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Délegyháza Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 2018. február
6-án rendkívüli ülést tartott, me-

lyen három napirendi pontot tárgyalt meg.
Elsőként egy Honvéd-szigeti vételi ajánlatot
és hozzá kapcsolódó járda-helyreállítási ké-
relmet, másodikként a Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzat módosítását, melynek értel-
mében az Oktatási – Kulturális – Sport Bi-
zottság létszámát 5 főről 7 főre emelte fel
(2/2018.(II.6.) önkormányzati rendelet a
Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2011. (II.16.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról). Vége-
zetül a Hunyadi János Általános Iskola eme-
letráépítésének ügyét, a kivitelezővel kötött
vállalkozási szerződés 1. módosításának jó-
váhagyását tárgyalta a Képviselő-testület
annak érdekében, hogy a munkálatok meg-
kezdődhessenek. 

Délegyháza Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2018. február 13-án rendes
ülést tartott a Polgármesteri Hivatal Tanács-
termében. Az ülés kezdetén dr. Riebl Antal
polgármester beszámolt a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról.

Első napirendi pontként rendeletet alko-
tott a Képviselő-testület a 2018. évi költség-
vetésről (3/2018.(II.14.) önkormányzati ren-

delet az Önkormányzat 2018. évi költségve-
téséről). A második napirendi pont kereté-
ben módosította a Képviselő-testület a 2017.
évi költségvetési rendeletét (4/2018.(II.14.)
önkormányzati rendelet az Önkormányzat
2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.
(II.15.) önkormányzati rendelet 4. sz. módo-
sításáról). Elfogadta a Képviselő-testület az
Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési ter-
vét, valamint megválasztotta a szavazatszám-
láló bizottságok tagjait és póttagjait. Megvá-
lasztotta a Képviselő-testület az Oktatási –
Kulturális – Sport Bizottság új tagjait, Vá-
lóczi Tünde és Görbe István személyében (a
jelenlegi tagság mellett), és ennek megfele-
lően módosította a Szervezeti és Működési
Szabályzatát (5/2018.(II.14.) önkormányzati
rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.
(II.16.) önkormányzati rendelet módosítá-
sáról).

Döntés született a Délegyházi Napok
Szervező Bizottságának megalakításáról,
melyet víziállás kérelmek, valamint ingatlan-
ügyek követtek. Az egyéb településfejlesztési
és településüzemeltetési ügyek keretében a
Délegyházi Napok keretében szervezendő
Népzenei és Néptánc Találkozóról határo-
zott a Képviselő-testület. 

A Képviselő-testület 2018. február 15-én
rendkívüli ülést tartott, két napirendi pontot
tárgyalva. Az első napirendi pont keretében
a Kölcsey és Árpád utcára, valamint a Gallai
útra két hétig tartó időszakra rendszeres
szállításra vonatkozó, 4 db 40 tonnás jár-
műre kért behajtási kérelmet utasított el a
Képviselő-testület. A második napirendi
pont keretében egy közös tulajdonú ingat-
lanra vonatkozó elővásárlási jogról történő
lemondást tárgyalt meg a Képviselő-testület. 

A Képviselő-testület 2018. február 26-án
újabb rendkívüli ülést tartott, melynek kere-
tében három ingatlanügyet tárgyalt meg, va-
lamint jóváhagyta a Településszerkezeti Terv
és Helyi Építési Szabályzat egyszerűsített el-
járásban történő módosításának végdoku-
mentációját, határozatot hozva a TSZT, és
rendeletet alkotva a HÉSZ módosításáról
(6/2018. (II.26.) önkormányzati rendelet a
Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló
16/2005.(IX. 3.) önkormányzati rendelet
módosításáról). 

Az ülések jegyzőkönyvei és az ülésen al-
kotott rendeletek a Könyvtárban, illetőleg a
község honlapján (www.delegyhaza.hu, illetőleg
http://delegyhaza.asp.lgov.hu/) olvashatók. 

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

Önkormányzati hírek

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ és Önkormányzatunk megállapodása alapján a 
Hunyadi János Általános Iskola emeletráépítéssel történő bővítése 2018. február 13-án megkezdődött.

„Műveden építs mindennap valamit, mindennap!
Néha csak javítsd egy részletét, 

néha, mikor erőtlen vagy, csak rendezgesd…, 
tedd helyére a rendetlen sorokat és oldalakat.

De mindennap építsd egy mozdulattal!”
(Márai Sándor)
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Tisztelt Választópolgárok!

A szavazókörökhöz tartozó utcák: 
001. Művelődési Ház 

(Szabadság tér 1-2.)
Anna utca, Arany János utca, Csepp köz,
Csermely köz, Csobogó köz, Deák Ferenc
utca, Dózsa György utca, Európa utca,
Gomb köz, Jókai utca, Kastély köz, Kinizsi
utca, Kossuth Lajos utca, Kölcsey utca, Ma-
josi út, Molnár köz, Móra Ferenc utca, Né-
medi út, Rigó utca, Temető út, Tompa köz,
Vég utca, Vörösmarty utca

002. Polgármesteri Hivatal 
(Árpád utca 8.)

Akácos utca, Aköv sziget, Bányász sor, Bo-
róka köz, Csendes utca, Csóka tanya, Erdő-
alja utca, Faház sor, Fácán utca , Fecske
utca, Fény utca, Fűzfa utca, Gizella telep,
Gizella utca, Határ út, Honvéd sziget, Ka-
vics utca, Kéktó sétány, Kurta köz, Liget
utca, Liliom utca, Mária utca, Máv 19-es
őrház, Mezei tanya, Naturista part, Nomád
part, Nyárfa sor, Óbudai telep, Őz utca,
Paprika köz, Pitypang utca, Rákóczi utca, Si-
rály utca, Sóderos út, Szarvas utca, Sziget
köz, Tavirózsa utca, Táncsics utca, Udvarev
tanya, Udvarov tanya, Újpesti sor, Üdülő sé-
tány, Vadrózsa utca, Vadvirág utca, Vásár-
helyi Pál utca, Vasút sor, Zöldrét utca,
Zsombékos köz

003. Hunyadi János Ált. Isk.
(Árpád utca 53.)

Ady Endre utca, Áfonya utca, Árpád utca,
Berzsenyi utca, Boglárka utca, Borostyán
köz, Búza utca, Ciklámen utca, Cserje sor,
Diófa köz, Diófa utca, Eper utca, Fagyöngy
utca, Gacs sor, Galla tanya, Gábor Áron
utca, Gesztenye utca, Gyöngyvirág utca, Hó-
virág utca, Ibolya utca, József  Attila utca,
Marosy tanya, Mókus utca, Napsugár utca,
Nyírfa utca, Őko falu II., Petőfi utca, Robin-
son park, Szabadság tér, Szántó utca, Szé-
chenyi István utca, Szilfa utca, Tsz. telep

