
1. Az értéktárba felvételre javasolt helyi érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja 

 

Fotó: Olajos István (1988) 

 

         

Dely Mátyás 1910                                                                    Kései évek    Fotó: Dr.Varga Béla családi archívumából 

Forrás: gyulai múzeum-fényképmásolat        
    



 

Csoportkép  az 50 éves jubileumi oklevél átadásakor az Állatorvosi Főiskola előtt 1910-ben.Dely Mátyás középen  

Fotó:  Dr. Varga Béla családi archívumából 

Lenti képek: fotó Bessenyei Mihályné, Szigethy Beatrix családi archívumából    

        

          

   Családi kép : balról Gábor, István                                         Az unokákkal:Annuska, Pista,Jancsi,Mátyás; előtte nők – 

Mária, Piroska                                                        Aranka, Beatrix. (Annuska, Mátyás, Aranka, Beatrix 

                 Dely Mária gyermekei)                            

       



 

Polgári életkép a Községháza előtt. Középen Dely Mátyás                         

 

 

                             

Dely Mária özv. Szigeti Józsefné  igazolványképe                                   Családi kép középen az idős Dely Mária 

                  



 
                                                                                          Fotók: dr. Varga Béla családi archívumából 

 



 

       Egykori síremléke                                                         Fotó: Olajos István 1988 

„Itt nyugszik, 

e sír boltjába zárva 

Dely Mátyás 

Urambátyánk, 

Polgár 30 év előtt lett 

állatorvosa. E sírem- 

léket álíttaták 

 Polgár község hálás gazdaközönsége 

…val Együtt Nyugodjanak 

Békével” 



 

 



 

 



 



 

Dely Mátyás levele az Amerikába kivándorolt polgáriakhoz (1907. augusztus 14): 

 tudósítás és elszámolás az elkészült Mária- szoborról. 

 (A Szőke Józsefnek címzett levelet Császár Sándorné Dobos Boriska néni, –az unoka őrzi állhatatos 

hűséggel). 

 

 

 

 

 



 

A levél szövege: 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! 

Kedves Atyámfiai! 

Először is a Mennyei Atyához intézem betűimmel azon könyörgésemet,hogy ott,a 

távolban,ahol vagytok, tartson mindnyájatokat az ő védő szárnyai alatt, segéljen 

kegyelmesen, hogy napi küzdelmeitekben az ő nevében, jókedvvel és haszonnal, egészségben 

munkálkodjatok, és hogy annak idejében, amidőn hazafáradtok,itthon boldog megelégedést 

találjatok, és nyugodt életben még sokáig éljetek. 

Hogy pedig az én értetek való könyörgésem feljuthassék az Isten színe elejébe, kérem azt a 

közös édesanyánkat, akinek tiszteletére azon drága de gyönyörű szobrot készíttettétek, hogy 

ő is oly buzgósággal kérje  Istent érettetek, amilyen áldozatkészséggel és hűséggel raktátok 

össze az ő tiszteletére de a ti örök emléketekre azon szép szoborra fáradsággal szerzett 

filléreiteket. 

A szép szobor készen van, hat métermázsa súlyú, az alávaló kőoszlop is megvan, súlya 24 

métermázsa; mellékelve küldök minden számadást. Legtöbb baj volt a földbe vágott tégla és 

portlan czement alappal, amelynek a szélessége minden irányban két méter, a mélysége 

pedig 2 ½ méter. Azért kellett ilyen mélyre menni, mert - mit nem is gondoltunk-, olyan sírra 

akadtunk, amelybe hat koporsó feküdt. Így ez került ötször annyiba, amint számítottunk. 

Sokba kerültek az aranyozott betűk is, amint olvashatjátok is, hogy mi van a márványtáblára 

vésve. A felszentelés Hétfájdalmú Szűz napján lesz, azaz a Kálvária búcsún, ami most Mária 

napjára, szeptember 15-re esik. Ha a leveletek addig megérkezne, igen jó lenne. Ami még 

egy hónapnyi idő. 

A számadásokat küldöm, amiből az tűnik ki, hogy még 400 Korona kell, amit addig, amíg 

megkülditek, én fedezem. Ami pedig az én levelezésemet, Miskolcra járásra tett költségeimet 

illeti, az maradjon énreám. Így én is járulok valamivel szent czélotokhoz; fogadja Isten 

mindnyájunktól kedves áldozatul. És amilyen örömmel tettük, fogadja olyan kegyelemmel, és 

tekintse annak az emléknek örök időkre maradandóságát. Úgy maradjon maradékainkon is 

Istennek kegyes áldása. Ammen. 

T. Polgár, 1907. augusztus 14. 

Szeretve tisztelő 

öreg bátyátok 

Dely Mátyás 

 

 

 



 

Mária szobor 1907-ben (eredeti fotó másolata- Császár Sándorné archívumából) 

 

 

 



2. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 1. § (1) 

bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek 

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló 

nyilatkozat 

 

 


