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Hunyadi János Általános Iskola
emeletráépítés átadása
Hunyadi János Általános Iskola
emeletráépítés átadása

Délegyháza Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

2018. október 23-án, kedden
az 1956-os forradalom és szabadságharc

alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésre

Program:

10.00  Ünnepi műsor
a Kölcsey Művelődési Központban 

közreműködnek:
Kölcsey Kórus
Hunyadi János Általános Iskola felső tagozatos tanulói

ünnepi beszédet mond :
Dr. Riebl Antal polgármester

A műsor után fáklyás séta a Szabadság térre, majd
Koszorúzás a Kopjafánál

Mindenkit szeretettel várunk!

MeghívóMeghívó

cikk a 3. oldalon
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Délegyháza Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 2018. augusz-
tus 28-án rendes ülést tartott a

Polgármesteri Hivatal Tanácstermében. Az
ülés kezdetén dr. Riebl Antal polgármester
beszámolt a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról.

Első napirendi pontként a Délegyházi
Napsugár Óvoda Alapító Okiratának módo-
sításáról (férőhelyszám növelése), valamint az
Óvoda 7 csoportja számára a köznevelési
törvényben megállapított maximális csoport-
létszám húsz százalékkal történő átlépésének
engedélyezéséről döntött a Képviselő-testü-
let. A második napirendi pont keretében in-
gatlanügyeket tárgyalt a Képviselő-testület,
melyet víziállás kérelmek követtek.

A negyedik napirendi pont keretében új
vegyes háziorvosi körzet kialakításáról dön-
tött a Képviselő-testület, várhatóan 2019. ja-
nuár 1. napjától kezdődően, majd pedig ren-
delettel módosította a Védőnői Szolgálat
körzethatárait annak érdekében, hogy mind-
két körzet közel azonos ellátotti létszámmal
működjön (10/2018.(VIII.29.) önkormány-
zati rendelet az egészségügyi alapellátások
körzeteiről szóló 8/2003.(IV.23.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról).

Döntés született két új utca, valamint egy
régi, de névtelen utca elnevezéséről. Az
utcák a Sellő és Hullám, valamint az Ezer-
mester utca elnevezést kapták. Ezt követően
a rendkívüli önkormányzati támogatási ké-
relem benyújtásának ügye következett.

2018. október 1-jei hatállyal új, szigorúbb
behajtási rendeletet alkotott a Képviselő-tes-
tület (11/2018. (VIII.29.) önkormányzati
rendelet a járművek közlekedésének önkor-
mányzati tulajdonú utakon történő súlykor-
látozásáról, a behajtási engedélyek kiadásá-
nak és felhasználásának rendjéről), melyről
részletesebben is beszámolunk, és a jelentő-
sebb érintett cégeket külön is tájékoztattuk.
Az ülés végén az egyéb településfejlesztési
és településüzemeltetési ügyek következtek.

Az ülés jegyzőkönyve és az ülésen alkotott
rendeletek a Könyvtárban, illetőleg a község
honlapján (www.delegyhaza.hu) olvashatók. 

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

Önkormányzati hírek

Ügyfélfogadás

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy a Délegyházi Polgármesteri

Hivatal ügyfélfogadási és házipénztárának
nyitvatartási ideje a következő:

Hétfői napon: 8.00 – 12.00 óráig
Szerdai napon: 8.00 – 17.30 óráig
Pénteki napon: 8.00 – 11.00 óráig

A fentieken kívül a Polgármesteri Hivatal
az ügyfelek számára zárva tart. 
A beérkezett ügyiratok zavartalan feldol-
gozása érdekében kérjük, hogy a fenti fél-
fogadási időket minden esetben szívesked-
jenek betartani. 
Kérjük, hogy a gyors és zökkenőmentes
ügyintézés lebonyolítása és a várakozás
csökkentése érdekében szíveskedjenek
az irattar@delegyhaza.hu e-mail címen
előzetesen időpontot egyeztetni Hivata-
lunkkal, az ügy tárgyának rövid megjelö-
lésével. Az e-mail útján kért időpont a
visszaigazolásunkat követően tekinthető
véglegesnek. 
A fentiek tekintetében kérjük szíves együtt-
működésüket.

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

Tájékoztató téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé
váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat 

végrehajtásához
Ki veheti igénybe a támogatást:
ü Délegyháza területén található gáz-

vagy távhő-szolgáltatási szerződéssel
nem rendelkező háztartás.

Hol található az igénylőlap 
és a tájékoztatók:
Délegyháza honlapján (www.delegyhaza.hu)
letölthető a formanyomtatvány (Igénybeje-
lentő), vagy a Polgármesteri Hivatal 5-ös iro-
dájában igényelhető. A tájékoztatás továbbá
kifüggesztésre került a hirdetőtáblákra is.

Meddig és hova kell benyújtani 
a kérelmet:
ü háztartásonként egy darab igénybeje-

lentés nyújtható be Délegyháza Ön-
kormányzatánál – az 5-ös irodában –,
legkésőbb 2018. október 15. napjáig,
amely határidő elmulasztása jogvesztő.
Az igénybejelentő nyilatkozaton rög-
zíteni szükséges az igényelt fűtőanyag
fajtáját, amely később nem módosít-
ható. 

Ki vizsgálja a benyújtás jogszerűségét:
ü a BM OKF főigazgatója meghatalma-

zást ad a hivatásos katasztrófavédelmi
szerv területi szervének, hogy – az ad-
minisztratív vizsgálat részeként –
szükség szerint további adatgyűjtést,
valamint szúrópróbaszerű, helyszíni
vizsgálatot végezzen. Ha a vizsgálat
eredményeként valószínűsíthető,
hogy az igénybejelentő rosszhisze-

műen járt el, az önkormányzat sza-
bálysértési, vagy – minősítő körül-
mény fennállása esetén – büntető-
eljárást kezdeményez.

Hogyan kerül érvényesítésre 
a kompenzáció:
ü Az igénybejelentéssel érintettek ré-

szére az önkormányzat olyan hivatalos
igazolást állít ki, amely tartalmazza az
igénybejelentő adatait és alkalmas az
igényjogosultság igazolásra, mely alap-
ján a szerződött szolgáltató biztosítja
a tüzelő mennyiségét.

Települési önkormányzatok szociális
célú tüzelőanyag vásárlása

Délegyháza Község Önkormányzata ismét
pályázott a települési önkormányzatok szo-
ciális célú tüzelőanyag vásárlási programjá-
ban, mely sikeres pályázat esetén – úgy,
mint az előző években – lehetővé teszi,
hogy még több családnak nyújtsunk támo-
gatást a nehéz téli időben. Elsőbbséget él-
veznek azok a személyek, akik aktív korúak
ellátásában, lakásfenntartási támogatásban
részesülnek, illetve a gyermekek védelmé-
ről és a gyámügyi igazgatásról szóló tör-
vényben szabályozott halmozottan hátrá-
nyos helyzetű gyermeket nevelő családban
élnek. 
A község önerejéből vásárolt tüzelőanyag
támogatás az előző évekhez hasonlóan a
család jövedelmi helyzetét figyelembe véve
kerül megállapításra.

Köszönetünket szeretnénk 
kifejezni mindazoknak, akik

id. Bimbó Istvánné
temetésén részt vettek, 

mély fájdalmunkban velünk
voltak és utolsó útjára elkísérték.

A gyászoló család
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400 millió az Iskolánkra

Önkormányzatunk az elmúlt két
évben több beruházást hajtott
végre a Hunyadi János Általános

Iskolában. Pályázat keretében energetikai
felújítás történt a teljes iskolát érintően.
Ezzel szinte egy időben kizárólag saját erő-
ből felújítottuk a régi épületrész teljes tető-
szerkezetét, valamint új cserépfedést kapott
ez a szárny. 

Ez év februárjában megkezdődtek az
emeletráépítési munkálatok a Szigetszent-
miklósi Tankerületi Központtal együttmű-
ködésben. Sajnos az időjárás nem volt ke-
gyes hozzánk és a sok esőzés számtalanszor
akadályt gördített utunkba. Nagy örömünkre
a nehézségek ellenére is még az iskolakezdés
előtt elkészült iskolánk bővítése. Így három
tanteremmel, egy fejlesztőszobával, a hozzá-
juk tartozó fiú és leánymosdóval lettünk gaz-
dagabbak, s az intézmény alapterülete 298,
53 négyzetméterrel növekedett. 

A beruházások hitel felvétele nélkül való-
sultak meg.

Reméljük, hogy iskolánk sok évtizeden ke-
resztül szolgálja még diákok százait, ezreit.

És most a rideg számok, a hűvös táblá-
zatban:
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Konténer a Polgármesteri Hivatal udvarán

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal területén található konté-
nerbe a továbbiakban csak egyedi engedélyek alapján tudják a hulladékot elhelyezni, és csak
azt, amit a szolgáltató a lomtalanítás alakalmával nem szállít el. 

