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Tisztelt Lakosok,
Olvasók!

Ö römmel tölt el, hogy hamarosan hallhatjuk
újra a karácsonyi angyalok énekét, melynek

hangja a családot, az otthon melegét juttatja
eszünkbe. Karácsonykor meghitt hangulatban
együtt ünnepelhetünk szeretteinkkel, barátaink-
kal, elfelejtjük a mindennapok gondjait, és csak
azt látjuk, ahogy a családunk, gyerekeink csillogó
szemmel bontják ki az ajándékokat. Az ajándék
értéke nem számít csak a mosoly és a feltétel
nélküli szeretet, ami átjárja lelkünket és már ma-
gunkénak is tudhatjuk a világ legértékesebb aján-
dékát, ami meggyújtja szívünkben a szeretet láng-
ját. A három nap elteltével az igazi feladat a kö-
vetkező évre, hogy ne hagyjuk kialudni ezt a lán-
got, hisz az újév egy új lehetőség. Lehetőség
arra, hogy magunk mögött hagyjuk bánatunkat,
megbocsássunk annak, aki megbántott és szere-
tettel viseltessünk embertársaink iránt, és emlé-
keinkből erőt merítve átlépjünk a gondokon. 

Ezen gondolatok valóra válásának reményében
kívánok Délegyháza Község Önkormányzatának
nevében minden kedves lakosnak, olvasónak:

Áldott, Békés, Boldog Karácsonyt, Egészség-
ben és Eredményekben Gazdag 2013-as Évet.

Juhász Gyula:
Karácsony felé

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

Magyarország 2012. évi központi költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVII.
törvény módosításáról szóló 2012. évi CLXXXVII.  törvény alapján Önkormány-
zatunk egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást kap a 2012. dec-
ember 12.-én fennálló teljes adósságállomány vonatkozásában. A pénzügyi lebo-
nyolításra 2012. december 28-án kerül sor.

Ennek köszönhetően megszűnnek a korábban felvett kölcsönök, és a közel-
múltban igénybe vett Napsugár Óvoda fejlesztési hitele is. Ezen túlmenően a mű-
ködési hitelek is kiegyenlítést nyernek, mely eredményeképpen lejárt esedékessé-
gű kötelezettségeink sem lesznek. 

A mai gazdasági helyzetben ez Önkormányzatunknak nagyon nagy segítséget
jelent!

Köszönet érte!

Karácsonyi ajándékot kaptunk



Délegyháza Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 2012. november 8-i rend-
kívüli ülését a Polgármesteri Hivatal Tanács-
termében tartotta. Az ülés első napirendi
pontjaként a 2013. évi belső ellenőrzési ter-
vet és a 2013-2016. évekre vonatkozó straté-
giai ellenőrzési tervet fogadta el a Képviselő-
testület, majd második napirendi pontként a
2012. évi költségvetési rendelet 3. számú
módosításáról alkotott rendeletet (20/2012.
(XI.9.) önkormányzati rendelet az önkor-
mányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
2/2012.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. sz.
módosításáról). A har madik napirendi pont
keretében – a gazdálkodás biztonsága érde-
kében - az önkormányzat folyószámla hitelé-
nek működési hitelre történő kiváltásához
szükséges döntéseket hozta meg a Képvise-
lő-testület, melynek keretében rendeletet al-
kotott a 2012. évi költségvetés módosításáról
(21/2012.(XI.9.) önkormányzati rendelet az
önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
szóló 2/2012. (II.15.) önkormányzati rende-
let 4. sz. módosításáról), módosította a költ-
ségvetési évet követő 3 évre szóló kitekintés-
re vonatkozó határozatát, és döntött az adós-
ságmegújító hitel felvételéről. (A jelenlegi
információink szerint hitelfelvételre az adós -
ságkonszolidáció miatt nem lesz szükség.)
Negyedik napirendi pontként módosította a
Képviselő-testület a vagyonrendeletét (22/
2012. (XI. 9.) önkormányzati rendelet az ön-
kormányzat vagyonáról és a vagyongazdál-
kodás egyes szabályairól szóló 37/2010. (X.
21.) önkormányzati rendelet módosításáról),
melyet a nemzeti vagyonról szóló törvény
rendelkezései indokolnak. 