A Szavazatszámláló Bizottságok tagjai: 
1. számú Szavazatszámláló Bizottság: 
Elnök: Sáfár Endre Vitomir
Elnökhelyettes: Bulyákiné Éberth Anna
Választott tag: Csányi Imréné

2. számú Szavazatszámláló Bizottság: 
Elnök: Kulcsár István
Elnökhelyettes: Prantner Éva Margit
Választott tag: Tóthné Tóth Zsuzsanna

3. számú Szavazatszámláló Bizottság: 
Elnök: Bándli Antalné
Elnökhelyettes: Zatykóné Seier Zsuzsanna
Választott tag: Farkas Jenőné

Szavazatszámláló Bizottságok Póttagjai: 
Bajainé Almási Krisztina , Debreceniné
Molnár Ilona, Hidegföldiné Limbai Anikó,
Kerepesiné Sódar Karolina , Kónya Antal,
Kónya Antalné, Petőné Gaál Margit Nóra,
Talapkáné Gaál Eszter, Wéber Gyöngyi,
Zatykó Imréné
A szavazatszámláló bizottságokba a válasz-
tókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő
szervezetek, valamint a független jelöltek
két-két tagot bízhatnak meg. Ha a szavazat-
számláló bizottság munkájában részt vevő
tagok száma kevesebb mint öt, a helyi vá-
lasztási iroda vezetője a póttagok közül a bi-
zottságot kiegészíti. 
A választással kapcsolatban információt kér-
hetnek a Helyi Választási Irodától az alábbi
elérhetőségeken:
- Személyesen dr. Molnár Zsuzsanna jegy-

zőtől vagy Dósa Renáta népességnyilván-
tartási-igazgatási előadótól a Polgármesteri
Hivatalban a 2-es és 7-es szobában (2337
Délegyháza, Árpád utca 8.)

- Telefonon a 06-24-542-155/ 2 és 7-es mel-
lék számon, 

- E-mailben a jegyzo@delegyhaza.hu, vagy
az igazgatas@delegyhaza.hu címen.

dr. Molnár Zsuzsanna
Jegyző, Helyi Választási Iroda Vezető 

Az Országgyűlési Képviselők
2018. évi választásán a délegy-

házi választópolgárok továbbra is
három, a részükre a Nemzeti Válasz-
tási Iroda által megküldött értesítő-
ben feltüntetett szavazókörben sza-
vazhatnak.

Szavazókörök
Szavazókör sorszám Szavazókör (szavazóhelyiség) címe

001. Művelődési Ház (Szabadság tér 1-2.)

002. Polgármesteri Hivatal (Árpád utca 8.)

003. Hunyadi János Általános Iskola (Árpád utca 53.)

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54.§-a alapján

2018. március 20-án (kedden) 17.00 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁST
tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme 
Javasolt napirendi pontok: 

1.) Általános tájékoztató az Önkormányzat 2018. évi terveiről – Előadó: polgármester
2.) Egyebek – Előadó: polgármester, alpolgármester

dr. Riebl Antal
polgármester 
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• A pályázat tárgya:
Fácán utca – Anna utca találkozásánál elhelyezkedő Délegy-
háza 858/29 hrsz- ú ingatlan területéből álló beépítésre szánt
2764 m2 nagyságú terület

• Az ajánlatkérő adatai:
Ajánlatkérő neve: Délegyháza Község Önkormányzata
Ajánlatkérő címe: 2337 Délegyháza, Árpád u. 8.

Ajánlatkérő telefon/fax száma: tel.:06-24/542-155, 
fax.: 06-24/542-156

Ajánlatkérő e-mail címe: polgarmester@delegyhaza.hu

• A pályázat tárgyát képező terület minimális vételára:
nettó 7 500 Ft/m2 + Áfa, 

mely összeg szerződéskötéskor (legkésőbb 2018. április 30. napján)
fizetendő. Pályázónak a vételáron felül magára kell vállalnia a
telekalakítással járó és kapcsolódó költségeket, valamint az
alakuló új építési telkek egyenkénti közművesítésének költ-
ségét.

• Az értékesítésre szánt területtel kapcsolatos további fontos
tudnivalók:

A területre vonatkozó rendezés terv alapján az ingatlanból maxi-
mum 5-6 db építési telek (min. 400 m2, 20%-os beépíthetőség) ala-
kítható ki az alábbiak előírások szerint:

Az Lke-3 jelű lakóövezet
(kistelkes új kertvárosias lakóterületek, korábbi üdülőterületek)

10. §
(1) Az építési övezet paraméterei:

Beépítési mód: Oldalhatáron álló
Az újonnan kialakítható építési telek 400
legkisebb területe (m2)
Az újonnan kialakítható építési telek 14
legkisebb szélessége (m)
Az újonnan kialakítható építési telek 25
legkisebb mélysége (m)
Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 20
Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 20
Legnagyobb bruttó szintterületi mutató 0,6
(épület m2 / telek m2)
Legnagyobb építménymagasság (m) 5,0
Legkisebb zöldfelületi arány (%) 60

(2) Az építési telkeken egylakásos lakóépület, a helyi lakosság ellátá-
sát szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi,
oktatási, egészségügyi, szociális épület, illetve kivételesen a helyi
lakosság közbiztonságát szolgáló építmény helyezhető el.

(3) A lakó fő funkciót kiegészítő mellékfunkciók befogadására al-
kalmas önálló építmény nem építhető. A kiegészítő mellékfunk-
ciókat (pl. tüzelőanyag-, gépjárműtároló) befogadó helyiségeket
a lakóépületen belül kell elhelyezni.