Ez idáig a lakosság engedély nélkül korlátlan
mennyiségben helyezte el a hulladékot a Hi-
vatal területén található konténerben. A jö-
vőben sajnos ezt a lehetőséget nem tudjuk
biztosítani, ugyanis a 18 m3-es konténer el-
szállítása az Önkormányzatnak heti 89.000.-
Ft+Áfa összegbe kerül, ez jelentős kiadás
évente.
A szerződéssel rendelkező Délegyházi lako-
sainknak azonban lehetősége lesz a szolgál-
tató által el nem szállított kisebb mennyi-
ségű hulladék elhelyezésére, amit egyedi en-
gedélyek ügyintézése formájában a
Polgármesteri Hivatal 7-es számú hivatalos
helységében Dósa Renátánál lehet igényelni.
Az ügyintézés megkönnyítése érdekében
erre a célra ügyfeleink formanyomtatványt
foglak kapni. Az ügyintézéshez a lakcímkár-
tyát, továbbá a legutóbb befizetett hulladék-
szállítási csekket is szíveskedjék magával
hozni. Az elfogadott kérelmet követően a
hulladékot csak, és kizárólag kedden ½ 8-
16:00-ig, illetve csütörtökön 8:00-15:30-ig
lehet elhelyezni.

A hulladék elhelyezését kamera fogja rögzí-
teni, így aki engedély nélkül helyezi el a hul-
ladékot, az ellen szabálysértési eljárást fo-
gunk kezdeményezni. 
Aki nem rendelkezik érvényes hulladékszál-
lítási szerződéssel, attól a hulladékot egyedi
engedélyek alapján sem tudjuk befogadni.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a 2012. évi
CLXXXV. törvény szerint a hulladék-
szállítási közszolgáltatást minden ingat-
lanhasználónak kötelező igénybe venni,
és ez szerződés nélkül is létrejön.
A hulladékszállítási szolgáltató a DTkH
Nonprofit Zrt. házhoz menő lomtalaní-
tást végez.
A lomtalanítás e módon történő elvégzése
a lakosság számára is kényelmes, figyelembe
véve, hogy nem kell egy meghatározott idő-
ponthoz igazodni, személyesen, telefonon,
vagy e-mailen is lehetőséget biztosítanak az
időpont egyeztetésére. Lomtalanítás alkal-
mával a háztartásban feleslegessé vált hasz-
nálati tárgyakat, eszközöket, bútorokat szál-
lítják el évente 2 alkalommal, (3 m2/alka-

lom mennyiségben) az ingatlantulajdonossal
előre egyeztetett időpontban. A nagydara-
bos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb mé-
retű anyagok a hatékonyabb elszállítás és
szétszóródás megakadályozása érdekében
kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek el-
szállításra.
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így
nem kerülnek elszállításra:
- gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi

és állati hulladék, építési, bontási hulladék,
egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;

- elektromos, elektronikai készülékek (pl.
TV-készülék, hűtőgép…);

- veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
- heti szemétszállítás körébe tartozó háztar-

tási, valamint gazdálkodói-vállalkozói te-
vékenységből származó hulladék.

Az elszállítás feltétele, hogy ne legyen díj-
hátralék. A lomtalanítási igényt a 06-53-500-
152 telefonszámon, vagy az ugyfelszolgalat@
dtkh.hu e-mail címen lehet jelezni a szolgál-
tató felé.

Délegyháza Község Önkormányzata

A "MISA" Alapítvány 
hírei

1.   A Kuratórium értesíti az érdeklődő-
ket, hogy az Alapítvány által működ-
tetett Foglalkoztatási Klub a foglalko-
zásait átmenetileg szünetelteti. Ha a
helyzet változna, újraindítjuk. Álláslis-
táink vannak, így álláskeresési ügyben
továbbra is tudunk segítséget nyújtani
az első és harmadik pénteken délelőtt
Dunavarsányban, a második és negye-
dik pénteken pedig Délegyházán a
művelődési házban ügyfélfogadás ke-
retében.

2.   Értesítünk mindenkit, hogy Az Idősek
Világnapja alakalmából szeptember
végén vagy október elején az idén is
megszervezzük a már hagyományos
jótékonysági rendezvényünket. A pon-
tos időpontról és a programról ké-
sőbb adunk tájékoztatást.

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

A Kuratórium nevében:
Dr. Gligor János

Délegyházi Diákok figyelmébe

Délegyháza Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások
Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2018. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-

díjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2018/2019. tanév má-
sodik és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan.
A pályázók köre:
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az
51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. §
(2) bekezdése alapján kizárólag a települési
önkormányzat területén állandó lakóhellyel
(a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők ré-
szesülhetnek. 
Az ösztöndíjat minden pályázati fordu-
lóban újra kell pályázni.
A pályázat benyújtásának módja és ha-
tárideje: 2018. november 6.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-
működési Rendszerében (a továbbiakban:
EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói
regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
A pályázati űrlapot minden évben újra fel
kell tölteni! A személyes és pályázati adatok

ellenőrzését, feltöltését követően a pályá-
zati űrlapot kinyomtatva és aláírva a te-
lepülési önkormányzatnál kell benyújtaniuk
a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati
kiírásban meghatározott csatolandó mel-
lékletekkel együtt érvényes. A pályázati ki-
írásban meghatározott valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak mi-
nősül. A benyújtott pályázatok befogadását
az önkormányzat köteles az EPER-Bursa
rendszerben igazolni. A nem befogadott
pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázatokat 2018. november 6-ig kell
benyújtani az önkormányzathoz, illetve
a pályázati anyagban szereplő módon.
Mindenki figyelmét felhívom, hogy az
időpont elmulasztása kizárást eredmé-
nyez. 

Délegyháza Község Önkormányzata
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Délegyháza Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 2018. október
1-jei hatállyal 11/2018.(VIII.29.)

számon új rendeletet alkotott a járművek
közlekedésének önkormányzati tulajdonú
utakon történő súlykorlátozásáról, a behaj-
tási engedélyek kiadásának és felhasználásá-
nak rendjéről, mely a jelenleg hatályos
23/2009.(VIII.19.) önkormányzati rendele-
tünk helyébe lép. Az új rendelet a korábbi-
akkal egyezően – a rendeletben foglalt kivé-
telekkel - tiltja a 7,5 tonnánál nagyobb össz-
tömegű járművel (járműszerelvénnyel)
történő közlekedést Délegyháza Község
közigazgatási területén. A rendelet hatálya
alá tarozó járművel csak behajtási engedély
birtokában lehet behajtani a község terüle-
tére. A rendelet 1. melléklete sorolja fel a
rendelettel érintett utcákat. A rendelet 2. és
3. melléklete tartalmazza a behajtási engedé-
lyek kiadása iránti kérelmeket. A rendelet és
mellékletei a község honlapjáról letölthetők
(www.delegyhaza.hu).

Az új rendelet megalkotásának elsődleges
célja az érintettek arra ösztönzése, hogy 7,5
tonnánál kisebb össztömegű járművekkel
bonyolítsák le a községbe vezető áruszállítá-
sokat, és a 7,5 tonnánál nagyobb össztö-
megű járművek elkerüljék községünket. E
cél érdekében különös hangsúlyt szeretnénk
fordítani, és még hathatósabb intézkedések-
kel fellépni a behajtási engedély szabályainak
betartatására, hogy kizárólag csak az arra en-
gedéllyel rendelkezők terhelhessék az útjain-
kat, és az engedéllyel rendelkezők se lépjék
túl a megengedett súly- és tengelyterhelést.
Ennek ellenőrzésében nagy segítséget jelent
a kiépített térfigyelő rendszer, melynek to-
vábbi bővítését is célul tűzte ki a Képviselő-
testület. 

A fellendülő építkezések miatt azonban
egyre több, a rendelet hatálya alá tartozó
gépjármű terheli meg az útjainkat, ezért
2017. év végén egyeztetést tartottunk a nagy
számú behajtási engedélyt kérőkkel, és az
egyeztetésen a más települések gyakorlatát is
figyelembe véve felmerült annak lehetősége,
hogy az utak terhelésében legnagyobb sze-
repet játszó építkezésekre is írjuk elő a be-
hajtási engedélyt, az építkezés időszakára. 

Ezt megfontolva készült el az új rendelet,
mely a korábbi gyakorlatot megtartva szabá-
lyozza a járművekre vonatkozó behajtási en-
gedélyt (a korábbi díjmentességi eseteket is
megtartva), és új elemként szabályozza az
építkezésekre vonatkozó behajtási engedélyt,
melyet az építtetőnek kell megkérnie az ön-
kormányzattól az építkezés időtartamára, és

csak az ilyen engedéllyel rendelkező építke-
zésekre adjuk majd ki a konkrét járműre vo-
natkozó behajtási engedélyt. Amíg az épít-
tető nem váltja ki a behajtási engedélyt, addig
nem engedélyezzük az ingatlanához való be-
hajtást a tehergépkocsiknak. 