Törvényi változások miatt módosította a
Képviselő-testület a Családi Napközi Alapító
Okiratát, a Polgármesteri Hivatal Alapító
Okiratát, és a Képviselő-testület Szervezeti
és Működési Szabályzatát (23/2012. (XI. 9.)
önkormányzati rendelet a Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet
módosításáról). Döntött a Képviselő-testület
a hókotrási feladatok ellátásáról, és a vállal-
kozó megbízásáról, majd pedig az Óvoda be-
ruházás finanszírozásához szükséges, az
MFB Zrt.-től felveendő hitel biztosítékait tar-
talmazó határozatát egészítette ki a hitelinté-
zet kérésének megfelelő rendelkezésekkel.
Ezt követően az OTP Bank Nyrt. kérésének
megfelelően pontosította a Képviselő-testü-
let az ivóvízminőség-javító beruházás 10%-
os, a Bel ügy minisztérium Önerő Alapjából
utófinanszírozott önerejének megelőlegezé-
sét szolgáló hitel felvételéhez szükséges ha-
tározatot, várhatóan azonban nem lesz szük-
ség ezen hitel felvételére sem. Utolsó napi-

rendi pontként tájékoztatást kapott a Képvi-
selő-testület a DTV Zrt. további működése és
a koncessziós szerződés sorsa ügyében. 

Délegyháza Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 2012. november 14-én
rendkívüli ülést tartott a Polgármesteri Hiva-
tal Tanácstermében, melynek egyetlen napi-
rendi pontja a 2012. évi költségvetés módosí-
tása volt (24/2012. (XI. 14.) önkormányzati
rendelet az önkormányzat 2012. évi költség-
vetéséről szóló 2/2012. (II. 15.) önkormány-
zati rendelet 5. sz. módosításáról).

Délegyháza Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete rendes ülését 2012. novem-
ber 27-én szintén a Polgármesteri Hivatal
Tanácstermében tartotta. Az ülés kezdetén
dr. Riebl Antal polgármester beszámolt a le-
járt határidejű határozatok végrehajtásáról,
majd első napirendi pontként Görbe István
képviselő beszámolt a közbiztonsági értekez-
leten történtekről. Ezt követően hét víziállás
fennmaradási kérelmet tárgyalt a Képviselő-
testület, majd pedig hozzájárult a Délegyháza
879 hrsz-ú, és 1323 hrsz-ú, kivett közút meg-
nevezésű ingatlanon buszforduló, valamint
parkolóhely kia la kításához, és közvilágítási
lámpatest kiépítéséhez, melyet a kérelmező
fog megvalósítani. A negyedik napirendi
pont keretében egy közterület átnevezési ké-
relmet tárgyalt a Képviselő-testület, melyet
nem támogatott, majd pedig a Tavirózsa
Kemping bérleti díjának 10%-kal történő
emeléséről született döntés. 

Ezt követően tárgyalta a Képviselő-testület
a 2012. III. negyedévi pénzügyi beszámolót,
a 2013. évi költségvetési koncepciót, majd
pedig az adórendeletek felülvizsgálata köré-
ben az előterjesztéssel egyezően úgy határo-
zott, hogy a helyi adókról szóló rendeleteket
nem kívánja módosítani. Tárgyalta a Képvi-
selő-testület a 2013. évi hulladékszállítási
közszolgáltatási díjakat, a szolgáltató által ja-
vasolt 7,9%-os díjemelést azonban nem fo-
gadta el, újabb tárgyalásokat kezdeményezett
a szolgáltatóval e tárgyban. A korábbi évek-
hez hasonlóan ismét úgy határozott a Képvi-
selő-testület, hogy a nyári szúnyoggyérítési
feladatokkal a CSÖSZ-t bízza meg, melynek
fedezetét a 2013. évi költségvetés terhére
biztosítja. 

Tárgyalta a Képviselő-testület a közterü-
let-használatáról szóló rendelet módosítását a
mozgó árusítás kapcsán, rendeletalkotásra
azonban – további tárgyalások szükségessé-
ge okán – nem került sor. Új, „Gyermekek”
közlekedési táblának az Iskola elé történő ki-
helyezéséről is döntött a Képviselő-testület,
majd pedig döntés született a közvilágítás
2012. évi üzemeltetőjének személyéről
(ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.),

valamint a közvilágítás áramdíjára érkezett
igen kedvező árajánlat elfogadásáról (ELMŰ
Nyrt.). Ezt követően az ún. Rádiós-sziget
hasznosítására benyújtott pályázatot hagyta
jóvá a Képviselő-testület, majd pedig tájé-
koztatást kapott az ivóvízminőség-javító be-
ruházás kivitelezési munkálatairól. Az ülés
végén a Majosi út tulajdonviszonyainak ren-
dezése ügyében egy éve folytatott tárgyalá-
sok eredményeként a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ által előterjesztett ún.
előzetes megállapodást hagyta jóvá a Képvi-
selő-testület. 