(4) Oldalhatáron álló és szabadonálló beépítés is alkalmazható. Sza-
badon álló beépítést akkor lehet alkalmazni, ha a telek legkisebb
szélessége legalább 16 m.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Délegyháza 858/29 hrsz-ú terület értékesítése 

Délegyháza Község Önkormányzat 2018. február 26. napján megtartott Képviselő-testületi ülésén arról
határozott, hogy értékesíteni kívánja a tulajdonában lévő Délegyháza 858/29 hrsz-ú, mindösszesen 2764
m2 térmértékű területét, mely területen a vonatkozó övezeti besorolás és szabályozás alapján több, maxi-
mum 5-6 db építési telkek kialakítására kerülhet sor. 
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(5) A melléképítmények közül a következő

létesítmény helyezhető el: közmübecsat-
lakozási műtárgy, közműpótló műtárgy,
hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es
belmagassággal), kirakatszekrény (legfel-
jebb 0,40 m-es mélységgel), kerti épít-
mény (hinta, csúszda, homokozó, szökő-
kút, pihenés és játék céljára szolgáló mű-
tárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem
magasabbra emelkedő lefedés nélküli te-
rasz), kerti víz- és fürdőmedence, -nap-
kollektor, kerti épített tűzrakóhely, kerti
lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfel-
jebb 20 m2 vízszintes vetülettel, kerti sza-
badlépcső (tereplépcső) és lejtő.

Tájékoztatjuk a kedves pályázókat, hogy az
építési telkek kialakításának és közmű-
vesítésének költsége a nyertes pályázót
terheli.

• A pályázat formai és tartalmi követel-
ményei:

A benyújtandó pályázati anyagoknak formai
megkötései nincsenek.
Tartalmazniuk kell:
- az ajánlattevő nevét, címét, egyéb elérhe-

tőségeit (telefon, fax, e-mail cím stb.), 
- cég esetén a cégkivonat hiteles másolatát,

a cég képviseletére jogosult nevét, elérhe-
tőségét, képviseleti jogát igazoló okiratot,

- cég esetén átláthatósági nyilatkozatot, mely
alapján ajánlattevő nyilatkozik, hogy a 2011.
évi CXCVI törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont -
ja szerint átlátható szervezetnek minősül.

- az illetékes adóhatóság nyilatkozatát arról,
hogy az ajánlattevőnek nincs az adóható-
ság felé fennálló – 30 napon belüli és azt
meghaladó – adótartozása (nullás adóiga-

zolás), vagy a pályázó nyilatkozata arról,
hogy pozitív adóslistán szerepel.

A pályázat benyújtásával egyidejűleg Pá-
lyázó köteles 200 000 Ft összegű bánat-
pénz Délegyháza Község Önkormányzat
OTP Bank–nál vezetett 117442180-15441654
számú számlaszámra történő megfizetését
igazolni. A bánatpénz a vételárba beszámít.
A megfizetett bánatpénz összege Pályázó ré-
szére visszajár, amennyiben: 
- Délegyháza Község Önkormányzatnak fel-

róható okból a szerződéskötés meghiúsul,
- Délegyháza Község Önkormányzat Kép-

viselő-testülete döntése értelmében a be-
nyújtott pályázat összességében nem a leg-
kedvezőbb, 

- Délegyháza Község Önkormányzata a pá-
lyázatot (az eljárás bármely szakaszában) in-
dokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítja.

Amennyiben Pályázó a pályázati ajánlatát a
szerződéskötés időpontjáig visszavonja, vagy a
szerződéskötés Pályázó részére felróható
okból hiúsul meg, úgy a bánatpénz összegét
Pályázó semmilyen jogcímen nem követelheti
vissza Délegyháza Község Önkormányzatától.

• A pályázat benyújtása:
Az ajánlatokat zárt borítékban, cégszerű alá-
írással ellátva írásban postai úton vagy sze-
mélyesen kell benyújtani Délegyháza Község
Önkormányzat 2337 Délegyháza, Árpád u.
8. címére. A borítékon kérjük feltüntetni a
következőket: „Vételi ajánlat Délegyháza
858/29 hrsz-ú területre”

A pályázatok beérkezésének határideje:
2018. március 20. (kedd) 16.00 óra

Hiánypótlásra minden pályázónak egy alka-
lommal van lehetősége.
Az ajánlattétel nyelve: magyar.
• A pályázat elbírálása:
A pályázatok bírálatra történő előkészítésére
a Pénzügyi - Fejlesztési és Ügyrendi Bizott-
ság ülésén kerül sor. A pályázatokkal kapcso-
latos eljárást lezáró döntést – a bizottság és a
polgármester javaslata alapján - Délegyháza
Község Önkormányzat Képviselő – testülete
hozza meg. Több érvényes pályázat benyúj-
tása esetén Délegyháza Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete legkésőbb 2018. már-
cius 29. napjáig lefolytatandó versenytárgya-
lás útján dönt a nyertes pályázatról. 
Délegyháza Község Önkormányzat Képvi-
selő - testülete az összességében legkedve-
zőbb ajánlatot adó pályázóval köt megállapo-
dást legkésőbb 2018. április 30. napján. 
Az elbírálás eredményéről minden pályázó-
nak külön értesítést küldünk.
Délegyháza Község Önkormányzata
fenntartja magának a jogot, hogy a pá-
lyázatot – az eljárás bármely szakaszá-
ban – indokolás nélkül eredménytelen-
nek nyilvánítsa.
A pályázattal, valamint a pályázat tárgyát ké-
pező ingatlanokkal kapcsolatos további fel-
világosítás kérhető:

dr. Molnár Zsuzsanna 
jegyző

Tel.: 06-24/542-155 / 2 mellék
E-mail: jegyzo@delegyhaza.hu

Jakab István
településfejlesztési előadó

Tel.:06-24/542-155 / 3 mellék
E-mail: muszaki@delegyhaza.hu

Aki a fenti reklámlehetőséggel élni kíván, kérjük hirdetési szándékát
a hirdetés/reklám pontos szövegének, képének, és a kért hirdetési
méretnek a megjelölésével a  gondnoksag@delegyhaza.hu e-mail
címen 2018. március 31-ig jelezni. A hirdetési díjat a jelentkezést
követően megküldött számla alapján kérjük megfizetni a Délegyházi
Polgármesteri Hivatal 11742180-15734769 számú számlájára, vagy
személyesen a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán.
A térképet az alábbi paraméterekkel tervezzük kiadni:

- Vágott méret: B/2 (480 x 680 mm, fekvő tájolás)
- Hajtogatott méret: 113,33 x 240,00 mm
- Hajtás: 5+1 x hajtva

A készítendő térkép tartalmi elemei:
- A térkép első oldala:

• Délegyháza község utcaszintű térképe és utcajegyzéke
• igény szerint turisztikai információkat tartalmazó ismertető

szöveg, fotók

- A térkép hátoldala: 
• Reklámok, hirdetések, fotók, stb.
• Fontosabb épületek, nevezetességek, látnivalók, stb. ismer-

tetése, turisztikai információk

Önkormányzatunk várja azok jelentkezését, akik a térkép hátoldalán
szeretnék hirdetéseiket, reklámjaikat, – akár fényképpel is ellátva –
megjelentetni.