(A nem engedély- vagy bejelentés-köteles
építkezések, felújítások külön szabályozásra
kerültek a rendeletben, a tervezett behajtá-
sok számát is alapul véve, hiszen esetükben
kevesebb teherjárműre számíthatunk.) 

Az új rendelet továbbra is külön szabá-
lyozza a rendelet hatálya alá nem tartozó, így
engedély iránti kérelem benyújtására sem kö-
teles, valamint a behajtási engedély köteles,
de díjmentes, továbbá az engedély és díjkö-
teles járműveket, és üzembentartóikat, új
elemként szabályozva az építkezésekre vo-
natkozó behajtási engedélyt. Eszerint aki díj-
mentes, az engedély iránti kérelem benyúj-
tása alól nem mentes, tehát az engedélyt
annak is kérelmeznie kell, akit megillet a ren-
delet szerinti díjfizetési kötelezettség alóli
mentesség.

1. A Rendelet hatálya továbbra sem terjed ki
a közfeladat ellátásának idejére:

a) a fegyveres erők, a rendőrség, a nem-
zetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-
végrehajtás, a katasztrófavédelem,
valamint a Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatal szervezete által üzemben tar-
tott,

b) a katasztrófa elhárítást, -megelőzést
és segítségnyújtást végző,

c) a műszaki és baleseti mentést ellátó,
d) a kommunális feladatot ellátó (ide-

értve a településtisztasági szolgáltatá-
sokhoz, települési hulladékok keze-
léséhez, köztisztasági tevékenység-
hez, valamint közüzemi
hibaelhárításhoz használt),

e) az út-, vasút- vagy közműépítést, il-
letve az út, vasút vagy közmű fenn-
tartást, javítást vagy tisztítást végző,

f) a külön jogszabályban meghatározott
postai szolgáltatást végző tehergép-
kocsira.

g) menetrend szerinti közforgalmú és
egyedi személyszállítást végző autó-
buszra.

Az 1. pontban felsorolt járművek üzem-
bentartóinak/tulajdonosainak tehát behajtási
engedélyt sem kell kérniük. 

2. A járműre vonatkozó behajtási enge-
dély kiadása iránti kérelmet – egy adott jár-
műre vonatkozóan, a jogosultság feltételei-
nek egyidejű igazolásával – a jármű üzem-

bentartója, (tulajdonosa), valamint az utób-
biak képviseletében eljáró személy nyújthat
be. (A továbbiakban: kérelmező) 

Az építkezésre vonatkozó behajtási enge-
dély kiadása iránti kérelmet az építési/bon-
tási tevékenység helyszínére történő szállítás
esetén a kérelemben megjelölt ingatlan tulaj-
donosa, illetve jogszerű használója, továbbá
az építési/bontási engedély jogosultja, vala-
mint az épített környezet alakításáról és vé-
delméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési
tevékenység jogosultja, valamint az utóbbiak
képviseletében eljáró személy nyújthatja be
(továbbiakban: építtető). 

Járműre vonatkozó behajtási engedély egy
adott járműre adható ki az e Rendelet által
előírt feltételek fennállásának megfelelő iga-
zolása esetén. Amennyiben egy kérelmező
több járműre vonatkozóan kíván benyújtani
engedély kiadása iránti kérelmet, úgy a kiadás
feltételeinek fennállását mindegyik gépjár-
műre vonatkozóan külön kell igazolnia.
Megfelelő igazolás esetén minden járműre
külön engedélyt kell kiadni. A járműszerel-
vény az engedély kiadása szempontjából egy
járműnek minősül.

Az engedély kiadásának feltétele a járműre
vonatkozó meghatározott napon történő
egyszeri be- és kihajtásra vonatkozó enge-
dély (továbbiakban: eseti behajtási enge-
dély), és járműre adott időszakra vonatkozó
behajtási engedély (továbbiakban: időszaki
behajtási engedély), valamint az építkezésre
vonatkozó behajtás esetében: 

a) a járművel a kérelemben megjelölt
ingatlanhoz, vagy onnan árut szállí-
tanak, és az áru szállítása, be- és ki-
rakodása másként nem oldható meg, 

b) a kérelemben megjelölt ingatlan ki-
zárólag adott önkormányzati úton
közelíthető meg, 

c) a jármű behajtásához közérdek fűző-
dik,

d) a kérelmező munkájához elengedhe-
tetlen a gépjármű használata,

e) a jármű telephelye, vagy igazolható
tároló hely a korlátozással terhelt út
mellett van, vagy csak azon keresztül
közelíthető meg,

f) a korlátozással érintett út mellett,
vagy azon keresztül megközelíthető
ingatlanon folyó építési tevékenység
helyszínére, illetve építési tevékeny-
ség helyszínéről való szállítás más-
ként nem oldható meg.

A fenti feltételek fennállását a kérelmező-
nek kérelme benyújtásakor megfelelően iga-
zolnia kell. Az igazolás akkor megfelelő, ha

Tájékoztatás 
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a kérelmező a fenti feltételekre vonatkozó
eredeti okiratokat a kérelem benyújtásakor
az ügyben eljáró ügyintézőnek bemutatja,
vagy a kérelemhez az eredeti okiratok máso-
latát mellékeli.

Behajtási engedély csak annak adható, aki-
nek a behajtási engedély iránti kérelem be-
nyújtásának időpontjában Délegyháza Köz-
ség Önkormányzata felé nem áll fenn adó-
tartozása. 

A járműre vonatkozó behajtási engedély
kiadása iránti kérelmet a kérelemben meg-
határozott időpontot (1 napnál hosszabb
időtartamra szóló kérelem esetén a kérelem-
ben megjelölt időszak kezdőnapját) megelő-
zően legalább 8 nappal korábban kell be-
nyújtani. 

Az építkezésre vonatkozó behajtási enge-
dély iránti kérelmet az építési/bontási enge-
dély, valamint az egyszerű bejelentéshez kö-
tött építési tevékenység tudomásul vételéről
szóló igazolás kézhez vételétől számított 8
napon belül, legkésőbb azonban az építkezés
helyszínére vagy helyszínéről történő első
szállítást megelőzően legalább 8 nappal kell
benyújtani. 
A kérelemhez csatolni kell:

a) járműre vonatkozó behajtási engedély
esetében az érintett gépjármű for-
galmi engedélyének másolatát,

b) díjfizetést vagy az az alóli mentességet
igazoló iratokat,

c) a kérelmező nyilatkozatát arra vonat-
kozóan, hogy Délegyháza Község
Önkormányzata felé nincs adótarto-
zása,

d) építkezésre vonatkozó behajtási en-
gedély esetében az építési/bontási
engedély, avagy az egyszerű bejelen-
téshez kötött építési tevékenység tu-
domásul vételéről szóló igazolás má-
solatát. 

Járműre vonatkozó eseti behajtási enge-
dély meghatározott napon történő be- és
kihajtásra, időszaki behajtási engedély ma-
ximum egy évre adható ki. Az építkezésre
vonatkozó behajtási engedély az építés-
sel/bontással érintett ingatlanon történő
építési/bontási tevékenység teljes időtarta-
mára adható ki. A behajtási engedély kizá-
rólag reggel 7.30 és este 18.00 óra közötti
időszakra jogosít behajtásra. Kivételesen
méltányolható okból egyedileg kérelmez-
hető a más időpontban történő behajtás,
melyről a polgármester a kérelem elbírálá-
sakor dönt. 

3. A járműre vonatkozó behajtási enge-
dély díja az adott időszak és gépjármű össz-
tömege alapján az alábbiak szerint kerül
megállapításra: 

Amennyiben a tulajdonos/üzembentartó
nem a fenti díjfizetési kategóriának megfele-
lően fizette meg a behajtási engedély díját,
avagy a jármű tengelyterhelése vagy össztö-
mege meghaladja a megengedett maximális
határértéket, avagy behajtási engedély nélkül
hajtott be a súlykorlátozással érintett terü-
letre, avagy nem az engedélyben kijelölt út-
vonalon hajtott be a súlykorlátozással érin-
tett területre, úgy a jármű tulajdonosa/
üzembentartója a járműre irányadó fenti díj
legalább kétszeresének, de legfeljebb tízsze-
resének megfelelő összeget köteles utólag
megfizetni (továbbiakban: pótdíj). A pótdíj
összege a jogsértés súlyától, gyakoriságától,
a jogsértés ismétlődő vagy egyszeri elköve-
tésétől, az eset körülményeitől függően kerül
megállapításra. 

Adott napra szóló eseti behajtási engedély
esetén – amennyiben a kérelmező várhatóan
több alkalommal, vagy több járműre vonat-
kozóan kér behajtási engedélyt – az eljárás
gyorsítása érdekében előre történő megfize-
téssel a kérelmező megelőlegezheti a behaj-
tási engedélyek díját, tehát lehetőséget biz-
tosítunk arra is, hogy a kérelmezők előre
„feltöltsék a számlájukat”, így a befizetett
összeg erejéig egyenkénti befizetések nélkül
is ki tudjuk nekik adni az engedélyt, köny-
nyítve az adminisztrációs terheket mind a
Polgármesteri Hivatal, mint a kérelmezők
számára. 

