a táblát úgy kell elhe-
lyezni, hogy az utcáról jól látható és olvasható
legyen.
Építési telek esetében a házszámtáblát az utca
felőli telekhatártól számított 5-10 méter között a
földbe ásott fa, vas, beton vagy egyéb anyagból
készült tartóoszlopon kell elhelyezni 2-3 méter
közötti magasságban úgy, hogy azt az esetlege-
sen felnövő növényzet ne takarhassa el. 
A Magyar Posta Zrt. levélben kérte önkormány-
zatunkat, hogy a hiányzó házszámok kihe -
lyezéséről gondoskodjon a tájékozódás meg-
könnyítése érdekében.
Ennek megfelelően ismételten megkérjük azon
ingatlan-tulajdonosokat, akiknek ingatlanán
hiányzik vagy nem megfelelő házszámtábla
van kihelyezve, hogy a táblák pótlásáról 2012.
március 15-ig gondoskodni szíveskedjenek. Ezt
követően közterület-felü gye lőnk ellenőrizni fog-
ja a rendeletben leírtak betartását, és azokat az in-
gatlan-tulajdonosokat, akik fenti felhívásnak to-
vábbra sem tettek eleget, szankcionálni fogja.
Segítségüket, megértésüket ezúton is köszönjük!

Délegyháza Község Önkormányzata Tisztelt Lakosok!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy Délegy-

háza Község Önkormányzata 2011 őszén
létrehozta Délegyháza, Árpád utca 1. szám
alatt (Családi Napközivel szemben) ingye-
nes, mindenki számára hozzáférhető ke rék -
pártárolóját.

Kérjük Önöket, hogy a kerékpárok más
közterületen történő tárolását, amely nem
biztonságos és esetleg balesetveszélyes (ma -
gas feszültségű villanyoszlophoz, MÁV ál-
lomáson lévő oszlophoz történő hozzálaka-
tolás stb.) szíveskedjenek mellőzni.

Délegyháza Község Önkormányzata 

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk Önöket a diákigazolvány

/ oktatói igazolvány/ pedagógus igazolvány
készítésének megváltozott szabályairól:

2012. február 06. naptól a diákigazolvá-
nyokhoz szükséges adatfelvételezést az ok-
mányirodák végzik, országos illetékességgel.

Az adatfelvételezés a fotó elkészítéséből és
a személyi adatok felvételéből, egyez te té sé -
ből áll. A fotó kizárólag az okmányirodában
készülhet, hozott igazolványképet nem tu-
dunk elfogadni. Az ügyintézés végeztével
adatlapot adunk, igazolásul, hogy az adat fel -
vételezés megtörtént. Ezt az adatlapot kell a
diáknak eljuttatni az oktatási intézményhez a
diákigazolvány legyártatásához.

Az adatfelvételezéshez szükséges:
14 év alatti diák kérelmező esetén: 
– Személyazonosításra alkalmas érvényes

okmány (személyi igazolvány vagy útlevél)
és lakcímkártya, amennyiben nem rendelke-
zik egyikkel sem, úgy születési anyakönyvi
kivonat.

– Egy törvényes képviselő jelenléte az
ügyintézéskor + a személyazonosításra alkal-
mas okmányai.

14 év feletti kérelmező esetén:
– Személyazonosításra alkalmas érvényes

okmány (személyi igazolvány vagy útlevél
vagy vezetői engedély) és lakcímkártya.

Az okmányirodai eljárás illetékmentes.
A Ráckeve Város Okmányirodai ügyinté-

zéshez időpont foglalható: www.rackeve.hu;
www.magyarorszag.hu oldalakon, továbbá a
24/523-310 telefonszámon vagy személyesen. 

Amennyiben egyéb tájékoztatásra van
szükség, úgy készséggel állunk rendelkezé-
sükre a 24/523-327 és a 24/523-322 telefon-
számokon.

Takácsné Wadle Judit  –
okmányiroda-vezető

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2012.

évben az adófizetési határidők az alábbiak
szerint alakulnak:

Építményadó
I. félév 2012. március 19.
II. félév 2012. szeptember 17.

Telekadó
I. félév 2012. március 19.
II. félév 2012. szeptember 17.

Gépjárműadó
I. félév 2012. április 30.
II. félév 2012. szeptember 17.

Iparűzési adó
I. félév 2012. április 16.
II. félév 2012. szeptember 17.

2011. évi iparűzési adóbevallásának ha-
tárideje 2012. május 31.

A bevalláshoz szükséges nyomtatvány
letölthető Délegyháza honlapjáról: www.
delegyhaza.hu.

Kérjük a határidők pontos betartását.

Az előzetesen kiküldött építményadó-
bevallások benyújtási határideje 2012.
március 31.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy2012. márci-
us 6., 13. és 20. napján 10 órától 14 óráig
az adócsoport munkatársai az építményadó-
bevallások kitöltéséhez segítséget nyújta-
nak.

Ennek helyszíne az Erdei Vendéglő kü-
lönterme.

Polgármesteri Hivatal
Adócsoport

Segítség az
adóbevalláshoz!

Délegyháza Község Önkormányzata sze-
retne  segítséget nyújtani SZJA-bevallások el-
készítésében, ezért az Önkormányzat 2012.
április 20-tól  2012. május 18. napján 12 óráig
vár minden olyan lakost, aki még nem készí-
tette el a bevallását és segítségre szorul.

A szolgáltatás ingyenes.
Információ és segítség: Délegyháza Község

Önkormányzata 8-as szoba, Zsolnainé Cser-
nyi Erzsébet és Varju Miklósné.



Tájékoztató Hirdetés

Délegyházi Mozgáskorlátozottak
Szervezetének hírei 

Március 30-án, pénteken 14 órakor lesz az Évadnyitó
Közgyűlésünk.

A meghívókat küldjük, kérem szépen, aki tud, jöjjön. Lesz lehetőség
gépkocsis szállítást is kérni, aki hozza és viszi haza tagjainkat, remél-
jük, már a jó idő is beköszönt ránk március végére.

Még az idei évben 2012. március 31-ig lehet kérni a „Közlekedési
Támogatást” a régi 7-8 pontos orvosi szakvéleménnyel! 

Van kettő kitétel:   
1. Egy családban az egy főre eső jövedelem 71.500 Ft lehet (ez

volt is)
2. Csak abban az esetben jár, ha az első fokú szakvélemény:

„VÉGLEGES”

Természetesen, aki az Esélyegyenlőséget kapja minden hónapban,
annak nem jár ilyen támogatás. Eddig sem kapta!

A kérelemhez újfajta nyomtatvány kell, nem jó az eddig használt. Az
új nyomtatványt a Polgármesteri Hivatal szociális osztályán, és remé-
lem nálam is lehet kérni a megfelelő igazolásokkal együtt.

A tagdíjakat kérném szépen, ha van rá mód és lehetőség május 31-ig
befizetni. Aki véletlenül nem kapott csekket, tőlem lehet kérni! 