A reklámok, hirdetések díja a következő:
- egész lapos (113,33 x 240,00 mm): 60.000,- Ft + áfa
- 1/2–ed lapos (113,33 x 120 mm): 30.000,- Ft + áfa
- 1/3-ad lapos (113,33 x 80,00 mm): 20.000,- Ft + áfa
- 1/4-ed lapos (56,66 x 120,00 mm): 15.000,- Ft + áfa

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

Felhívás
Délegyháza Község Önkormányzata 2018. év folyamán  új nyomtatott térképet készíttet, 

melyet a következő öt évben szeretnénk hivatalos térképként használni.
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és a láng hordozásában a dunavarsányi Isten
Szolgálatában Református Missziói Alapít-
vány, mint a Pest Megyei Civil Információs
Centrum cím birtokosa folyamatosan részt
vesz. E szolgálat évfordulójának a megün-
neplésére január 23-án az irodánknak is helyt
adó Soli Deo Gloria Közösségi Házban,
Dunavarsányban születésnapi-szakmai ren-
dezvényt tartottunk.

A program ünnepi szakaszát zenés gyer-
mekköszöntővel nyitottuk a Multitalent Stú-
dió előadásában. Míg Dr. Bóna Zoltán, a Cent-
rum szakmai vezetője a Centrumok kiemelke-
dően fontos szerepéről beszélt a súlyos
terhek alatt roskadozó civil életben, addig
Veres Albert a címbirtokos Alapítvány kuratóri-
umi elnöke a címadományozónak mondott
különös is köszönetet a Centrumok létreho-
zásáért, és ezáltal a helyben is megvalósuló
áldásokért.

A határon túli vendégeink között dr.
Duray Miklóst, szlovákiai magyar politikust, írót,
egyetemi tanárt, a Centrumunk határon túli
partnerének, a Szövetség a Közös Célokért elnö-
két, valamint Pogány Erzsébetet, a Szövetség a
Közös Célokért igazgatóját köszönthettük. Ta-
kács Albert erdélyi lelkipásztor a Magyarói Refor-
mátus Gyülekezetből vett részt az ünnepségen, akit
Dunavarsányhoz nemcsak a Centrumunk
köti, hanem egyéb civil és baráti kapcsola-
tok egyaránt.

Kontha Benőné a Református Dunamenti Kistér-
ségi Diakónia elnöke köszöntő szavaival a szü-
letésnap mellett a majosházi Hospice Ház
építésének bíztató előrehaladásáról beszélt.

A Civil Információs Centrumok létreho-
zásának 5. évfordulója alkalmából Pánczél
Károly országgyűlési képviselő tartott ünnepi
beszédet és a tortás-pezsgős ünneplést a
Csujjogató Egyesület néptánca vezette át a
szakmai fórumra.

Az első vendégelőadó Németh Ágota a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szol-
gáltató Zrt. vezető e-közigazgatási szakér-
tője mutatta be a Cégkapu alkalmazását,
gyakorlati használatát, és annak kötelező
regisztrációs indokát.

A címadományozó Emberi Erőforrás Miniszté-
riumot dr. Kecskét Péter főosztályvezető képviselte,
aki a civil területet érintő aktuális jogszabályi
változásokról beszélt. 

A szakmai nap záró előadását Kreutz
László a Fellowes Hungary Kft. igazgatója tartotta
meg az adatkezelést érintő legfontosabb ki-
hívásokról, feladatokról.

Köszönjük valamennyi előadónak, részt-
vevőnek a szakmai napon való megjelentést
és sokszor 5 éves működést kívánunk vala-
mennnyi Civil Információs Centrumnak és
az általuk mentorált civil szervezeteknek
szerte az országban.

Nagyné dr. Csobolyó Eszter
szakmai tanácsadó

Csobolyó Miklósné, a Pest Megyei Civil Információs  Centrumnak otthont adó
Soli Deo Gloria Közösségi Ház háziasszonya

Pogány Erzsébet igazgató 
és Veres Albert kuratóriumi elnök 
aláírja a Centrum és a Szövetség a

Közös Célokért 2018. évre vonatkozó
partnerségi megállapodását

Vendégek és házigazdák 

„Öt éve lobban fel a
Civil Információs Centrumok lángja”
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2018 a 
Műanyagmentes
Föld éve

Kétségtelen, hogy az eljövendő korok egyik legnagyobb kihí-
vása a hulladékkezelés és újrahasznosítás kérdése, a fenn-
tartható fejlődés jegyében. Annál is inkább, mivel például

egy műanyag flakon, PET palack lebomlási ideje minimum 450 év,
ehhez képest többségében csak mindössze néhány órát használjuk,
aztán eldobjuk, így a szemét csak gyűlik és gyűlik.

A Kölcsey Művelődési Központ versenyt hirdet:

Készíts műanyag / PET palackból
ajándék-, dizájn vagy használati tárgyat 

az újrahasznosítás jegyében!
Olyan házi újrahasznosítási praktikákat várunk, melyek jól reprezentál-

ják, hogy egy kis kreativitással és fantáziával mennyi minden hasznos, vagy
éppen dekoratív használati tárgyat fabrikálhatunk műanyag palackokból,
óvva ezzel környezetünket.

A kreatív versenyzőktől olyan alkotásokat (használati- és dísztárgyak,
játékok, ékszerek, bútorok …stb.) várunk, amelyek alapanyagát korábban
már valamilyen módon használtak, és belőlük újra készítenek valami hasz-
nálhatót, vagy esztétikust.

Várjuk
- gyermekek egyéni / csoportos nevezését
- felnőttek egyéni / csoportos nevezését
- családok, baráti társaságok nevezését.

Nevezni 2018. június 8-ig, 
a Környezetvédelmi világnap dátumáig lehet.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik Szabó Jánosné édesanyánkat utolsó
útjára elkísérték és fájdalmunkban osz-
toztak.

A  gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik drága férjem és édesapánk búcsúzta-
tóján részt vettek, és elkísérték Őt utolsó
útjára.

Bimbó család

Zsűrizés és eredményhirdetés a Délegyházi Napok ideje alatt (2018. június 16-17.) lesz, 
ahol a versenyre készített tárgyakból kiállítást rendezünk.

A helyezettek értékes díjakban részesülnek!

Az érdeklődőket és a nevezéseket a Kölcsey Művelődési Házban várjuk!
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Idén ünnepli 28. évfordulóját a magyarországi Föld napja mozgalom, 
és ez a 48. évfodulója a Föld napja világmozgalomnak.