Amennyiben a kérelmező legalább
200.000,- Ft összegben megelőlegezi a be-
hajtási engedély díját, úgy annak erejéig 20%
díjkedvezményben részesül a fenti díjtáblá-
zatban meghatározott, az egyes kérelmekkel
érintett járművekre irányadó díjból. 

Továbbra is mentes a járműre vonatkozó

behajtási engedély utáni díjfizetési kötele-
zettség alól 

a) a mezőgazdasági jármű
tulajdonosa/üzembetartója, valamint 

b) azon jármű tulajdonosa/üzembentar-
tója, akinek Délegyháza közigazga-
tási területén lévő telephelye, székhe-
lye, fióktelepe kizárólag a súlykorlá-
tozással érintett önkormányzati
tulajdonú utakon közelíthető meg,
amennyiben Délegyháza Község
Önkormányzata felé teljesíti az ipa-
rűzési adó fizetési kötelezettségét, és
a behajtással érintett időszak teljes
időtartama alatt Délegyháza Község
Önkormányzata felé nem áll fenn le-
járt esedékességű adótartozása. 

Amennyiben a behajtással érintett időszak
alatt a fent meghatározott bármely mentes-
ségi feltétel már nem áll fenn, úgy a behajtási
engedély díját utólag meg kell fizetni. 

A fent felsorolt járműtulajdonosok/üzem-
ben tartók csak a díjfizetési kötelezettség alól
mentesülnek, a behajtási engedélyt nekik is
meg kell kérni a Délegyháza területén hasz-
nált és a rendelet hatálya alá tartozó jármű-
veikre. Amennyiben fenti díjmentességre jo-
gosult tulajdonos/üzembentartó a behajtási
engedély iránti kérelmet nem nyújtja be, és
a kérelem benyújtási kötelezettségének az
erre vonatkozó írásbeli felhívást követően
sem tesz eleget, úgy a díjmentességet elve-
szíti, és a behajtással érintett időszak díját
utólag köteles megfizetni. 

Amennyiben a járműre vonatkozó behaj-
tási engedély a délegyházi lakos kérelmező
munkába járásához elengedhetetlenül szük-
séges jármű behajtására vonatkozik, és a be-
hajtásra nem napi rendszerességgel kerül

A fenti díjak nettó díjak, melyek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 
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sor, úgy kérelmező külön kérelmére az adott
járműre vonatkozó díjtétel helyett csökken-
tett összegű díjtétel írható elő a határozat-
ban.

4. Az építkezésre vonatkozó behajtási en-
gedély díja az építkezéssel/bontással érintett
ingatlan és az ingatlanon építendő/bon-
tandó lakások vagy egyéb önálló rendelte-
tésű építmények (a továbbiakban: egyéb
építmény) száma alapján az alábbiak szerint
kerül meghatározásra: 

a) Az építési/bontási engedély, vala-
mint az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény szerinti egyszerű
bejelentéshez kötött építési tevé-
kenység tudomásul vételéről szóló
igazolás alapján végzett építési/
bontási tevékenység esetén az egy
ingatlanon történő építési/bontási
tevékenység után fizetendő behajtási
engedély díja az ingatlanon épí-
tendő/bontandó lakások/egyéb
építmények száma szerint számítva
lakásonként/egyéb építményenként
60.000,- Ft, de legalább 100.000,- Ft. 

b) Az építési/bontási engedélyhez,
avagy egyszerű bejelentéshez nem
kötött építési/bontási tevékenység,
avagy felújítás esetén 
ba) az ingatlanhoz első két alka-

lommal történő behajtás után
az ingatlan tulajdonosa/hasz-

nálója mentes a díjfizetési köte-
lezettség alól, 

bb) az ingatlanhoz harmadik és ne-
gyedik alkalommal történő be-
hajtás után az ingatlan tulajdo-
nosa, használója az ingatlanon
építendő/felújítandó lakások/
egyéb építmények száma sze-
rint számítva lakásonként/
egyéb építményenként 40.000,-
Ft, de legalább 50.000,- Ft ösz-
szegű díj fizetésére köteles,

bc) az ingatlanhoz ötödik és min-
den további alkalommal tör-
ténő behajtás után az ingatlan
tulajdonosa, használója az épí-
tési/bontási engedély, valamint
az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény szerinti egy-
szerű bejelentéshez kötött épí-
tési tevékenység tudomásul vé-
teléről szóló igazolás alapján
végzett építési/bontási tevé-
kenységre vonatkozó szabályok
szerint köteles a díjat megfi-
zetni. Amennyiben a bb) al-
pont szerinti díj megfizetését és
az engedély kiadását követően
derül ki, hogy újabb behajtás
szükséges, úgy az építtető a bb)
alpont alapján befizetett díjat
köteles kiegészíteni a bc) alpont
szerinti díjra. 

Az építkezésre vonatkozó behajtási enge-
dély díja az építéssel/bontással érintett in-
gatlanon történő építési/bontási tevékeny-
ség teljes időtartamára vonatkozik. 

Amennyiben az építtető nem kért és kapott
építkezésre vonatkozó behajtási engedélyt,
úgy az építéssel/bontással érintett ingatlanra
történő szállításhoz szükséges, járműre vonat-
kozó behajtási engedélyt nem lehet kiadni.

Amennyiben az építtető nem kért és ka-
pott építkezésre vonatkozó behajtási enge-
délyt, és az építéssel/bontással érintett ingat-
lanra behajtás történt, úgy az építtető az épít-
kezésre vonatkozó behajtási engedély díjának
kétszeresét köteles utólag megfizetni. 

A járműre vonatkozó engedélyek gördü-
lékeny kiadása érdekében kérjük, hogy az
építtetők szíveskedjenek időben gondos-
kodni az építkezésre vonatkozó behajtási en-
gedély beszerzéséről. 

Amennyiben az új rendelet alkalmazásával
kapcsolatban kérdéseik merülnének fel, úgy
a 06 24/542-155/7. vagy 2. mellék telefon-
számon, továbbá a jegyzo@delegyhaza.hu és az
igazgatas@delegyhaza.hu címen e-mailben ke-
ressék Hivatalunkat. 

A kérelmeket a Délegyházi Polgármesteri
Hivatal 7. irodájában Dósa Renátánál (06
24/542-155/7. mellék), vagy elektronikus
úton, ügyfélkapun keresztül vagy e-mail
útján lehet benyújtani. 

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

Társaságunk az alábbiakban tájékoz-
tatja Önt az újrahasznosítható cso-
magolási, és a zöldhulladék gyűjtésé-

ben 2018. szeptember 1-től bekövetkező
változásokról.

2018. szeptember 1-től a hulladékszállítás
változatlanul a településen HÉTFŐI, az
üdülő övezetben VASÁRNAPI napokon
történik.

A házhoz menő csomagolási és zöld-
hulladék gyűjtés változatlanul HÉT-
FŐI napokon lesz az egész településen,
beleértve az üdülő területet is, melyek
időpontjai viszont VÁLTOZTAK a ko-
rábban meghirdetettekhez képest.

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Az esetleges kellemetlenségekért szíves elné-
zésüket és megértésüket kérjük!

DTkH Nonprofit Kft.

Tisztelt délegyházi Ingatlantulajdonosok!

Gyűjtési időszak: egész évben KÉTHETENTE, HÉTFŐI napokon.

Gyűjtési időszak: egész évben KÉTHETENTE, HÉTFŐI napokon.



Délegyházi Hírek 2018. szeptember

Községünk életéből
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DÉSA TÁBOR 2018
Ismét eljött az augusztus és izgatottan

vártuk a DÉSA napokat! Az idei év
rendhagyó volt. Rengeteg, rengeteg segítsé-
get kaptunk, szívet melengető az összefogás
és a segíteni akarás! Ezúton is nagyon kö-
szönjük a sok-sok támogatást a délegyházi-
aktól és a dunavarsányiaktól, civil szerveze-
tektôl, vállalkozóktól, boltoktól! Nélkülük
nem jöhetett volna létre ez az eseményekkel
teli hét! Köszönjük, hogy a Civilek Háza a
rendelkezésünkre állt! A gyerekek bőséges
ellátásban részesültek! Rekord létszám: 44-
en is voltunk! Egyszóval: Köszönjük! Felso-
rolni nem tudnám kiknek, tele lenne vele az
újság! Külön köszönet csajok! Mindent! 