A 2012. évre befizetett csekknek a felmutatásával lehet igazolni a
tagdíj befizetését, azt a Tagkönyvbe való bélyegzéssel igazoljuk a
Közgyűlésünkön.

Ha közben bármilyen problémája lenne bárkinek, kérem a Máltai fo-
gadónapokon személyesen vagy telefonon jelezze felénk, hiszen sok
hideg éjszakát kell még március végéig eltölteni.

Elérhetőségeink: Palóczai Kiss Balázsné (Julika): 06/30/692-
1051, Palóczai Kiss Sándorné (Böbe): 06/30/692-1088

Találkozásunkig is, kívánok nagyon jó egészséget minden Tagtár-
sunknak!

Délegyháza, 2012. 02. 14. 

Palóczai Kiss Balázsné 
Szervezet titkára

A 2011. évi beszámolóból kiragadva a legfontosabb gondolatok:
A 2011. év a Máltainál a bizonyítás éve volt. Ennek azt hiszem megfe-

leltünk, Máltai-tagok, segítők egyaránt. Bizonyítottuk, hogy meg lehet fe-
lelni a követelményeknek.

Ha csak annyit mondok el belőle, hogy a 2011. évben 300 társadalmi
munkaóra jutott egy főre, ezt átlag 18 fővel szorozva megkapjuk az óra
számát, és ezt megszorozzuk 500 Ft-os órabérrel, akkor 2.700.000 Ft érté-
kű társadalmi munkát végeztünk. 

4 alkalommal a Máltai Ház udvarán, 1 alkalommal a Rönkös parkolójá-
ban tartottunk válogatást a falunak, ezenkívül a betegeknek és a rászoru-
lóknak 45 db ruhacsomagot hordtunk ki, és 2 alkalommal 52 olyan csoma-
got tudtunk adni rászorulóknak, amelyek tartósélelmiszereket és ruhákat
tartalmaztak.

Máltai Közgyűlésünk március 10-én 16 óra 30 perckor, a Máltai
Háznál lesz megtartva! Program: vezetők választása, illetve megerősíté-
se és az új tagok felvétele, illetve eskütétele. 

Nagyon örülünk, mert a csoportban 18 évestől 70 évesig minden kor-
osztály megtalálható. Egyszóval a segíteni akarás meglátszik létszámunk
növekedésén, munkánk eredményét pedig a kiszámolt adatok tükrözik.

Ezekben a hideg téli hónapokban meleg takarót (dunyhát, plédet stb.)
tudtunk biztosítani azon családok részére, akik kérték. Készletből hála az
égnek nem szenvedtünk hiányt, és gondolom, nem fázott senki! (Nem fű-
tésre gondolok!) 

A Máltai Szeretetszolgálat autója gyakran megjelenik Délegyházán,
áruval megpakolva, és a két gyűjtőhelyünkről is gazdagabbá tesszük az
adott ruhaválogatás mennyiségét és minőségét.

Félfogadás heti 2 alkalommal, hétfő 10-12-ig, szerda 14-16-ig.
Ez a fogadóidő csak 2012. március 31-ig lesz érvényes.
Április elsejétől már hosszabb fogadási időt tartunk.
Délegyháza, 2012. 02. 14.

Palóczai Kiss Balázsné   
megbízott csop.vezető

A Máltai Szeretetszolgálat Délegyházi Csoportjának hírei 

Személyi
jövedelemadó-bevallások

elkészítését 
2.000 Ft-ért vállaljuk.

Könyvelés, bérelszámolás,
teljes körű adó és járulék

bevallás és  tanácsadás 
egyéni vállalkozóknak 
6.000 Ft/hó összegért, 

társas vállalkozások részére
12.000 Ft/hó összegért.

Telefonon szakmai tanácsadást
vállalunk a 06-30-821-3273 és

06-30-422-8961 számokon.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, akik garázstüzünknél

az oltásban tevékenyen részt vettek, valamint azoknak is, akik további
önzetlen segítségüket felajánlották.

Palóczai Kiss Sándor és családja



Rendőrségi hírek

Délegyháza területén az eltelt időben történt
balesetekről

2012. január 10-én  az esti órákban a Majosi úton
egy kivilágítatlan lovas kocsi áttért a menetirányá-
val szemközti sávba és ütközött egy személygépko-

csival. A fogat hajtója elismerte, hogy alkoholt fogyasztott, némely kocs-
mában megivott 3-4 fröccsöt… Továbbá még a fogat hajtószárja is elsza-
kadt és nem tudta a lovakat irányítani. A baleset okozásáért a felelősséget
elismerte, anyagi kár keletkezett, személyi sérülés nem történt. 

Kisebb súlyú cselekmények
2011. november 30-án 21.30 óra körüli időben a Gizella utca elején in-

tézkedtünk családi botránynál. A teremtés koronája nem józan és fenyege-
ti az örök nőt, hogy ha el meri hagyni, akkor baltával szerez érvényt a jo-
gos jussának… De a kiérkező rendőr mindenkit lehiggaszt és felvilágosít,
majd megnyugodnak a kedélyek. December 02-án délelőtt a Dózsa
György úton dabasi és bugyisi rendőr kollegákkal intézkedtünk, mert Bu-
gyi területéről szivattyú tűnt el és ennél a háznál landolt a szerkezet. Leel-
lenőriztük még a portán található egyéb tárgyakat is, de az eljárást a Daba-
si Rendőrkapitányság folytatja. 2012. január 09-én délelőtt pedig illegális
szemétlerakás ügyében nyomoztunk a Délegyháza Gacs soron. Itt az er-
dős részen szemetet dobált ki ismeretlen környezetkárosító. A tulajdon el-
leni szabálysértések kapcsán 2011. december 05-én a Kiskunlachá za –
Dél egyháza  között közlekedő vonaton loptak el egy kézi tűzoltó készülé-
ket. December 06-án 16.30 órakor a mezőőri szolgálat jelzése alapján a
Kiskunlacháza – Délegyháza vasúti töltés mentén fatolvajokat kaptunk el,
ügyük már a Ráckevei Városi Bíróságon van.

Délegyházi  bűnesetek…
2011. november 19-re virradóra a Gizella telepen parkoló MAN típusú

vontató tanksapkáját feszítették le gázolajtolvajok, és nagy mennyiségben
üzemanyagot loptak ki a kamionból. November 28-án a nappali órákban a

Kéktó sétányon egy ház teraszajtajának üvegét tör-
te be ismeretlen tettes, lopási kár nem keletkezett. A
Nádas Söröző előtt parkoló személygépkocsi mind
a négy kerekét kiszúrta ismeretlen tettes december
22-én 21.00 óra körüli időben. Karácsony ünnepe
alatt a Vasút sori telephelyen parkoló kamionok tanksapkáit sorban meg-
rongálta egy gázolajtolvaj, és három kamionból üzemanyagot is ellopott.
Kábeleket loptak el 2012. január 02-re virradóra egy Óbudai telepi hétvégi
ház udvaráról. 2012. január 15-re virradóra a Csendes-parti horgásztó hal-
őrházába törtek be, és onnan szerszámokat, illetve horgászfelszereléseket
loptak el. 