2018 a 

MŰANYAGMENTES FÖLD
nemzetközi éve.

Ha így folytatjuk, 2050-re több lesz a műanyag, mint a hal a tengerekben! 
Ne hagyjuk, hogy így legyen! Van rá esély, ha mindenki változtat!

És mit tehetünk még? Zöldítsük környezetünket, ültessünk fát, virágot!
A Föld napja mára a legnagyobb önszerveződő 

környezeti megmozdulássá vált Magyarországon. 
Cselekvő ünnep, amely mindnyájunk jövőjéről szól.

Cselekedjünk MI is, Délegyháziak!
Délegyháza Község Önkormányzata és a Kölcsey Művelődési Központ 

a helyi intézmények és civil szervezetek bevonásával

2018. április 21-én, szombaton 10.00 órától

FALUTISZTÍTÁSRA és

VIRÁGÜLTETÉSRE
hívja a település lakóit!

Kérjük, hogy aki részt kíván venni a programon, jelezze azt 
a kolcseymuvhaz@delegyhaza.hu e-mail címen, 

vagy a 24/212-005-ös telefonszámon 2018. árpilis 18-ig. 
A helyszínekről és a program részleteiről az önkormányzat honlapján is

tájékoztatjuk az érdeklődőket.

Földanya kérlel
Földanya ébred, megrázza magát,
árad a folyó, kitör a vulkán,
háború van, söpör a hurrikán,
felborult a Rend, csapkod a villám.
Emberek! Nem értitek? Engem megmérgeztetek.
Mit tegyek, hogy végre felébredjetek?
Segítsetek! - kérlek Benneteket, szépen.
Hisz Tiétek mindenem, de Tőletek függ létem.

Ha meghalok, velem haltok Ti is, kedves Népem!
Hát segítsetek megújulnom, s Ti is megújhodtok:
Kaptok minden földi jót, végre meggyógyultok!
Lesz új termés, egészséges, tiszta víz is, bőven,
Halat, vadat, növényeket kaptok - frisset - tőlem.
Zamatos lesz minden gyümölcs, ízletes az étel,
Segítsetek Emberek hát megújulni nékem!
Egymás nélkül nincsen Élet, értsétek meg, kérlek!
Meghálálom, meglátjátok, köszönöm is szépen.



Délegyházi Hírek

Programajánló

112018. március

Költség: Kopcsik Marcipánia : felnőtt: 800 Ft, diák / nyugdíjas: 400 Ft
Város a város alatt pincerendszer: felnőtt 1.500 Ft, diák/nyugdíjas: 800 Ft 
Beatles Múzeum: 1.750 Ft/fő (csoportos belépő ár); Borospince: egyéni költség

Indulás: 7. 00 órakor a művelődési ház elől
Érkezés: kb. 21.00 óra körül
Buszköltség: Délegyházi utasoknak a busz díjmentes!

Jelentkezni és érdeklődni lehet a Kölcsey Művelődési Központban 
2018. április 6-ig

személyesen, vagy a 06 24 212 005-ös telefonszámon.
Mindenkit szeretettel várunk!

A STÜHMER Csokoládégyár bemutatótermének megtekintése után Egerben
a Kopcsik Marcipánia és Harangöntő-ház, 

majd „Város a Város Alatt” érseki pincerendszer bejárása, 
ezután Közép-Európa egyetlen BEATLES Múzeumának megtekintése.

A napot a Szépasszonyvölgyben, egy kellemes hangulatú borospincében zárjuk!

Kölcsey Művelődési Központ • 2337 Délegyháza, Szabadság tér 1-3., Tel.: 06 24 212 005, e-mail: kolcseymuvhaz@delegyhaza.hu

Programok:

Kézműves foglalkozás
Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti 
és Családsegítő Szolgálat
Tojáskeresés
Locsolóvers-mondó verseny
(óvodás, iskolás, felnőtt kategóriában)
Húsvétfa díszítés a Szent István téren

A program ideje alatt
Nyuszi szépségverseny, 
melyre a gazdáknak nevezni a helyszínen lehet!

Húsvéti kaláccsal és kakaóval várjuk vendégeinket!

Minden játékos kedvű családot szeretettel várunk!

Nyuszi varázs
Húsvétváró játszóház és családi délután

CIVILEK HÁZÁNÁL (Rákóczi u.8.)

2018. március 24-én (szombaton) 15.00 órától

Szeretettel várjuk a gyerekeket, szüleiket és nagyszüleiket,
hogy együtt készüljünk a húsvéti ünnepekre!

Kiránduljunk Együtt!
2018. április 14-én

szeretettel hívunk mindenkit   

EGER – más szemmel
utunkra.
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Ahogyan
a hagyományos
családmodell
híveit manap-

ság divatos idejemúlt, kőkorszaki felfogású
embereknek beállítani, a globalizmus korá-
ban a nemzetállamban gondolkozó ember-
eket is szokás hasonló jelzőkkel illetni. A
nemzetállami hatáskörökhöz ragaszkodó or-
szágokat kemény kritikák érik, holott egy
nemzet fejlődésének a csúcspontja pontosan
az önállóság, a szuverenitás elérése. Március
15. kapcsán keresztényként érdemes átgon-
dolni, van-e a nemzeteknek szerepe az üdv-
történelemben.

A Biblia sok helyen beszél a nemzetek-
ről, amit az egyébként kiváló Károli Gáspár
féle bibliafordítás gyakran a pejoratív ér-
telmű pogány szóval ad vissza. A Szentírás-
ban a nemzetek szerepe nem semleges. A
mostani világkorszak végén az emberiség íté-
lete nem egyénenként fog zajlani, hanem
nemzetenként. Ez alapján az apokalipszis
után megmaradt nemzetek maradékai két
csoportba fognak kerülni: a „juh” nemzetek
bemehetnek Jézus Krisztusnak a földön lét-
rejövő, ezer évig tartó királyságába, ahol
maga Krisztus fog uralkodni, a „kecske”
nemzetek számára viszont az ítélet, az örök
tűz lesz elkészítve. A szétválasztás az alapján
fog történni, hogy az egyes nemzetek nagy-
politikai szinten hogyan viszonyultak Krisztus

„atyafiaihoz”, azaz az Egyházhoz és Izrael-
hez, a kereszténység és zsidóság létéhez. A
nemzeteknek tehát önálló üdvtörténeti fele-
lősségük van.