Bogdán Ildikó

Mint évek óta, idén is eljött, hogy a falu-
ban élő gyerekek egy kis időt együtt és

tartalmasan tölthessenek el a nyári szünet-
ben. Első nap nem tartottam velük, azonban
kisebb testvéreim élménybeszámolójának

köszönhetően a másodikon mégis csatlakoz-
tam. Engem nem az ugrálóvár vonzott,
hanem a sok más élmény. Olyanok, mint tár-
sas játékok – valóban nagy létszámmal. Sor-
verseny, többféle kézműves foglalkozás: ne-
mezelés, gyöngy fűzés és szövés, kicsiknek
vasalógyöngy és szalvéta technika. A legér-
dekesebb számomra pedig a rúdtánc megis-
merésének lehetősége, illetve a testfestés
volt. Szóval a változatosság komoly táborok-
kal vette fel a versenyt, az idei zenei tábor
mellett ez is méltán kap helyet a nyári élmé-
nyeim között. Mégis a legjobb dolog a hosz-
szú nyár alatt találkozni ismerős arcokkal,
barátokkal. Hát ezért térünk vissza minden
évben. Köszönjük! 

Szabó-Sípos Kalliszta

Minden évben megrendezésre kerül a
DÉSA családi napok. Az idei évben is

augusztus elején volt a Civilek Házában.
Nehéz sorsú gyerekek – akiknek nem lehet

meg mindenük – töltik itt az idejüket. Na-
gyon sok ilyen gyerekről tudunk itt Délegy-
házán. Igaz, hogy nem mindenki vesz részt
ezen a programon, de megpróbálunk min-
denkinek segíteni! A DÉSA családi napokon
barátokra, játszótársakra lelhetnek. Kézmű-
ves foglalkozáson, ajándék készítésben vehet-
nek részt. Idén ugráló várat és arcfestést is si-
került szervezni, amit a kisebb-nagyobb gye-
rekek egyaránt imádtak. Öröm volt látni a
mosolyukat, amit mi jószívűen viszonoztunk,
jelezve, hogy nincs veszve a világ. Vannak le-
hetőségek, segítő kezek, amik akármikor se-
gítenek, csak szólni kell. Én is részt vehetek
ebben a programban, ami megtiszteltetésként
szokott érni, hiszen segíthetek magam fajta
gyerekeken, sőt mi több! Nekik nagyobb
szükségük van a társaságra, mint nekem. Na-
gyon szépen köszönöm, hogy részt vehetek
egy olyan programon, ahol mind úgy visel-
kedünk, mint egy nagy család! 

Meleg Viktória



Délegyházi Hírek

Községünk életéből
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Ünnepi kenyér
ASelyem és a Forgó család lengyel vendégei nevében köszöni azt

a megtiszteltetést, hogy augusztus 20-án a megszentelt ünnepi
kenyeret asztalukra tehették és közösen elfogyaszthatták. Köszönet
Polgármester Úrnak a nagyon kedves gesztusért! Kívánjuk, hogy
Délegyháza valamennyi lakójának az asztalára az év minden napján
kerüljön hasonló finom kenyér!

Kirándult a Kölcsey Kórus
Köszönetünket fejezzük ki dr. Riebl Antal polgármester úrnak és

a Képviselő -testület tagjainak, hogy Tisza - tavi kirándulásun-
kat támogatták. Az énekkar tagjai és családtagjaik sok szép élménnyel
gazdagodva tértek haza a kicsit meleg, de vidám, felejthetetlen útról.

Köszönjük Szilveszter Lajos alpolgármester úrnak, hogy ezt a
forró napot velünk töltötte, és mint a busz sofőrje, épségben haza-
hozta a kicsit fáradt, de boldog társaságot.

a Kölcsey Kórus tagjai nevében 
Forgó Vilmosné

Délegyházi Máltai Csoport gyerektábora – 2018. július 23-27.
Az idén is, mint minden évben, nagy iz-

galommal készültünk a hatodik alka-
lommal meghirdetett nyári táborunkra. 

Gyerekeink a két és fél évestől, a 12 éves
korig voltak, mert ahol a többen voltak test-
vérek, ott mind a kettő vagy három gyerek
jöhetett. Így a létszámunk nagyon hamar be-
telt, mert sajnos a befogadó termünk csak
ötven főre elég. A tábor minden nap 8-16
óráig volt, de a csemeték többsége még négy
óra után is maradt egy kis önfeledt játékra.

Nagy volt az öröm az első nap reggelén,
mikor találkoztak a több éve visszatérő felnőtt
segítőkkel és pajtásaikkal, de az első alkalom-
mal táborozók is hamar jól érezték magukat.
Az önfeledt ismerkedés és a csoportok kiala-
kulása után 37 éhes gyermekszáj kérte a reg-
gelit, az ebédet, majd délután az uzsonnát, ami
minden alkalommal bőséges és finom volt.

Mind az öt napon a főétkezések mellé
még hol gyümölcs, palacsinta és sütemény is
volt a szülők és a külső segítők jóvoltából.

A gyerekek segítőikkel nagy érdeklődéssel
és odafigyeléssel készítették el a különböző
ajándéktárgyakat, szüleiknek, nagyszüleik-
nek, amit pénteken a záró foglalkozáskor
adtak át. A fegyelmezett elfoglaltságok mel-
lett jutott idő az önfeledt játékra és egy kis
rosszalkodásra is, valamint ruha válogatásra,
amit a nap végén elvihettek haza. 

Hét közben táborunkba ellátogatott Jakus
Lászlóné képviselőnk, a tábor zárásakor
pedig Darabos Zsuzsanna képviselőnk, va-
lamint a Közép - Magyarország Máltai Régi-
óvezetője, Bodnár László. 

Látogatásuk során nem jöttek üres kézzel
gyerekeinkhez, Ők pedig rövid műsorral
kedveskedtek a vendégeknek.

Búcsúzáskor elhangzott részünkről a kér-
dés, hogy „Jól éreztétek magatokat a Máltainál?
Jövőre is eljöttök?” A felelet kórusban hang-
zott: „Igen! De nem egy hétre, hanem kettőre!” 

Idézem egy kisleány szavait, aki azt
mondta az édesanyjának, hogy „Anya, itt leg-
alább kitombolhattuk magunkat!” Ennél na-
gyobb elismerést egy gyerektől nem is kap-
hattunk volna. Azt gondoljuk, hogy a tábo-
runkkal nyújtottunk egy kis segítséget a
szülőknek azzal, hogy biztonságban, és fel-
nőtt felügyelet mellett tudhatták a gyerekei-
ket öt napon keresztül.

Szeretnék köszönetet mondani a külsős
segítőimnek, a „Máltás”segítőimnek és tag-
jaimnak a kitartó és odaadó munkájukért.

Köszönet a szülőknek és a támogatóknak
anyagi és egyéb felajánlásukért. Külön kö-
szönetet szeretnék mondani dr. Riebl Antal

polgármester úrnak, valamint
a Képviselő - testületünknek,
hogy 100.000 Ft-ot biztosí-
tottak a táborunk sikeres le-
bonyolításához. 

Remélem, hogy jövőre is
meghirdethetjük táborunkat,
(amit már most várnak a
gyerekek) s akkor is a talál-
kozás és a szeretet örömével
jönnek.
Magyar Máltai  Szeretetszolgálat 

Délegyházi csoportja
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A Római Katolikus Egyház ünnepei, szentjei 
szeptember hónapban

Rómában született 540 körül elő-
kelő családban. Közszolgálatra ké-
szülő, tehetséges fiatalember,

gyorsan haladt a ranglétrán felfelé. Rövide-
sen Róma prefektusa lett, ez biztosította szá-
mára, hogy megismerje Róma és Itália életét.
Ekkor szerezte meg azokat az ismereteket,
amelyeket később pápasága idején fel tudott
használni. Megismerkedett Szent 

Benedek tanításával. A Monte Coelin lévő
palotáját kolostorrá alakította. Ma itt áll a
róla elnevezett templom és kolostor. Csen-
des szemlélődő életét pápai parancs szakí-
totta meg. Megbízatást kapott, a pápa köve-
tének kellett lennie Konstantinápolyban. Itt
megismerte a diplomáciai életet. Ez sokban
segítette főpapi működését. Diplomáciai kül-
detése 585-ben ért véget. Visszatért Ró-
mába, az általa alapított kolostorba, ahol a
pápa sokszor felkereste és tanácsát kérte.
Rómát súlyos természeti katasztrófa sújtotta,
ahol a pápa is áldozatul esett.

590. szeptember 3-án Szent Péter utódá-
nak választották. Népének jó pásztora, a sze-
gények segítője, a hit védelmezője és terjesz-
tője volt. 

Nem szerette a kiemelkedő címek haszná-
latát. Tőle származik a pápák ezen címe:
Isten szolgáinak szolgája. Kiváló szervező és
tanító. A róla elnevezett Cantus Gregorianus
jelzi, hogy a liturgiában is sokat alkotott.
Nevét viseli legrégibb VIII. századból fenn-
maradt

Szakramentárium liturgikus könyv. Szá-
mos írását levelezését és írását ismerjük.
604. március 12-én fejezte be földi életét. Ez
a nap nagyböjti időre esik, ezért liturgikus
ünneplését megválasztásának napján ünne-
peljük.