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

Körözés
A Ráckevei Városi Bíróság tartózkodási helyének megállapítását kérte

Simófi Erika Délegyháza, Galla tanya 014/36. sz. alatti lakosnak. Lencsés
Dániel László 32 éves Délegyháza, Kossuth L. u. 25/1. sz. alatti lakost ga-
rázdaság miatt keresi a Budapest Környéki Törvényszéki Bíróság BV
Csoportja. A BRFK III. ker. Rendőrkapitányság bűncselekmény elköve-
tése miatt keresi Jaksi Krisztián 26 éves Délegyháza, Galla tanya 48. sz.
alatti lakost. A BRFK keresi Selmeczki László 41 éves Délegyháza,
Majosi u. 44/b sz. alatti lakost csalás bcs. elkövetése miatt. Szarvas Szilárd
44 éves Délegyháza, Bányász sor 13/a sz. alatti lakos ellen szintén a
BRFK adott ki körözést.

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

R á c k e v e, 2012.  január 22.  
Szabó Sándor r. alezredes

Időnként előfordul, hogy huzamosabb időre
elutazunk. Ha csak 1-2 napot nem tartózkodik
otthonában, akkor is szükséges, hogy gondos-
kodjon lakása, háza védelméről!

Értékeinek megőrzéséről elsősor-
ban Önnek kell gondoskodnia!

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a lakásbe-
törések döntő többségét a nyílászárók, ajtók,
ablakok feltörésével, erőszakos kinyitásával,
hengerzártörésével követik el.  

A jó minőségű, több biztonsági zár felhelye-
zése, a nyílászárók megerősítése, biztonsági aj-
tó, vagyonvédelmi redőny, ablakrácsok alkal-
mazása nagyban segíthet értékei védelmében. 

Általános tanács, hogy ne tartson otthonában
nagyobb mennyiségű készpénzt, amennyiben
elkerülhetetlen, úgy értékeit széfben vagy
lemezkazettában tárolja. 

Ajánlatos jelzőriasztó rendszer beszerelése
is, amelynek elsődleges célja az elkövető elri-
asztása a helyszínről. A mechanikus védelmi
eszközök az elektronikus jelzőrendszerrel
együtt alkalmazva a leghatásosabbak.

Néhány jó tanács, követendő
magatartási formák:

• Legyen környezete rendezett! A rend mindig
feltételezi, hogy a gazda „vigyázó, ellenőrző”
személy. 

• A külső világítás nagymértékben zavarja az
elkövetőt, javasoljuk szenzoros fényforrás fel-
szerelését! 

• A ház kapukódját illetéktelen személynek ne
adja ki, családi ház esetén is minden alkalom-
mal zárja be a kaput, nyílászárókat!

• Amennyiben van, aktiválja a biztonságtech-
nikai eszközöket.

• Értékeiről készítsen leltárt, fényképmellék-
lettel!

• Háza környékén ne hagyjon olyan szer-
számokat, ami segítené a betörő munkáját!

• Ne rejtsen el pótkulcsot a házon, bejárati
ajtón kívül. 

• Ha hosszabb távra elutazik, kérje meg
megbízható szomszédját, hogy lehetőleg
minden nap szellőztessen és vegye ki a
postát a postaládából. Érdemes idő kap cso -
lós órát beszerezni. A rendszeres mozgás,
az esténkénti fények és hangok azt a lát-
szatot keltik, hogy a háziak otthon tartóz-
kodnak.

VIGYÁZZON ÉRTÉKEIRE!

Ha már megtörtént a baj, hívja a
112-es telefonszámot!

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztály

RENDŐRSÉGI HÍREK



Rendőrségi hírek

Az elkövetkező időben a Ráckevei
Ren dőrkapitányság fokozottabban
ellen őriz ni fogja a kerékpárosok szabá-
lyos közlekedését!

Az alábbi rövid, kerékpárosokra vo-
natkozó KRESZ-szabályokkal hasznos
tisztában lenni!

A kerékpárosokra vonatkozó
fontosabb KRESZ-szabályok

Ez a szöveg csak a fontosabb szabá-
lyokat tartalmazza, további információ-
ért javasoljuk egy átfogó KRESZ-tan-
könyv tanulmányozását.

A kerékpár a KRESZ értelmében jár-
mű, tehát a vezetéséhez ugyanazok a fel-
tételek szükségesek, mint más jármű ese-
tében:
• járművezetésre alkalmas állapotban

kell lenni (tehát ittasan kerékpározni
sem szabad);

• ismerni kell a KRESZ-szabályokat.
Tilos a kerékpárhoz oldalkocsit, illet-

ve egyéb vontatmányt kapcsolni a ke-
rékpár-utánfutó kivételével. Tilos kerék-
páron ülve állatot vezetni. Tilos a kerék-
párt más járművel vontatni. Tilos elen-
gedett kormánnyal kerékpározni. Kerék-
páron csak olyan csomag szállítható,
amely a kormányzást nem akadályozza.

Tilos autópályán és autóúton kerékpá-
rozni, továbbá ott, ahol ezt tábla tiltja.
12 év alatti gyerek főútvonalon nem ke-
rékpározhat.

Kétkerekű kerékpáron egy 16. életévét
betöltött személy legfeljebb egy, 10
évesnél fiatalabb gyermeket szállíthat a
megfelelő gyermekülésen. Kettőnél több
kerekű kerékpáron legalább 17 éves sze-
mély szállíthat utast. A csomagtartón
utast szállítani nemcsak tilos, hanem ve-
szélyes is, mert a fékút meghosszabbo-
dik, továbbá az utas lába beleakadhat a
kerékpár küllői közé, ezzel balesetet
okozva.

Kerékpárral lakott területen belül leg-
feljebb 40 km/óra sebességgel szabad
közlekedni, azon kívül sisakban 50, si-
sak nélkül 40 km/h a megengedett se-
besség.

A kerékpár tartozékai

A KRESZ által előírt kötelező
kerékpártartozékok:

1. Fehér színű első lámpa.

2. Vörös színű hátsó lámpa.

3. Vörös színű hátsó prizma.

4. Két, egymástól független fék.

5. Csengő.

6. Borostyánsárga színű küllőprizma
leg a lább az első keréken.

7. Fényvisszaverő ruházat (lakott terü-
leten kívül az úttesten éjszaka vagy
rossz látási viszonyok között).

A közlekedés biztonsága miatt
javasolt kerékpártartozékok:

a, A pedálon és a küllők között bo ros -
tyánsárga színű prizmák.

b, Karos szélességjelző prizma.

c, Visszapillantó tükör.

d, Sárvédő.

e, Kerékpáros bukósisak.