A nemzetek Isten akaratából jöttek
létre, erről az Ószövetség és az Újszövetség
is említést tesz: „a Felséges örökséget osztott a
népeknek; mikor szétválasztá az ember fiait: meg-
szabta a népek határait…” (5Móz 32:8), „és az
egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy
lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván
eleve rendelt idejüket és lakásuknak határait”
(Csel 17:26). 

A Biblia pontosan beszámol a nemz-
tetek létrejöttéről. A Teremtő azt parancsolta
az első emberpárnak, hogy „Szaporodjatok és
sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok
birodalmatok alá…”(1Móz 1:28), majd a No-

éval kötött szövetségben ezt a parancsot
megismételte (1Móz 9:1). Ezzel az isteni ren-
delettel ment szembe a bábeli toronyépítés,
mivel ennek egyik célkitűzése az volt, hogy
az emberiség ne széledjen szét a föld színén,
hanem maradjon együtt. Isten az emberek
világegyesítési törekvését azzal akadályozta
meg, hogy az addig egy nyelvet beszélő em-
beriség nyelvét összezavarta, a kommuniká-
ciós nehézségek miatt az építkezés abbama-
radt, és megkezdődött az emberek népván-
dorlása, honfoglalása. Nem véletlen található
meg a különböző népek eredetmítoszaiban
a természetfeletti elem.

A nemzetek léte fontos szerepet játszik
az élhető társadalmi viszonyok biztosításá-
ban. A kereszténység utolsó időkről szóló ta-
nításai szerint Krisztus második visszajöve-
telét, az ezeréves királyság megalapítását
megelőzi a földön az Antikrisztus korlátlan,
egész emberiségre, minden nemzet fölé ki-
terjedő globális uralma. Mindennek létrejöt-
tét a szuverenitásra törekvő nemzetek kés-
leltetni tudják. A bábeli világbirodalmi törek-
vésre adott isteni válasz az emberiség
nemzetekre való tagolása volt. Isten célja
ezzel a szabadság biztosítása volt. Az egyes
nemzetek ugyanis fékként és ellensúlyként
meg tudják akadályozni, hogy egy bizonyos
nép vagy nemzet világuralmi befolyásra te-
gyen szert a többi felett.

(P.É.)

Vasárnap délelőttönként 
Vidám Vasárnap az ATV-n

Istentiszteletek szombat esténként 
a Hit Parkban

Szeretettel várunk mindenkit!

HIT GYÜLEKEZETE
Dunaharaszti

Istentiszteletek: Péntekenként 18.30-tól
Cím: Dunaharaszti, Arany János u. 30.;

www.hit.hu

Március idusára
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Mennyire bízunk meg Istenben? Erre a
kérdésre a válasz teljesen egybevág azzal,
hogy mennyi hatalmat tulajdonítunk neki.
Azt mondjuk, ő a Mindenható, azaz min-
denek felett van hatalma. Ha a hatalmát a
képességei és lehetőségei végtelenségével
mérjük, akkor a bizalmunkat mivel mérjük?
Talán azzal, hogy mennyire hisszük el róla,
hogy ő gondviselő Isten, aki a mi javunkra
rendezi körülöttünk az életet, a világot.

Mikor a nép megkapja ezt a kijelentést,
akkor éppen arról kap egy sűrített leírást,
hogy milyen sokféleképpen viselt gondot
róla az Úr az út során Egyiptomtól a hon-
foglalásig. Mikor Isten nehézségeket hoz az
életünkbe, akkor éppen a jót készíti elő, és a
jó kulcsa ott van nálunk: a bizalom. Amikor
nincs meg a „kenyér”, ki tudjuk-e mondani:
„…bizony nem csak kenyérrel él az ember,
hanem mindennel, ami az Istentől jön.”
Nem ez a nehézség. Amikor már nincs „ke-
nyér”, akkor általában eljut valahogy az
ember az Istenig. Ha máshogyan nem, leg-
alább a vád vagy a szitok erejéig. A nehézség
az, hogy amikor elégségesen vagy éppen bő-
ségesen megvan az a „kenyér”, akkor
eszünkbe jut-e, hogy ez nem minden? 

Mózes 5. könyve is erre int a 8. fejezet
zárásában: „Ne gondold tehát majd magadban:
Az én erőm és hatalmas kezem szerezte nekem
ezt a gazdagságot! Hanem gondolj mindig Iste-
nedre, az Úrra, ő ad neked erőt a gazdagodáshoz,
hogy szövetségét, amelyre esküt tett atyáidnak,
fenntartsa mind a mai napig.” Ámen

Teremhasználati lehetőség: 
A Délegyházi Református Missziói Egy-

házközség lehetőséget biztosít teremhasz-
nálatra azon csoportoknak vagy kezdemé-
nyezéseknek, akik reformátusságunkkal
összeegyeztethető tevékenységre keresnek
helyszínt. Keressenek minket bizalom-
mal!Keressenek minket bizalommal!

Iratterjesztés: Keresztyén könyvek vásár-
lására van lehetőség minden templomi al-
kalom előtt és után. Bibliák, énekesköny-
vek, gyermekkönyvek, ifjúsági irodalom,
napiigés könyvek, lelki olvasmányok és
sokféle alkalomhoz illő könyv és igéskár-
tya várja az olvasót!

Hivatali nyitva tartás:
Péntek 8:00-12:00 és 13:00-16:00

Elérhetőségeink:
Cím: 2337 Délegyháza, Szabadság tér 11.
E-mail: delegyhaza.ref@gmail.com
Tel.: +36 30 941 51 05
Facebook: https://www.facebook.com/

delegyhazaref
Bankszámlaszám: Délegyházi Reformá-

tus Missziói Egyházközség
10918001–00000085–97250000

Alkalmainkra hívunk és várunk sze re -
tettel mindenkit!

Sáska Attila
református lelkipásztor

A Délegyházi Református Missziói Egyházközség aktuális programjai

Állandó alkalmaink:
Csütörtök 16:00 Felnőtt Bibliaóra (60+ korosztálynak)
Csütörtök 19:00 Felnőtt Bibliaóra (30-60 korosztálynak)
Péntek 16:00 Ifjúsági Bibliaóra (12-14 korosztálynak)
Péntek 18:00 Ifjúsági Bibliaóra (15-18 korosztálynak)
Vasárnap 10:00 Istentisztelet és Gyermekistentisztelet

További eseményeink:
Március 24. 9:00 Gyülekezeti Szépítő Nap
Március 25. 10:00 Virágvasárnapi Istentisztelet
Március 26-30. 18:00 Húsvéti Evangelizációs Hét
Március 30. 10:00 Nagypénteki istentisztelet
Április 1. 10:00 Húsvéti Úrvacsorás Istentisztelet
Április 2. 10:00 Húsvéti Úrvacsorás Istentisztelet
Április 7. 10:00 Gyermekszombat
Április 28. 10:00 Férfi csendesnap

Délegyházi Református Missziói Egyházközség
„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik.”  