Szeptember 5. – Kalkuttai Boldog Teréz
szűz

Agnes Conxha Bojaxhiu 1910-ben szüle-
tett albán szülőktől. Mohamedán környezet-
ben éltek, ennek ellenére hűségesen ragasz-
kodott a család a katolikus hitéhez. Kilenc
éves volt, amikor a család elveszítette édes-
apjukat. Édesanyjuk kézimunka üzlettel tar-
totta fenn magát és három gyermekét. A
megpróbáltatás még jobban összetartotta a
családot. Az édesanya a Szent Szív közös-
ségben a szegények segítője volt. Ágnes ál-
lami iskolába járt, de a Mária Kongregáció-
nak tagja lett. A kalkuttai egyházmegyében
a jugoszláviai jezsuiták szolgálatot vállaltak,
írásaikban beszámoltak az ottani lehetősé-
gekről. 1928-ban barátnőjével elhatározták,

hogy szerzetesnővérnek jelentkeznek az an-
golkisasszonyok rendjébe. Hamarosan Indi-
ába küldték noviciátusának megkezdésére.
Az 1925-ben szentté avatott Lisieux-i Kis
Szent Teréz iránti tiszteletből a Teréz nevet
vette fel. A kalkuttai Szűz Mária iskolában
1948-ig földrajzot tanított. 1946-ban élet-
ében fordulat következett be, amikor 

megismerte az emberi nyomorúságot.
Ekkor engedély kért, hogy elhagyja rendjét
és Kalkutta szegénynegyedébe mehessen.
Letette rendi ruháját és fehér száriba öltö-
zött, amelyet keskeny kék szegély övezett.
Amerikai missziós nővéreknél egészségügyi
kiképzésben részesült. Kalkuttába visszatért,
a szegények Kis nővéreivel lakott. A Szeretet
Misszionáriusai Társulat 1950-ben nyert jó-
váhagyást, amely hamarosan elterjedt az
egész világon. 1965-ben pápai jogú társulat
lett. Hitvallásuk: "Szegények vagyunk. A nap hu-
szonnégy órájában Jézus Krisztust szolgáljuk."
Számtalan kitüntetés között 1979-ben Nobel
díjat kapott. 1997-ben halt meg. II. János Pál
pápa 2003-ban a boldogok sorába avatta.

Szeptember 8. – Szűz Mária születése,
Kisboldogasszony

A keleti egyházban a liturgikus év kezdetét
jelentette, így az ünnep a keleti egyházból
ered. A nyugati egyházba I. Sergius pápa a
VIII. sz. végén vezette be. Eredetileg a Jeru-
zsálemi Szent Anna - bazilika szentelési év-
fordulója volt. A keresztény egyház mindig
fontosnak tartja megemlékezni arról, aki a
Megváltó édesanyja lett. Szent Bernát egyik
beszédét érdemes idézni: "Veszélyben, szük-
ségben, kétségeidben, gondolj Máriára, hívd Máriát.
Ne távozzék ajkadról, n távozzék szívedből, és hogy
közbejáró imáját elnyerhesd, ne szűnj meg példáját
követni. Ha őt követed nem fogsz eltévedni, ha őt
kéred nem fogsz kétségbeesni, ha rágondolsz nem
térsz rossz útra, ha ő fogja kezed nem fogsz elbukni,
ha ő védelmez nincs mitől félned, ha ő vezet nem
fogsz elfáradni, ha ő kegyes hozzád célba érsz."

Szeptember 14. – Szent Kereszt 
Felmagasztalása

A római liturgiában, keletről származva
két ünnepe volt a Szent Keresztnek. Az
egyik a Szent Kereszt megtalálása (május 3.).
A másik a Szent Kereszt felmagasztalása,
amikor 335. szeptember 13-án Jeruzsálembe
ünnepélyesen felszentelték a Szent Sír-bazi-
likát. Másnap először mutatták be a népnek
a megtalált szent kereszt ereklyét. Herakleus
császár 628-ban a perzsáktól visszaszerezte
a Szent Keresztet, amelyet több mint tíz

évvel korábban elraboltak. Később a két ün-
nepet összekapcsolták. A keresztény ember
áhítattal imádkozza és énekli az antifónát: Mi
pedig dicsekedjünk Urunk Jézus Krisztus
keresztjében, benne van üdvösségünk, éle -
tünk és feltámadásunk. A dunavarsányi plé-
bánia templomunk titulusa szintén a Szent
Kereszt felmagasztalása.

Szeptember 21. – Szent Máté apostol 
és evangélista

Nevének jelentése Jahve ajándéka, vagy
hűséges. Kafarneumba született. Foglalko-
zása pénzváltó. A pénzváltó asztal mellől
szólította meg az Úr: „Jöjj, kövess!” Az első
evangélium szerzője. Később Máté Jézus
vendégül látta, odajött sok vámos és bűnös
Jézussal és tanítványaival egy asztalhoz ültek.
Jézus tudatosan vállalta a vámosokkal és bű-
nösökkel a közösséget, maga mondta, a be-
tegeknek kell az orvos. Etiópiában és Perzsi-
ában hirdette az evangéliumot. Etiópiában
halt vértanú halált. Keletről a X. században
vitték Salernóba, jelenleg is ott őrzik. Az
Egyház ekkor tartja ünnepét.

Szeptember 24. – Szent Gellért püspök
és vértanú

980-ban született Velencében. Öt éves ko-
rában súlyosan megbetegedett. Szülei Gior-
gio-szigetre vitték. Az itt élő bencés szerze-
tesek imájára meggyógyult. Itt maradt és
bencés szerzetes lett. Bolonyába folytatta ta-
nulmányai, majd tanított. Visszatérve a mo-
nostorába perjellé választották. Vilmos apát
halála után apáttá választották. Szentföldre
tervezett utazása alatt ismerkedett meg egy
pihenő alatt Gaudentius pannonhalmi apát-
tal, akinek hatására a Szentföld helyett Ma-
gyarországra jöjjön. Bízott abban, hogy
innen könnyebben megvalósíthatja szent-
földi útitervét. 1015. május 3-án Mór püs-
pökhöz érkezett Pécsre. Asztrik pécsváradi
apáttal Székesfehérvárra mentek István ki-
rályhoz. Nagyboldogasszony napján járult
Gellért a király elé. Találkozásuk hatására Ist-
ván király meghívta Imre herceg nevelőjé-
nek. Imre nyolc éves volt ekkor. Gellért hét
évig nevelte az esztergomi királyi palotában.
Remeteségbe vonult, 1030-ban csanádi püs-
pök lett és megkezdte az egyházmegye meg-
szervezését. A főesperességek élére magya-
rul tudó papokat állított. Káptalani iskolákat
alapított, templomokat, székesegyházat épí-
tett. István király halála után nehéz idők kö-
vetkeztek rá. 1046-ban több püspöktársával
Gellért-hegynél halt vértanú halált. A pesti
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Ejtőernyős ugrás

Boldogasszony templomban temették el.
Később Csanádra szállították át. Bronzból
készült szobra, kezében a kereszttel, vérta-
núsága helyéről, a Gellért-hegyről tekint le a
fővárosra.

Szeptember 29. – Szent Mihály, 
Szent Gábor, Szent Rafael főangyalok

Szent Mihály a legrégibb ünnep - jelentése:
Ki olyan, mint az Isten? Tisztelete Nagy

Konstantin császár idején már létezett. A
Boszporusz melletti Histiai hegységben ő
építette a Michaéliont. A nyugati Egyházban
a VI. században létezett ünnepe, ezt a Vero-
nai Szakramentum is tartalmazza. A Via Sa-
laria melletti ősi Szent Mihály templom el-
szentelésének évfordulója. Itáliában a X. szá-
zadtól Gábor - Isten embere, Isten erősnek
bizonyult - főangyal ünnepe.

A XI. századtól Rafael - Isten meggyógyí-

tott - főangyalnak is ünnepe. Az Eucarisztia
ünneplésében a profáció végén az angyalok-
kal együtt énekeljük: "Szent vagy, ....., ....., Min-
denség Ura Istene." A három főangyal ünnepét
az Egyház egy napon tartja. Ma is időszerű
a sokat imádkozott fohász: „Szent Mihály fő-
angyal védelmezz minket a küzdelemben, a sátán
gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!"

Józsa Sándorné
hitoktató

Sokszor elnézem az embereket,
hogy mennyi mindent megtesznek
azért, hogy boldogok és elégedet-

tek legyenek. Nagyon sok időt és pénzt ál-
doznak arra, hogy megtalálják azt a dolgot,
ami boldoggá teszi őket. Ha végül megsze-
rezték, amit akartak akkor mégsem lesznek
boldogok, hanem jön egy újabb dolog, ami
még nem az övék és ha azt megszerzik akkor
biztosan meglesznek elégedve… Például,
folyton váltogatjuk a telefonunkat, hogy a
leg újabb verzió legyen, márkás ruhákban já-
runk, mert ez a divat. Drága autókkal járunk,
mert ez segít az önbecsülésünkön. 