Az első és hátsó világítás a legfonto-
sabb kerékpártartozék az összes közül.
Világítás hiányában éjszaka teljesen lát-
hatatlanok vagyunk! Egy villogó áránál
többet ér az életünk, ne sajnáljuk rá a
pénzt! Az első világítás ugyanolyan fon-
tos, mint a hátsó, különösen azért, hogy a
szembejövő járművek is lássanak ben-
nünket.

Kedves kerékpáros olvasóink!

Kérem, támogassa
csapatunkat adója

1%-ával!

A kedvezményezett adószáma:
18708703-1-13



A Misa Alapítvány hírei

A MISA ALAPÍTVÁNY HÍREI

ÁLLÁSKERESŐK FIGYELEM!

A MISA Alapítvány szervezésében ebben az évben megtartotta első össze-
jövetelét a Szenior Foglalkoztatási Klub, január 31-én Dunavarsányban, a
Művelődési Házban. Jóllehet a várt vendégünk nem tudott eljönni, a foglalko-
zás első részében mégis egy sor aktuális munkaügyi kérdést beszéltünk meg.
Többek között azt, hogy az önkormányzatok közreműködésével a
közeljövőben „nagyobb” létszámú közfoglalkoztatásra lesz várhatóan
lehetőség. Ezután az új álláslistákból kerestek munkahelyet a megjelentek.
Sajnos általános tapasztalat, hogy a meghirdetett munkahelyek döntő többsége
Budapesten, illetve a budai és az északi agglomerációban van.

Délután 15 órától folytatódott az ingyenes angoloktatás, mivel a jelenlegi
kurzust a résztvevők kérésére meghosszabbítottuk február 28-ig. Márciusban
a nyelvoktatást illetően szünetet tartunk, majd terveink szerint áprilistól indít-
juk az újabb kurzust. Február végétől újra indítjuk az alapfokú számítógépes
oktatást is.

A SZENIOR KLUB következő JUBILEUMI összejövetelére február 28-án
14 órától a szokott helyen kerül sor. Szeretnénk egy kicsit ünnepélyesebbé ten-
ni, mivel „kétévesek” lettünk.

Minden érdeklődőt szeretettel vár: a Klubvezetőség.

Tisztelt Olvasó! Kérjük, ha teheti, adója 1%-ával támogassa a MISA
Alapítványt, hogy továbbra is segíthessük Önöket. Adószámunk:
18721787-1-13 . Köszönjük!

JÓL KEZDŐDÖTT AZ ÚJ ÉV
Jól kezdődött az új év sok délegyházi nyugdíjas számára. A Magányos

Időseket és Családokat Segítő Alapítvány jelentős értékben, több karton
ARIEL mosóport és LENOR öblítőt adományozott a délegyházi Margaréta
Nyugdíjasklub számára.

A „MISA” Alapítvány az adományt egy országos jótékonysági adomány-
gyűjtő akció keretében kapta, amelyet a fennállásának 10 éves évfordulóját
ünneplő Táncszínház szervezett. Köszönjük: Nemzeti Táncszínház! Az ado-
mányt a nyugdíjasklub vezetője: Kelemenné Valika vette át egy klubtag segítsé-
gével január közepén.

Egyéb fontos információk: az  ingyenes alapfokú angol nyelvi oktatás egy
újabb kurzusát tervezzük indítani a tavasz végén a Szenior Foglalkoztatási Klub
keretén belül. Tervezzük a személyes félfogadás felújítását – ahogyan korábban
már volt – az önkormányzat épületében.

Minden délegyházi lakosnak egészségben és sikerekben gazdag, boldog új
esztendőt kíván: a MISA Alapítvány

Kérjük, ha teheti,
személyi jövede lem-
adója 1%-ával tá -
mogassa alapítvá-
nyunkat. A befolyó
támogatást Önöknek
fogjuk visszajuttatni.
Adószámunk:
18721797-1-13.
Köszönjük.
A kuratórium
nevében:

Dr. Gli gor né
Lovász Erzsébet

irodavezető  

PÁLYÁZATI
LEHETŐSÉGEK

A MISA Alapítvány az alábbi kedvezményes üdülési
lehetőségekről ad kivonatos tájékoztatást.

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány pályázatot hirdet
szociálisan hátrányos helyzetű személyek részére, több kategó-
riában:

1. „FELTÖLTŐDÉS”

Pályázati lehetőség nyugdíjasoknak ÜDÜLÉSI CSEKK
igény lésére.

Pályázhatnak a 60. életévüket betöltött nyugdíjasok.
Pályázni a „Pályázati adatlap 2011” nyomtatványon lehet. Ez

letölthető /a többi kategóriában is/ a www.mnua.hu honlapról.
– 40 000 forint értékű üdülési csekket lehet igényelni, 10 000

forint önrész befizetése esetén.
– Kötelező melléklet: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 2011.

évi nyugellátásra vonatkozó igazolása.
– A pályázatokat postán lehet beküldeni. Cím: Magyar Nem-

zeti Üdülési Alapítvány 1590 Budapest, Pf. 11.

2. „ÉLMÉNY EGYÜTT”

Pályázat három vagy több 18 év alatti gyermeket nevelő
családok számára

Feltétel: A pályázó szülő teljes munkaidős munkaviszonnyal
rendelkezzen, és az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja
meg a nettó 100 000 forintot.

Támogatás: A szülő részére 40 000 forintos üdülési szolgálta-
tás igényelhető 10 000 forint önrész megfizetése mellett, gyer-
mekenként 20 000 forint 5000 forint önrész megfizetése mellett.

Figyelem: az elfogadóhelyek a honlapon megtekinthetők:
www.mnua.hu
A beadáshoz szükséges: pályázati adatlap

munkáltatói igazolás
nyilatkozat az egy főre jutó
jövedelemről
pótlap

3. „VÁR A PIHENÉS”

Pályázat a fogyatékossággal élő személyek számára.
Az alapvető feltételek megegyeznek az előbbiekkel, az elté-

rések megtekinthetők a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
fenti honlapján.

A pályázatok BEADÁSI HATÁRIDEJE: 2012. január 16-
tól  február 29-ig. Elbírálás folyamatosan, amíg a támogatásra
rendelkezésre álló keret engedi. Csak a támogatottak kapnak ér-
tesítést. Korrekcióra nincs lehetőség.

A Kuratórium nevében:
Dr. Gligorné Lovász Erzsébet

irodavezető

Köszönjük dr. Gligorné Lovász Erzsébetnek, hogy felhívta fi-
gyelmünket erre a pályázati lehetőségre!

A szerkesztőség



A Kölcsey Művelődési Központ hírei

Bécsi kirándulás

A Kölcsey Művelődési Központ kirándulást
szervez március 31-én Bécsbe.

Indulás reggel 6.00-kor a Művelődési Központtól, 
érkezés 22-23 óra között.