(Olvasmány: 5Móz 8. Idézet: Máté 4, 4.)

Isten jelenlétébe lépni
Február végén olvashattuk a hírt az

interneten, hogy meghalt dr. Billy
Graham. A világ egyik legnagyobb prédi-
kátora, aki szolgálata során 185 országban
összesen 210 millió embernek hirdette
Isten szavát. 

Az utóbbi 70 évben tanácsadója volt
az összes amerikai elnöknek, többen kö-
zülük át is adták az életüket Jézusnak.
Magyarországon is járt, még a rendszer-
váltás előtt.

Abban az időben még nem nézték jó
szemmel az evangélizációs alkalmakat, de
így is rengeteg emberhez jutott el a híre és
nagyon sokan hallgathatták őt. 

Hívő emberek nem szeretik azt a szót
használni, hogy meghalt, hanem inkább
azt, hogy hazaköltözött, hazament. Hi-
tünk szerint az örök élet a Mennyben a
földi halállal kezdődik el, és mikor meg-
halunk Isten ítélőszéke elé kerülünk. A
hívő ember hazatér mennyei honába, a
nem hívő pedig az örök kárhozatra.

Billy Graham eltávozása előtt az alábbi
mondatokat mondta:

„Ha egy nap majd azt olvassák vagy hallják,
hogy Billy Graham meghalt, egy szót se higgyenek
el belőle. Sokkal elevenebb leszek, mint most va-
gyok. Csak a lakcímemet változtattam meg. Isten
jelenlétébe léptem.”

Húsvétkor Jézus meghalt a kereszten,
látszólag vesztesként. A farizeusok azt hit-
ték, hogy ők győztek, nincs többé Jézus,
meghalt. A tanítványok is szomorúak vol-
tak, mert nem értették, hogy Jézus azért
jött, hogy meghaljon. Hiszen számunkra
csak így nyílt meg az út a Mennybe Isten-
hez.

Jézus meghalt, de feltámadt az örök
életre, belépett Isten jelenlétébe, ahová
minket is vár.

Áldott Húsvéti Ünnepet kíván a baptista
gyülekezet.

Mihály Csilla
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Sport

OYAMA KARATE KYOKUSHIN HUNGARY
DÉLEGYHÁZI KARATE SPORTEGYESÜLET

DÉLEGYHÁZA, DUNAVARSÁNY, KISKUNLACHÁZA, KŐBÁNYA, ZUGLÓ, POMÁZ
DUNAHARASZTI, ÁPORKA, TAKSONY

Tisztelt Olvasók! 
Február 17-én rendezték meg a II. Kiskun

kupát Kiskunfélegyházán, az 1. országos baj-
nokságát a versenyzőinknek, amire sokat ké-
szültünk. Közel 400 indulója volt a verseny-
nek. Ez nagyon nagy szám és erős mezőny
jött össze. Minden versenyző előtt le a kalap-
pal, harcoltak, küzdöttek és 3 db bronzérem
született: Pap Szonja, Balogh Csaba,
Lenhardt Gergő. Szép volt srácok! De ne
felejtsétek el, hogy legyen szó bármilyen
harcról, mindig az győz, aki mindent belead.

Mi karatésok, az életünket a kyokushin ka-
rate köré építettük, építjük. Ez egy nagyon
érdekes helyzet. Az életünknek egy fontos
meghatározója volt, és fontos meghatáro-
zója most is a kyokushin karatéban való gon-
dolkodás, életvezetés. Ha lehetett dönteni, és
dönteni kellett, vagy most dönteni kell 2
dolog között, mindig úgy döntünk, ami a ka-
rate felé visz. Valamiért nem kanyarodunk
másfelé, hacsak az élet bele nem szól. És ez
már érdekes helyzet. Miért tesszük így? Az
életben annyi fontos dolog van, ami fonto-

sabb, mint a karate. Vagy csak annak tűnik?
A karate az életre készíti fel azt, aki gyako-
rolja, és úgy gondolom, hogy ezzel megvan
a válasz is, ezért annyira fontos nekem, ne-
künk. Például a karatéban megtanuljuk azt,
hogy ha alul maradunk a karate küzdelem-
ben, össze kell szedni magunkat, fel kell állni
és folytatni kell a küzdelmet. Az életben is
fontos így gondolkodni, amit itt tanulunk
meg. Soha nincs „nem sikerül”, soha nincs
„nem tudom megcsinálni”, soha nincs „lehe-
tetlen”, soha nincs „itt a világvége” hangulat.
Megtanultuk, hogy minden nehéz helyzetből
van kiút, mindent le lehet győzni, a félelmet,
szorongást. Minden helyzetből lehet fordí-
tani az életben is. „Ha az emberek valamivel töb-
bet gondolkoznának, meggyőződnének róla, hogy az
élet nem éri meg, hogy annyit nyugtalankodjunk mi-
atta... mert minden megoldódik.” (Mihail Jurjevics
Lermontov)

„A kényelmessé vált életben nem sok ember vál-
lalja a karatéval az igen kemény munkát, pedig a
karate a természetes logikán alapuló technikai
forma, és az életre felkészítő küzdelem. 

A kyokushin alapeszméi, a tudás előtti tisztelet,
az életben és a társadalomban való aktív részvétel,
és hűség a saját országunkhoz, hagyományainkhoz. 

Legyen szó bármilyen harcról, mindig az győz, 
aki mindent belead

(folytatás a 15. oldalon)
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Nem csak harci technika tehát, hanem szemé-
lyiség formáló lelki nevelés. 

A harci művészetek közül a kyokuhin karate
a legerősebb. A legjobb ok a karate megtanulá-
sára a jellem fejlesztése, elsősorban jó emberré kell
válni és csak ezután erőssé. 

Ezt meg kell érteni a fejlődés érdekében.”
(Sosai Matsutatsu Oyama 10. dan – a kyokus-
hin karate megalapítója)

Március 25-én rendezzük meg a IV.
Családi Sportnapot Dunavarsányon a
sportcsarnokban 9-15 óráig. Ha szeretnéd
kipróbálni a kondíciódat, ne habozz ke-
ress minket. Hozdd el a barátnődet, test-
véredet, anyukádat, apukádat. Garantál-
juk, hogy jól fogod érezni magad. Szere-
tettel várunk minden érdeklődőt! 