Amúgy rengeteget dolgozunk nem érünk
rá semmire és senkire. Örülünk, ha a saját
bajainkkal megküzdünk nem kell a másik
gondja, baja. Hétvégén is eljárunk különféle
rendezvényekre, programokra vagy dolgo-
zunk, hogy több pénzünk legyen. Templom-
nak még a közelében sincs időnk menni. Is-
tenre nincs szükségünk. 

Boldogság, megelégedettség, nyugalom
nincs, de gond és baj az van. Nem jó az élet-
ünkben a fontossági sorrend. Fásultak, gyö-
törtek, gondterheltek vagyunk, csak magunk

körül forgunk. A gyerekeinkkel és a párunk-
kal nincs már szinte kapcsolatunk, ha talál-
kozunk is csak veszekszünk. A gyerek elide-
genedik tőlünk, a házasságunknak pedig
vége. Ha ezen az életformán nem változta-
tunk úgy járunk, mint az az ember, aki egy
ejtőernyős ugrást hajtott végre. A történet
sajnos igaz.

Volt egy ember, aki elvégzett egy ejtőer-
nyős tanfolyamot és megszerezte a jogosí-
tást arra, hogy egyedül ugorhasson. Ki is
rakta a szobája falára az igazolást. Nagyon
izgatott volt az ugrás előtt és jól fel akart ké-
szülni, ezért beszerzett egy pár dolgot. Pél-
dául vett egy sisakot a fejére, egy fényképe-
zőgépet, amivel fotókat tud majd készíteni
a magasból, egy jó ugróruhát és még több
más dolgot.

Elérkezett a nagy pillanat, mikor az er-
nyősök elkezdtek kiugrálni a repülőgépből.
Mikor rá került a sor leellenőrizte a sisakot,
a fényképezőgépet és minden mást, amit
magával akart vinni. Mivel mindent rendben
talált kiugrott. Először csak lebegett, élvezte
a magasságot, majd eljött az ejtőernyő ki-
nyitásának pillanata, megakarta húzni a zsi-

nórt, ami kinyitja az ernyőt. Akkor vette
észre, hogy nem vette fel az ernyőt. Minden
másra gondolt, de a lényeget kihagyta. Fon-
tosabb volt a fényképező és minden más,
mint az, ami igazán fontos lett volna, az,
ami életben tartotta volna. Az illető lezuhant
és meghalt. Nem mentette meg a szobája
falán lógó papír.

Van okos telefonunk, drága autónk, szép,
nagy házunk medencével, márkás ruháink.
Látszólag mindent beszereztünk a boldog-
ságunkhoz és az örök életünkhöz.

Vagy mégsem? A lényeget nem hagytuk
ki? Ismerjük Istent, Jézus a barátunk? Ka-
punk-e tőle békét, nyugalmat, elégedettsé-
get? Jó alapra, Őrá helyeztük-e az életünket?
Ő az ejtőernyő a fejünk felett, ami bármikor
megtart és megment minket?

A jó hír, hogy most még nem késő. Jézus
örömmel fogad barátjává minket. A kegye-
lem még tart.

„Békében fekszem le, és el is alszom, mert
csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban
élhessek!.” Zsolt.: 4:9

Mihály Csilla
baptista gyülekezet

Délegyházi Református Missziói Egyházközség
„Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre.” 

(100. Zsoltár, 5. vers.)

Aszeretet az életben az egyik legfon-
tosabb dolog. Éppen ezért sokan és
sokat beszélnek róla. Természeténél

fogva tehát elcsépelt. Jelentése zavaros, mel-
lékágai burjánzanak, használata közhelyes.
Annyira elvesztette a súlyát, hogy ha valamit
igazán szeretünk arra már inkább az „im-
dáni” szót használjuk, pedig ez egy teljesen
más cselekményre mutat vissza, csak súlyo-
sabb.

A szeretet jelentésének és megvalósulásá-
nak egyik fontos tulajdonságát a 100. Zsoltár
szerzője a hűséggel hozza párhuzamba. Ezt
mi magunk is megtesszük. Legyen szó há-
zasságról, testvériségről, barátságról, a sze-

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 (12-13 korosztálynak) 
Péntek 18:00 Ifjúsági Bibliaóra (14-18 korosztálynak) 
Vasárnap 10:00 Istentisztelet és Gyermekistentisztelet

További eseményeink:
Október 6. 9:00 Gyermekszombat 
Október 27. Gyülekezeti szépítő nap 
Október 25-26. Úrvacsoraelőkészítő alkalmak a Bibliaórák idejében 
Október 28. 10:00 Újborért Hálaadó Úrvacsorás Istentisztelet 
Október 31. 18:00 Istentisztelet a reformáció ünnepe alkalmából 
November 1. 16:00 Temetői Istentisztelet a délegyházi temetőben.
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Tisztelt Olvasók! 
Elkezdődött az iskola és a karate edzések.

Várjuk a jelentkezését az új karatésoknak
Délegyházán az Általános Iskolában 6 éves
kortól, hétfőn 17.00-18.30-ig és csütörtökön
17.00-18.00-ig. Dunavarsányon a művelő-
dési házban 6 éves kortól hétfőn és csütör-
tökön 15-16-ig és 12 éves kortól pedig fel-
nőtt csoportba hétfőn és csütörtökön
18.30-tól 19.30-ig. Ha szeretnél bátrabb,
gyorsabb, erősebb magabiztosabb lenni, ön-
védelmet tanulni, ne várj vele, hanem gyere
le edzésre. Ha szeretné a gyerekét sportoló,
jó csapatban tudni, ne tétovázzon és keres-
sen meg minket! Nálunk fontos az önfegye-
lem, önbizalom, kitartás, akaraterő, bá-
torság, koncentráció fejlesztése. Megtalál
minket a facebookon: Délegyházi Karate
Sportegyesület és az internet: oldalakon. 

Nyitottunk az ovisok felé is. Van egy ovis
csoportunk Dunavarsányon a művelődési
házban csütörtöki napokon 15.45-16.30-ig

és Délegyházán az óvodában heti egy alka-
lommal megmozgatjuk a piciket Marossyné
Futó Krisztivel. Zuglóban és Pomázon
évek óta vannak ovis csoportjaink, amiről
csak nagyszerű dolgokat tudok mondani,
Majosházán pedig most szerveződik az óvo-
dában. A kicsik lelkesek és mindent szépen
végigcsinálnak kb. 50 percig. Ez az idő na-
gyon sok egy kis manónak! Akik hozzám
járnak ovisok, 1 évvel ezelőtt még nem vol-
tak olyan fegyelmezettek, mint most. Élvezik
az edzéseket, ráéreztek az ízére, és igyekez-
nek jól teljesíteni, mert megdicsérjük őket.
Óvodáskorú gyermekünknek életre szóló él-
ményeket, előnyöket, különleges fejlődési le-
hetőségeket biztosíthatunk a sportolás által.
A mozgáskoordináció javulásával együtt nő
a gyerekek önértékelése, a csoport kö zös -
ségformáló, kiválóan szocializál, önismeretet
és önbizalmat ad. A kisgyermekek él te tő
eleme a játék, ezért bármilyen sport  ágat is
választunk, legfontosabb a já té kosság és vál-

tozatos ság. 5-6 éves korban előtérbe kerül-
nek azok a gyakorlatok, amelyek kifejezetten
a mozgáskoordinációt, a koncent rációt segí-
tik és erősítik.7-8 éves korban már kifejezet-
ten javasolt az atlétika, a torna, a küzdősport.
Ebben az életkorban fontos, hogy szabadon
ismerkedhessen a gyermek minél több
sportággal. Egyrészt azért, mert így lényege-
sen növeli egyéb adottságait is /mentális és
szociális fejlődés, kitartás, küzdőszellem, ön-
bizalom, önismeret/, másrészt azért, mert
így kiderülhet az is, hogy milyen sportág illik
hozzá a legjobban, illetve miben van esetleg
kiemelkedő tehetsége. Ha van olyan pici
gyermeke, akinek nem talál sportot,
hozza el hozzánk!

Elkezdtünk készülni az ősz versenyeire
szeptember 1-én. Ilyenkor nehéz időszak
következik, mert alapozunk. Reméljük, hogy
úgy sikerül a versenyzőknek a küzdelme,
ahogyan eldöntötte, mert ez valahol egy
döntés is. Nem kell alábecsülnöd magad.
Bármire képes lehetsz. Elhatározás kér-
dése az egész. Erős vagy. Tűzz ki magad elé
egy célt, és idővel el fogod érni. Persze erre
most kevés az idő, mert a versenyek itt van-
nak a nyakunkban. Nem baj, ha megvan az
elszántság, akkor valahogy lesz. Tenni is kell
érte, ami ebben a versenyzői csapatban meg-
van. 