Program:
Folyamatos utazás, rövid pihenőkkel. 
Első megállónk Kittsee, a Hauswirth csokoládégyár, ahol a csokolá-

dékészítés fortélyaiba nyerhetünk betekintést, és a mintaboltban kósto-
lással egybekötött vásárlásra is lehetőségünk van. 

Utunk következő megállója a Schönbrunn-i Kastély, mely egykor a
Habsburg császárok nyári rezidenciája volt. A Kastély parkja tavasszal
csodálatos látványt nyújt, húsvét előtt hagyományos kézműves vásár is
található a parkban. A Kastély termeinek megtekintése fakultatív prog-
ram. 

A kirándulást Bécs belvárosában fejezzük be, ahol a szabadprogram
lehetőséget ad város felfedezésére.

Jelentkezés, bővebb felvilágosítás:
Derzsi Kata 24/212-005

kolcseymuvhaz@delegyhaza.hu

Nosztalgiaklub Délegyházán
2012. január 27-én szép számmal gyűltünk össze a Kölcsey

Művelődési Központban, hogy egy kellemes estét töltsünk együtt.
Volt zene, tánc, karaoke és jó hangulat.

A http://nosztalgia.lapunk.hu oldalon olvashatnak a klubról, il-
letve találnak képeket is az első találkozóról.

Derzsi Katalin
művelődésszervező

Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti Szolgálat
délegyházi ügyeleti változás:

Családsegítő Szolgálat – Szanyi M. Judit családgondozó 
Szerda 13.00-15.00

Gyermekjóléti Szolgálat – Végh Ildikó családgondozó 
Hétfő 12.00-16.00, Szerda 9.00-12.00, Csütörtök 9.00-12.00

Kellemes estét töltöttek együtt a Kölcsey
Művelődési Központban az egészségükre oda-
figyelő csoport, vagyis a Délegyházi Fla vo -
nosok Klubja tagjai. Az estet Mozsolicsné
Szombati Zsuzsanna, a klub egyik alapító tagja
nyitotta meg. Majd dr. Ladányi Györgyi házi-
orvos tartott előadást az egészséges életmódról
és a flavonoidokról. Ezután Tóth Ilona, a klub

másik alapító tagja a gyógynövények világába
kalauzolta el a csoportot  és különleges céklasa-
látával lepte meg a jelenlévőket. Végül Plaszkó
Csilla tartott egy rövid, de annál kellemesebb
jógagyakorlatot.

Ha Ön is szeretne a klub tagja lenni, jöjjön el
a következő foglalkozásra, melynek időpontja
március 9. 18 óra.                              Derzsi Katalin



Hunyadi János Általános Iskola és Községi Könyvtár hírei 

Iskolánk első alkalommal vett részt Kiskunlacházán, a körzeti terem-
atlétika versenyen. Az induló csapatok tagjainak 4 számban kellett össze-
mérni tudásukat:

30 m síkfutás, súlylökés, 700 m futás, váltott lábú ötös ugrás. Mi a
III. korcsoportot képviselve (5-6. osztály) nagy izgalommal indul-

tunk a versenyre. A környékbeli településekről rengeteg induló vett
részt a bajnokságon.

A rendkívül izgalmas, színvonalas verseny végén a hunyadis lá-
nyok a 8., a fiúk a 6. helyet szerezték meg.

A csapatok tagjai:

– Cseh Krisztián 5. osztály
– Halász Boldizsár 6. a osztály
– Karakó Zoltán 6. b osztály
– Klopcsik Balázs 6. b osztály
– Komáromi Dániel 6. a osztály
– Végh Patrik 5. osztály
– Gáspár Beatrix 5. osztály
– Kanizsai Fanni 6. a osztály
– Nagy Blanka 5. osztály
– Náhlik Fanni 6. a osztály
– Pásztor Brigitta 5. osztály
– Szalay Dominika 6. a osztály

Gratulálunk!
Demjánné Elek Katalin

2012. február 1-jén  szigorú biztonsági ellenőrzést követően láthat-
tuk a Szent Koronát és annak díszőrségét, valamint bejárhattuk
Magyarország legnagyobb és legszebb középületét, a Parlamentet.

Ezután átsétáltunk a Magyar Nemzeti Bank látogatóközpontjába.
Útközben találkoztunk József Attilával, Károlyi Mihállyal és Ronald
Reagan volt amerikai elnökkel, persze csak szobrok formájában.

A bankban először egy előadást hallhattunk a pénz kialakulásáról,
az egységes fizetőeszköz változásairól. Utána a kiállításon megcso-
dálhattunk egy régi érmeverőgépet, sőt mi magunk is készíthettünk
egy-egy pénzérmét, de három jó kvíz válasz esetén nyomtathattunk is
egy saját arcképünkkel ellátott 1 fabatkás bankjegyet. Megtudtuk,
hogy testsúlyunk alapján mennyit érünk forintban, aranyban és euró-
ban. Az arany tömb emelővel pedig megtapasztalhattuk, hogy azonos
tömegű arany nehezebb az ólomnál és a vasnál is!

Szerintem nagyon szép és érdekes élményekkel lettünk gazda-
gabbak.

Rémay Alexandra 6. a osztály

A délegyházi hatodikosok a Parlamentben és a Magyar Nemzeti Bankban



Hunyadi János Általános Iskola és Községi Könyvtár hírei 

2012. február 17-én 15 órakor volt a farsangunk a Kultúrházban.
Sok érdekes jelmezt lehetett megtekinteni. Volt aki szőlőnek, gólyának, Törpillának öltözött, de

más érdekes jelmez is volt. Az eredményhirdetés előtt játékokon lehetett részt venni, ahol pontokat
kaphattunk. Ha mind a hat állomással végeztünk, egy asztalnál beválthattuk pontjainkat különböző
nyereményekre. Az eredményhirdetés után a tombolahúzás következett, majd a DÖK-ös nyolcadi-
kosok által szervezett diszkóban lehetett fél kilencig szórakozni. 

Szerintem nagyon jó volt a farsang, és kár lett volna kihagyni.

Náhlik Fanni 6. a osztály

Minden támogatónak és segítőnek köszönjük az est sikeréhez történő hozzájárulást!



Községünk életéből 

Pálfalvi Nándor: 

Farsang
Táncra, táncra kisleányok,
daloljatok fiúk,
itt a farsang, haja-huj,
ne lássunk most szomorút!

Mert a farsang februárban
nagy örömet ünnepel,
múlik a tél, haja-huj,
s a tavasznak jönni kell!

Délegyházán a farsangi mulatságok sora a 
Baba-Mama Klub farsangi délelőttjével kezdődött

HELYESBÍTÉS
A Délegyházi Hírek szerkesztősége ezúton kér

elnézést Korompai Zsófitól és Puskás Balázstól,
hogy nevük az előző számban helytelenül jelent
meg.

Felhívás!
Kedves Könyvtárlátogatók!