Marossy Károly 4. dan
Klubvezető

Közérdekű telefonszámok:
1. Polgármesteri Hivatal

cím: 2337. Délegyháza, Árpád u. 8
tel.: 06-24/542-155, fax szám: 06-24/542-156

2. Napsugár Óvoda
cím: 2337. Délegyháza, Árpád utca 6.
tel.: 06-24/212-070

3. Hunyadi János Általános Iskola
cím: 2337. Délegyháza, Árpád utca 53.
tel.: 06-24/212-055, fax szám: 06-24/212-055

4. Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és 
Család segítő Szolgálat
tel.: 06-24/483-352

5. Zsebi-baba Családi Bölcsőde
cím: 2337. Délegyháza, Árpád u. 2.
tel.: 06-30/868-6614

6. Kölcsey Művelődési Központ
cím: 2337. Délegyháza, Szabadság tér 1-3.
tel.: 06-24/212-005

7. Könyvtár
cím: 2337. Délegyháza, Szabadság tér 9.
tel.: 06-24/412-172, 06-30/696-6589

8. Orvosi rendelő
cím: 2337. Délegyháza, Rákóczi u.8.
tel.:06-24/212-044
Rendelési idő: Hétfő: 8-12, Kedd: 8-12
Szerda:13-17, Csütörtök: 8-12, Péntek: 8-12

9. Orvosi ügyelet
cím: 2336. Dunavarsány, Habitat u. 22-24.
Egészségház tel.: 06-24/472-010,
hívható hétköznapokon 16.00-8.00 között,
hétvégén, ünnepnap 0.00-24.00 között. 

10. Fogorvos
cím: 2337. Délegyháza, Rákóczi u.8.
tel.: 06-24/212-753

11. Védőnői Szolgálat
cím: 2337. Délegyháza, Rákóczi u.8.
tel.: 06-24/412-128

12. Gyógyszertár
cím: 2337 Délegyháza, Rákóczi u.8.
tel.: 06-24/212-065

13. Délegyházi Állatorvosi Rendelő
cím: 2337. Délegyháza, Rákóczi u. 2
dr. Hegedűs Tamás: 06-30/471-3306
dr. Kotora Noémi: 06-30/232-8395

14. Posta
cím: 2337. Délegyháza, Gizella telep 41/2.
tel.: 06-24/512-805
Nyitva tartás: H8-12, 12:30-18; K 8-12, 12:30-14
Sz 8-12, 12:30-16; Cs 8-12, 12:30-16; P 8-12, 12:30-16

15. Máltai Szeretetszolgálat Délegyházi Csoportja
tel.: 06-70/434-5163, 06-70/434-5166

16. MISA Alapítvány – Dr. Gligor János
tel.: 06-24/486-023 06-30/222-3535

17. Délegyháza-Dunavarsány Önkéntes Tűzoltó
Egyesület
Rim Attila: 06-70/348-6092
Rim György: 06-30/987-2850

18. Közterület-felügyelő – Trencsánszki Tibor
tel.: 06-30/328-0304

19. Községgondnokság – Hallai László
tel.: 06-30/599-6160

20. Délegyházi Református Missziói Egyházközség
tel.: 06-30/941-5105

21. Katolikus Plébánia Dunavarsány
tel.: 06-24/472-017

22. Temetkezés Elohim Kft.
tel.: 06-30/678-9278 06-30/236-4884

23. Dunavarsányi Rendőrörs
cím: 2336. Dunavarsány, Gyóni Géza u. 5.
tel.: 06-24/472-125
Rendőrség szolgálati mobil: 06-20/489-6753

24. DPMV Zrt. Víz - és szennyvízszolgáltatás
cím: 2336 Dunavarsány Vörösmarty u.149.
DPMV Zrt. diszpécser szolgálata minden nap (0-24h)
fogadja az Ön hívását a 06 29 340 010-es 
és a 06 70 682 7546-os telefonszámon.

Délegyházi Hírek
Kiadó: Délegyházi Polgármesteri Hivatal

Székhelye: 2337 Délegyháza, Árpád u. 8. • Ingyenes kiadvány
Felelős kiadó: Dr. Molnár Zsuzsanna • Főszerkesztő: Szabóné Pál Orsolya

E-mail cím: delegyhazihirek@delegyhaza.hu • Tel./Fax: 06-24-212-005
Készült: 1700 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.

Nyomdai munkák: West-Graph Kft.

APRÓHIRDETÉS
• KERTÉPÍTÉS, KERTTERVEZÉS, KERTFENNTARTÁS.

Tel.: 06 70 775 8606 és 06 70 866 7398; E-mail: hmkertek@gmail.com; Honlap:
http://hmkert.hupont.hu. A Facebook-on is megtalál bennünket „HM Kert”
néven☺

• VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, javítás, dugulás elhárítás, gyorsszolgálat,
állandó ügyelet hétvégeken is. Tel.: 06 30 376 1796

• PARKETTÁS MESTER VÁLLAL: lerakást, javítást, csiszolást, lakko-
zást, PVC - szőnyeg ragasztást anyaggal is. Szolid árak, garancia! 
Tel.: 06 30 354 3769

• BÚTOR KÉSZITÉS MÉRETRE, Konyhabútor, beépített szekrény,
ágyszekrény, 20 év tapasztalattal. Tel.: 06 30 961 3294, www.martinbutor.hu

időben! Érdeklődni lehet a 06 20 9829 199-es telefonszámon.

(folytatás a 14. oldalról)
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Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434/3
30/969-1124, 30/617-8304
dunad2010@gmail.com

AKCIÓ: KERTI SÜTŐK,

Új termékek: 

TERRÁN és BRAMAC cserép

ÁLLÁSLEHETŐSÉG azonnali kezdéssel! Keresünk rutinos GÉPJÁRMŰVEZETŐT helybeni munkára.
„C” és „E” kategóriás jogosítvánnyal, darukezelői és nehézgépkezelői bizonyítvánnyal. Kiemelkedő fizetés!
Érdeklődni: 06 30 969 1124-es telefonon. Önéletrajzokat a www.dunad2010@ gmail.com-ra várjuk.

Nyugodt szívvel a szeretne 

a családjának megbízható

minőségű, vegyszermentes

vízből teát, kávét vagy

leveseket készíteni? 

Ha tökéletes, kiváló minőségű

vizet szeretne inni, akkor

válassza a Tündérvíz 

termékeket!