Első versenyünk szeptember 22-én a IV.
Halas kupa Kiskunhalason. Szurkoljunk
együtt a kis harcosokért!

Marossy Károly 4. dan
Klubvezető

OYAMA KARATE KYOKUSHIN HUNGARY
DÉLEGYHÁZI KARATE SPORTEGYESÜLET

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

Ha magadban bízol, bármire képes lehetsz

retet és a hűség, mintegy egymás jelentés-
ének kiegészítői és mélyítői, kéz a kézben
járnak, hogy megértessék velünk a tartalmat.
A szeretet, ami az én láthatatlan döntésem,
hűségre ösztönöz, ami adott cselekedeteim-
ben láthatóvá válik valaki iránt.

A hűséges szeretetre nem akkor van szük-
ség, amikor minden rendben van köztem és
a szeretettem között. A hűséges szeretet
akkor valós, ha a bajban, a nehézségben van
szüksége a kapcsolatnak a szeretet által ösz-
tönzött hűségre. Ezek a bajok a látszat elle-
nére nem is külső támadásból vagy viszon-
tagságból indulnak, hanem a szeretetkapcso-
latban résztvevők hűsége gyengül. Ezen
lehet és kell dolgoznunk házasságainkban,

családi életünkben, barátságinkban. A szere-
tet Istentől fakadó volta miatt azonban
akkor teszünk a legjobban, ha egyenesen a
forrásától, Istentől kérjük el ezt. Az ő szere-
tete és hűsége ugyanis sosem fog elfogyni
irántunk, mindig megújul, mindig kérhetjük.
Hála ezért Krisztusnak, a helyreállította ezt
a hűséget köztünk!

Baba-Mama szoba:
Kedves Anyukák! A vasárnapi Istentiszte-

leteken már nem csak az ovis és alsós gyer-
mekek megőrzését szolgáló Gyermekisten-
tiszteletet vállaljuk, hanem kialakítottunk egy
olyan helységet, ahol az édesanyák a gyer-
mekeikkel együtt hallgathatják és láthatják az

Istentiszteletet. Szeretettel várunk minden-
kit!
Hivatali nyitva tartás: Szerda 8:00 – 16:00 
Elérhetőségeink: 
Cím: 2337 Délegyháza, Szabadság tér 11. 
E-mail: Tel.: +36 30 941 51 05
Facebook: https://www.facebook.com/delegyha-
zaref
Bankszámlaszám: Délegyházi Református
Missziói Egyházközség 
10918001 00000085 97250000

Alkalmainkra hívunk és várunk szeretet-
tel mindenkit!

Sáska Attila 
református lelkipásztor
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Aminap a délegyházi öregfiúk együt-
tese barátságos labdarúgó-mérkőzé-
sen vett rész Marosvásárhelyen, ahol

a helyi öregfiúk alkotta Apollo Old Boys el-
lenfeleként léptek pályára. Tulajdonképpen
egy hármas tornára kellett volna sor kerüljön,
de a három, baráti társaság egyike, a Fodor
István által vezetett magyarkapusi (Kolozs
megye) alakulat sajnos az utolsó pillanatban
objektív és szubjektív okok miatt kénytelen
volt lemondania a tornán való résztvételt,
ezért került sor csak egy mérkőzésre. 

A délegyháziak komolyan vették a találko-
zót mindannak dacára, hogy a helyiek hamar
vezetéshez jutottak Ördögh Attila és Anon
Turc góljai révén, de a második játékrész ele-
jén a délegyházi alakulat szépített Nagy Zol-
tán révén: az egykori marosvásárhelyi labda-
rúgó mintegy 25 méterről lőtte a rövid sa-

rokba, így erős lövésénél tehetetlen volt az
egykori ASA aranycsapatának hálóőre, Biró
II. Levente, aki egykoron Bölöni Lászlóval
És Hajnal Gyulával is futballozott Vásárhe-
lyen. A szépítő találat után összeesett a hazai
csapat, így ellenfele még három gólt szerzett
Darázs József  (a délegyháziak valamikori
gólkirálya), Darázs Patrik és Keresztesi
Csaba révén. Szilágyi Dezső találata volt az
utolsó – egyben szépítő találat a marosvásár-
helyiek részéről – , a találkozó során.

A délegyháziak közül dícséretet érdemel
többek közt
Zsüle István
hálóőr – aki
több alkalom-
mal parádésan
védett – , Ma-
rinyák Zsolt
játékirányító,
Nagy Zoltán
(Medve) hát-

véd, Keresztesi Csaba középpályás és dr.
Riebl Antal – aki kiválóan irányította a pálya
széléről az alakulatot – , de a csapat tagjai is
jelest alkottak a mérkőzésen. 

A Délegyháza színeiben a következő játé-
kosok léptek pályára: Zsüle István – kapus;
Nagy Zoltán (Medve), Keresztesi Csaba

csk., Keresztesi Kornél, Darázs József, Da-
rázs Patrik, Németh H. Ferenc, Németh At-
tila, Matics Attila, Matics Béla, Ónodi Ist-
ván, Demeter Tibor, Marinyák Zsolt, Farkas
Sándor Csaba és Sodor János mezőnyjáté-
kosok. 

Az Apollo Old Boys felállítása a követ-
kező volt: Biró II. Levente kapus; Daróczi
László csk., Csizmás Jenő, Veress József, Ör-
dögh Attila, Schneider László, Kelemen Sán-
dor, Muntean Tibor, Anton Turc, Szilágyi
Dezső, Szente Csaba, Gelu Horvat és Sikó
Ferenc mezőnyjátékosok. Tolvaj József, az
Apollo Old Boys csapatkapitánya egy ko-
rábbi, súlyosabb sérülés miatt nem válalhatta
a játékot. 

Mint ismeretes, az összecsapást a maros-
vásárhelyi illetőségű, a hajdani Constructo-
rul, majd a Viitorul Prodcomlex egykori já-
tékosa, Böjte Attila és Daróczi László szer-
vezte, akik a 90-es évek elején, a Gloria majd
a Viitorul Prodcomplex szívós hátvédjével,
Nagy Zoltánnal (Medve) játszottak együtt a
Viitorulnál és a délegyházi együttesnél.
Azóta tart a két település között a baráti kap-
csolat, amely évente egy oda-vissza futball-
mérkőzésen és több kiránduláson meg kul-
turális eseményen alapszik.

Czimbalmos Ferenc Attila 

Jöttek, láttak, győztek
Barátság-kupa 2018: Apollo Old Boys-Délegyháza 3–4

Fotó: archiv

Délegyháza Községi Sportegyesület Labdarúgó Szakosztály 
2018. őszi szezon mérkőrései
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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.: 06-70/434-5166

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

APRÓHIRDETÉS
• KERTÉPíTÉS, KERTTERVEZÉS, KERTFENNTARTÁS. Tel.: 06 70 775

8606 és 06 70 866 7398; E-mail: hmkertek@gmail.com; Honlap: ttp://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, lakkozást, PVC - sző-
nyeg 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 munkaidőben! Érdeklődni lehet
a 06 20 9829 199-es telefonszámon.

• KÖZÉPISKOLÁSOKNAK MATEMATIKÁBÓL korrepetálást, pótvizsgára, pótérettsé-
gire felkészítést vállalok. Tel.: 06 30 482 9081

• ALBÉRLETET KERESEK 1 FŐ RÉSZÉRE Délegyházán, hosszú távra. 
Tel.: 06 30 438 5150

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 véle-
ményeket is leközöl. Fenntartjuk magunknak a rövidítés és az átszerkesztés jogát, az eredeti
szerzői szándék változatlanul hagyásával.

Nyomdai munkák: West-Graph Kft.

• ALBÉRLETET KERESEK 1 ÉVRE ! Építkezés miatt albérletet keresek 2 felnőtt és 1
gyermek részére, kisállat tartási lehetőséggel. Minimum 2 szobás családi házat szeretnék.
Tel.: 06 20 922 2530
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Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434/3
+36 30 232 5350, +36 30 617 8304

dunad2010@gmail.com

AKCIÓ: KERTI SÜTŐK,

Új termékek: 

TERRÁN és BRAMAC cserép

MÉTERÁRU VÁSÁR
DÉLEGYHÁZÁN!

SEHOL MÁSHOL ILYEN ÁRON!

Méteráru már 299,- Ft/m –től!
Kínálatunkból: szövetek, selymek, bélések, dekor anyagok,

kartonok, pamutok, alkalmi anyagok, stb…
Árusítás helye és ideje: 

2018. szeptember 24-én,
hétfőn, 13.00-15.00 óráig

a Kölcsey Művelődési Központban 
(Délegyháza, Szabadság tér 1-3.)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
KONKURENCIA MÉTERÁRUBOLT 

(7130, Tolna, Deák F. u. 3.)