2012. február 13-tól a könyvtár a
község olvasói számára csak hétfő

délután 13-16 óráig lesz látogatható.
Sürgős kéréseikkel kérem, hogy a 
06-30-696-6589-es telefonszámon

keressenek meg. 
Lejárt könyveiket beadhatják a
Kultúrházba is, hogy ne kelljen

késedelmi díjat fizetniük. 
A változás előreláthatóan 

június közepéig, az új óvodaszárny
átadásáig tart. 

Az okozott kellemetlenségért
elnézésüket kérjük.

Bulyákiné Éberth Anna könyvtáros



Karate  

Tisztelt olvasók!

2012 is nagyon mozgalmas évnek ígér-
kezik a karatésainknak. Rögtön február 18-
án Sátoraljaújhelyen rendezik meg a 7.
Zemplén Kupát, ahol 15 versenyzővel in-
dul az egyesület. Már 5 versenyző is nagy-
szerű létszám, ha egy egyesületből a tata-
mira lépnek. 15 versenyző viszont azt mu-
tatja, hogy az egyesületben remek munka
folyik az edzők vezetésével. Az elmúlt
években mindig csillogó érmekkel tértünk
haza Sátoraljaújhelyről. Én bízom benne,
hogy idén is megmutatjuk magunkat sike-
resen. Az induló csapatunk: Tokaji Tamás,
Hájas Ádám, Lenhárd Gergely, Szász Ta-
más, Lenhárd Csaba, Tordai Attila, Hor -
váth Veronika, Blahó Zsolt, Tordai Viktor,
Scheel Ferenc, Lenhárd Attila, Prajner
Viktor, Paskó Olivér, Varga Seres András,
Misik Sándor. Van közöttük rutinos, ta-
pasztalt versenyző, és van köztük első ver-
senyző. Január elejétől Dunavarsányon a
Robi Dojoban készülnek a versenyzők
szom bat délelőttönként,  szisztematikusan
Tordai Viktor és  Horgos Dániel segítségé-
vel. Kemény 2 órás edzésekkel készülünk,
pajzsmunkával, küzdelemmel. Február 4-

én szombaton, Délegyházán küzdőnap lesz
vendég mesterekkel. A versenyről a követ-
kező számban beszámolok. 

Sosai Masutatsu Oyama 10 dan, a Kyo -
kushin Karate megalapítója a küzdelemről
így ír: 

„A vereségtől való félelem csak na-
gyobb vereséget idéz elő, de a bátorság el-
veszítése egyenértékű a teljes bukással. A
bátorságot nagymértékben fokozza az
erős, jól képzett ellenfél megjelenése… A
harcművészetek célja a sorozatos győzel-
mek kivívása, ezért riválisokra van szüksé-
ge. Ám nem számít, milyen erős az ellen-
fél, az igaz mindig győzni fog, ahogy erről
meggyőződtem. Az ember ki büszke hírne-
vére hajlandó kell legyen kihívni a gonosz-
ságot, ha szükséges még halála árán is. Az
igazságért való kiállás hajlandósága nélkül
mit ér ez az élet? Az a személy, akinek erős
igazságérzete van, előbb-utóbb ismert lesz
hasonló tulajdonságú személyek előtt. Aki
hisz saját igazságában, annak kellő bátor-
sága van küzdeni életre-halálra. Ez az ami-
ért ragaszkodom ahhoz, hogy az igaznak
mindig győznie kell. Azonban annak az ös-
vénynek, amelyet valaki küzdelmei számá-

ra választ, az emberi lehetőségek korlátain
belül kell elhelyezkednie. Az igazságot, az
udvariasságot és utunkat nyerhetjük végül
a megvívott csatákból. E három dolog bir-
toklása biztos győzelmet ígér mindenek fe-
lett. Mindezekkel összehasonlítva a pénz
és a hírnév teljesen jelentéktelen... Feltehe-
tően én vagyok az egyetlen háború utáni
japán karate vezető, aki hangsúlyozza a
veszélyes küzdelmek fontosságát és részt
vett ilyenekben. Mintegy eredménykép-
pen számos kritika ért ezért az úgyneve-
zett békés karatézók részéről. De hogyan
lehetnek olyan edzők többek, mint karate
tánctanárok, akik ifjú embereket tanítanak
harci technikákra és szellemre anélkül,
hogy maguk is részt vettek volna ilyen
küzdelmekben?” 

Tehát mindent bele kedves karatésok!
Adjatok bele mindent a versenyekre, a
szorgalom meghozza a gyümölcsét!

Várjuk a jelentkezését az új karatésok-
nak! Gyermek edzések 6-14 éves korig
Délegyházán. Segédedző: Tordai Viktor 
3 kyu, edzésidőpontok: hétfő 17:00 –
18:30; csütörtök 17:00 – 18:00. Ovis kara-
te edzés kezdődött Tordai Viktor vezeté-
sével (06-20-423-2804). Felnőtt edzés
Duna var sányon a Robi cukrászdában 12
éves kortól. 

Érdemes elkalandozni kicsit a megújult
honlapunkon – www.senseimarossy.hu,
sok videóval edzésekről, versenyekről…,
hátha Ön / Te is kedvet kapsz, hogy ennek
a baráti társaságnak a tagjává válj!   

Marossy Károly 3 dan
klubvezető 

A Kyokushin harc a bátrak harca



Tájékoztató  

Befejeződött az egynapos sebészet eszközeinek telepítése 
A projekt utolsó fázisában az egynapos sebészeti eszközök telepíté-

se is megtörtént, így a betegek hamarosan – amennyiben a működési
engedély és az OEP szerződés is rendelkezésre áll – birtokba vehetik
a 21. századi követelményeknek megfelelő korszerű ellátási formát.

Az egynapos sebészeti ellátás az a forma, amikor a beteg a műtét
napján kerül kórházba, és onnan még a műtét napján távozik. A mai
munkaerőpiacon, a nyugati munkastílus és a munkanélküliség elterje-
désével bizony egyre több aktív, dolgozó beteg számára válik fontos-
sá, hogy minél kevesebbet essen ki a munkából.

Az egynapos sebészet műtőjében a tervek szerint legalább napi hat
órában végeznek majd műtéteket. A betegek megfigyelésére 2x3
ágyas fektetőben kerül sor. A szakmák kiválasztásánál szempont volt,
hogy mindazon szakmákban, amit a szakmai kollégium enged egyna-
pos sebészeti formában működni (pl. nőgyógyászat, sebészet, ortopé-
dia, urológia), lehetővé váljon az egynapos ellátás, ugyanakkor
lehetőség nyíljon a nappali és kúraszerű ellátásra, amely időskorú be-
tegek ellátását segíti (infúziós kezelésre, gyógytorna, fizioterápia), és
ezzel a kórházi ágyak kiváltását szolgálja. Az egynapos ellátásokkal
biztosítható a betegek számára, hogy egyes műtéti kezelések alkalmá-
val elkerülhetővé válik a kórházi benttartózkodás, lerövidül a betegel-
látás, a munkából kiesés időtartama, segítve ezzel a munkaerőpiacra
való visszatérést.

Az aktív, gyors rehabilitáció napjainkban általánosan elfogadott
szemlélete lett a gyógyításnak mind az orvosok, mind a betegek
részéről. Mindezen változások elfogadtatását segítette az is, hogy a
betegek részéről is jelentkezett a rövidebb kórházi ápolás iránti igény.
A komoly egyéni gazdasági érdekek mellett (munkahely féltése, biz-
tosítási és kórházi költségek betegekre háruló terhei) nem hagyható
figyelmen kívül a betegek érzelmi demotiváltsága sem a személyte-
lenné vált, hatalmasra duzzadt egészségügyi intézményekkel szem-
ben, nem beszélve a kevesebb traumával, kellemetlenséggel járó be-
avatkozások preferálásáról.

Előzmények:
„Szigetszentmiklósi Emeltszintű Kistérségi Járóbeteg-szakellátó

Központ kialakítása” c. projektje keretében a Közép-Magyarországi
Operatív Program pályázatán 798 407 100 Ft támogatásra pályázott, s
2009-ben a teljes megpályázott összeget elnyerte. A projekthez 10%-
os intenzitású, 89 millió Ft önerő biztosítása volt szükséges, így a tel-
jes projekt elszámolható költsége 887 407 100 Ft.

A projekt célja az ellátási térség lakói egészségi állapotának javítá-
sa, az egészségben eltöltött életévek számának növelése, a térségi
egészségügyi mutatók további javítása a definitív ellátások lakosság
közeli biztosításával egy emeltszintű szakellátó központ kialakításá-
val. A kistérségben élők lakóhelyéhez közel mindazon szükséglet ala-
pú szakellátási szolgáltatás biztosítottá válik, amelyek egymásra
épülve és/vagy kiegészítve integrált rendszert alkotva biztosítják a
szolgáltatási hiányok megszüntetését és a megnövekedett szükséglet-
tel alátámasztott igények kielégítését.

A szakrendelő ellátási körülményei a növekvő mennyiségi terhe-
lésnek és az emelkedő szakmai elvárásoknak egyre kevésbé tudtak
megfelelni. A szakrendelő döntő többségét végző központi épület
különböző korszakokban épült, sok helyen már kritikussá vált a
műszaki állapota, folyamatos karbantartást igényel.

Az orvosi eszközállomány – az intézményvezetés fokozott odafigye-
lése következtében – jó állapotban van, a többi intézményhez képest
sok az új eszköz, de a mai elvárásoknak nem mindenben felelnek meg.

A projekt eredményeként a szolgáltatások színvonala és a munka-
feltételek minősége egyaránt jelentősen javul. A fejlesztés kapcsán
a szakrendelő szolgáltatásait igénybe vevők száma a 285 ezres eset-
számról 330 ezerre nőhet a projekt megvalósulását követő 2 éven
belül.

A projekt keretében az alábbi fejlesztésekre kerül sor:
egynapos sebészet kialakítása 
mozgásszervi rehabilitációs nappali kórház kialakítása 
radiológiai osztály fejlesztése, az eszközpark digitalizálása 
tüdőgyógyászati szakrendelő és gondozó átköltöztetése Rácke vé -
ről és minőségi (radiológiai) fejlesztése 
laboratórium működési feltételeinek javítása 
kardiológia működési feltételeinek javítása. 

2008. február 8-án, 16 hónappal ezelőtt helyezték el a
rendelőintézet alapkövét. Hosszú út vezetett tehát a mai eseményhez,
hiszen éveken keresztül tartott az előkészítés. Az igények és a
lehetőségek, a szolgáltató funkciók és az épület fejlesztésének össze-
hangolása; és amikor úgy tűnt, hogy a terv készen áll arra, hogy meg-
valósítsák, még egyszer újra kellett gondolni mindent, a mindig válto-
zó körülményeknek megfelelően. Végül azonban mégis elkezdődött
az építkezés, mégpedig európai uniós forrásokból, és 2011. június 2-
án a nemzetiszínű szalag átvágásával ünnepélyesen átadásra került
Pest Megye Önkormányzata egyik, ha nem „a” legjelentősebb beru-
házása, legalábbis az elmúlt éveket tekintve. 

Jelentőségét mutatja a beruházás költségvetése, de még inkább
azok a szolgáltatások és berendezések, amelyek megújítása vagy be-
szerzése valóban minőségi változást eredményez az itt élő tízezrek
egészségügyi ellátásában; legyen szó megelőzésről, diagnosztikáról
vagy gyógyításról. Az épület modernizálása, az energetika és a közle-
kedési útvonalak korszerűsítése, az új épületszárny építése rendkívüli
mértékben javítja a munkafeltételeket. 

De ennél sokkal többről van szó: az egynapos sebészet, a mozgás-
szervi rehabilitációs nappali kórház, a radiológiai osztály fejlesztése,
a tüdőgyógyászati szakrendelő és gondozó, a laboratórium és a kardi-
ológia működési feltételeinek javítása, továbbá a betegfogadás, a be-
tegirányító rendszer és a beteg utak szervezése és az otthoni szakápo-
lás koordinációja; mind idegenül hangzó szakszavak. De a lényeg így
is kézzelfogható: az intézmény szerepe és jelentősége alapvetően
megváltozott azzal, hogy 285 ezer helyett 330 ezer esetszámot képes
ellátni évente. A Ráckevei Kistérség rendszerváltás óta másfélszere-
sére duzzadt lélekszámának, a minőség és hatékonyság iránti egyre
komolyabb igényeket kielégítő intézmény létrehozása volt a cél, egy
olyan intézményé, amely az elkövetkező években is képes lesz meg-
felelni a kor kihívásainak, amely képes a közvetlen ellátási körzetébe
tartozó 10 településnek a korszerű szakellátást biztosítani, egyes ellá-
tások tekintetében pedig a teljes kistérségnek, mind a 20 közösség
számára. 

Bővebb információ 
dr. Popovics Gábor 
Tel.: +36-20-262-42-01 
E-mail: popovics.gabor@pestmegye.hu 

Budapest, 2011. október 28. 

Pest Megye Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Szigetszentmiklósi Emeltszintű Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ kialakítása

KMOP-4.3.2-2008-0006



Hirdetések  Tájékoztató  

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.
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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,

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

Pedikűr, manikűr, műköröm, talpmasszázs otthonában! Tyúk-
szem, sarokrepedés, gombás köröm, körömbenövés? Hívjon biza-
lommal! Kovács Zsuzsanna 06-30-567-1075

***

SZEZON ELŐTTI AKCIÓ! Redőny, reluxa, szúnyogháló és
napellenző, újak szerelése, régiek javítása. Ingyenes felmérés!
Érd.: 06-20/971-5198

Közérdekű 
telefonszámok:

1. Polgármesteri Hivatal
Tel.: +36-24-542-155
Fax szám: +36-24-542-156

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

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

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. Juhász Péter körzeti megbízott
+36-30-236-3044

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



Exkluzív 

Nemrégiben egy színházi premieren találkoztunk, és feltűnt
micsoda jó hangulatban van, micsoda energiát, derűt sugároz.
Aztán kiderült, Ő írta a színdarab alapjául szolgáló novellá-
kat, és mire ez az interjú megjelenik, már kapható lesz leg-
újabb könyve is.

–  „Hírnév” című kötete pillanatok alatt az eladási listák élé-
re ugrott, és nagyon kedvező fogadtatásra lelt az olvasók köré-
ben. Mit gondol, mi tette „fogyaszthatóvá” a regényt?

– Azt hiszem az, hogy a könyvön végigvonul egy izgalmas sze-
relmi szál, mint minden regényemben. Manapság nem divat törté-
netet, mesét írni, az írók közül sokan nem is hisznek a narratíva
fontosságában. Én szeretem a jól követhető, mégis mozgalmas és
szerteágazó történeteket, szeretek mesélni. A történeteim egyszer-
re kint és bent, a lélek határain kívül és belül játszódnak, mert szá-
momra a belső történések éppen annyira fontosak, mint a külső
cselekmény. Nem látok különbséget a kettő között. A sok belső
monológ, melyet rendszeresen használok, arra való, hogy megmu-
tassa a szereplőim belső világát, azt, hogy mi van a tükör túlsó ol-
dalán. Mint Alice Csodaországban, az én hősnőim is bentről in-
dulnak útnak, és tesznek kalandokat a külvilág, a férfiak világa fe-
lé, s közben az olvasó megismerheti legmélyebb érzelmeiket, fé-
lelmeiket, vágyaikat, egyszóval mindazt, amit általában titkolni
szoktunk. A testleírások, az erotikus ábrázolások alátámasztják a
képzelet- és fantáziavilág igazságát, megerősítik annak lényegi
mondandóját. Az olvasóim nagyon szeretik ezeket a különös uta-
zásokat a belső és a külső világok között, és szívesen vállalkoznak
rá, hogy elkísérjék szereplőimet. Közben megérinti őket mindaz
az érzelem, amit a regényhősök átélnek, és azonosulnak velük.
Azt hiszem, az olvasók ugyanazt a felszabadult örömöt, izgalmat
és csodálkozást élik meg olvasás közben, amit én írás közben.   

– Hatodik ilyen típusú könyve jelent meg nemrégiben. Min-
den egyes könyvénél vannak új olvasói, vagy írásait a kezde-
tektől egy bizonyos réteg olvassa csak? Lehet, hogy a mostani
könyvét olvassa valaki, aki Öntől még semmit nem olvasott el?

– Van egy olvasótábor, amely követi az írásaimat, és várja az új
regényeim megjelenését. Nagyon hálás vagyok nekik a hűségü-

kért és a bizalmukért, nagyon sokat jelentenek nekem. Ez nem
egyszerűen hiúsági kérdés, sokkal több annál. Az értő olvasók
ugyanis erőt és energiát adnak, nélkülük nem tudnám folytatni,
amit elkezdtem. Ismerek olyan írót, aki évekig képtelen belevágni
új regénybe azért, mert lebénítja egy rossz kritika. Velem ez nem
történhet meg. Számomra az olvasó ezerszer fontosabb, mint a
kritikus. De azon mindenképpen érdemes elgondolkodni, miért
van az, hogy az olvasók – minden irodalmi előképzettség nélkül –
sokszor jobban megértik a regényeimet, mint a „szakértők”. A női
írásmód, amit gyakran alkalmazok, széles körben visszhangra ta-
lál. Sokan mondják, hogy a női vágy regényeit írom. Valóban arra
törekszem, hogy kifejezzem azokat a szenvedélyeket, tapasztala-
tokat, érzelmeket és indulatokat, melyeket nőként élünk meg. Ez
felszabadulást jelent a megelőző irodalmi korszakok macsó
nőábrázolásmódjával szemben. A nő képzeletvilága kimeríthetet-
len, mint a zene vagy a festészet, a női fantázia végtelen. Nem csu-
pán a valóságot, hanem ezt a gazdag képzeletvilágot is szeretném
apránként felfejteni, és megmutatni, mi van tükör másik oldalán, a
titkok birodalmában.  

– Az olvasók egy része, vagy a kritikus fanyaloghat, itt van
az ősz, eltelt egy év, ismét itt egy Lévai-könyv. Nem fél ettől a
beskatulyázástól?

– Csak attól félek, hogy egyszer elszáll az ihlet, és jön egy olyan
ősz, amikor nem jelenik meg regényem. Az nagyon rossz lenne. 

– Az írás mellett mi tölti ki az életét?

– Ó, nagyon sok minden. Most ősszel színpadi próbák és az Em-
beri Jogi és Kommunikációs Alapítványom rendezvényei, és per-
sze a sok olvasás és a családi élet. Erről kevesebbet szoktam be-
szélni, mert mindig a munkámról kérdeznek, pedig a család
ugyanolyan fontos számomra, mint a karrier. A családi együttlé-
tek, jó ebédek, beszélgetések nélkül nem az az ember lennék, aki
vagyok. Csak velük együtt tudom elképzelni az életemet, soha
nem éltem egyedül. Nagy családom van, szerteágazó rokonsággal,
és összetartunk, amennyire lehetséges ebben a feje tetejére állt vi-
lágban. Szeretünk együtt lenni, mindig nagyon várjuk a születés-
napokat, hétvégéket és a nagy ünnepeket.

Kancsár Péter
Közös fotó: Mészáros Ferenc

LÉVAI KATALIN: „Olvasóim erőt és energiát adnak”



Felhívás Hirdetés 

Tisztelt 
Sportbarátok! 

A  Délegyházi Testépítő Sportegyesület  nevé-
ben azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy szí-
veskedjenek bennünket a személyi jövedelem-
adójuk 1%-ával támogatni.

Egyesületünk neve: Délegyházi Testépítő Sportegyesület

Adószámunk: 18664270-1-13

Az így átutalásra kerülő pénzösszegekből a délegyházi ifjúsági
szabadidő- és versenysportot kívánjuk hatékonyabb, magasabb szinten
működtetni.

Az egyesületünk 18 éve, 1994-ben lett alapítva, és 2009. január 21-e
óta közhasznú szervezetként működik tovább. A törvény által előírt fel-
tételeknek megfelelünk, nincs köztartozásunk.

Ifjúsági versenyzőink 2011-ben erőemelésben és fekvenyomásban
országos versenyeken 4 arany, 1 ezüst és 1 bronzérmet szereztek, illetve
3 országos ifjúsági rekordot állítottak fel.

Egyesületünket támogató segítségét előre is köszönjük!

Köszönettel:
Márton Róbert

Délegyházi Testépítő SE elnök

TŰZIFA
TÖLGY KUGLI

2,250 FT/q
délegyházi
telephely

Telefon:
06 70 408 7718

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