Az ülések jegyzőkönyvei, és az ülésen al-
kotott rendeletek a község honlapján
(www.delegyhaza.hu), valamint a Könyvtár-
ban olvashatók. 

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

Önkormányzati hírek Tájékoztató

Köszönjük
Gyógyszerész Úr!
D é l e g y h á z a

Község lakói ne-
vében hálás kö  szö -
nete met fejezem ki
díszpolgárunknak,
Dr. Mándoki Péter
úrnak közös sé gün -
kért végzett 16 éves
gyógy  sz e  r é  sz i
mun  kájáért.  

Évekkel ezelőtt
saját otthonánál nyi totta meg gyógyszertárát,
hogy ellássa kicsiny falunkat. 

Ma is örömmel tölt el bennünket, hogy
egy ilyen odaadó és önzetlen személy gon-
doskodott hosszú esztendőkön át rólunk.

Kérjük a Gondviselést, hogy – immár
nyugdíjasként – hosszú éveket töltsön még
közöttünk erőben, egészségben.

Képviselő-testületünk legutóbbi ülésén tár-
gyalta általános iskolánk működtetésével kap-
csolatos napirendet.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
2012. december 5-én kelt döntése alapján
önkormányzatunknak havi 1.824 ezer forint-
tal kellene hozzájárulnia iskolánk működési
költségeihez. 

Ilyen előzmények után Képviselő-testüle-
tünk egyhangúan úgy döntött – az iskola veze-
tésének véleményével teljes összhangban -,
hogy a jövőben is Délegyháza Község viseli
teljes egészében a működtetéssel kapcsolat-
ban felmerülő költségeket



Önkormányzati hírek Tájékoztató

Tájékoztató az
útjavításról

A KEOP-.1.3.0 „Ivóvízminőség
Javítása” pályázat kapcsán a közút

helyreállítására vonatkozó,
szerződésben rögzített

helyreállítási munkálatok,
az időjárási viszonyok miatt nem
valósíthatók meg a munkálatok

befejeztével. Az úttükör
helyreállítását, valamint (ahol

szükséges) sóderral való
feltöltését az idő enyhülésével
Önkormányzatunk a  lakosság
közlekedésének (kapubejárók)
érdekében elvégzi,  az érintett

utcák Jókai–Rákóczi–József A. 

Az út minőségével kapcsolatos
észrevételeiket várja 

Szilveszter Lajos alpolgármester:
30/ 692-1073

Délegyháza Község
Önkormányzata

Anyakönyvi napló

Újszülöttek:

Balogh Emma 2012. 09. 08.
Somogyi Dominik                  2012. 10. 31.
Váradi Adorján                     2012. 11. 05.
Gaál Lili                              2012. 11. 11.
Kálmán Dominik                   2012. 11. 21.
Pocsai Benedek                     2012. 11. 27.

„Az anyai szeretet üdvösség, béke
nem kell megszerezni, nem kell kiérde-
melni.
Az anyai szeretet feltétlen…
ha nincs, akkor oda az élet minden 
szépsége.”                                 (Erich Fromm)

Házasságkötés 

Gaál Ferenc – Gáti Anna
Sándor Gyula – Donka Katalin

„Az ember egy napon rádöbben arra,
hogy az életben igazán semmi sem fontos.
Sem pénz, sem hatalom, sem előrejutás,
csak az, hogy valaki szeresse őt igazán.”

(Goethe)

Elhunyt:

Kálóczi  Józsefné                  1930. 09. 01.

„Olyan csend van így nélküled,
hogy szinte hallani,
amit még utoljára
akartál mondani.”

(Váci Mihály)

Lakóhelyet létesített: 32 fő
Tartózkodási helyet létesített: 7 fő

Zsolnainé Csernyi Erzsébet
anyakönyvvezető

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindenkinek,
aki Kálóczi Józsefnét, született Sipos
Esztert utolsó útjára elkísérte, sírjára ko-
szorút, virágot helyezett, fájdalmunkban

és gyászunkban osztozott.
A gyászoló család

Hulladékszállítási díjak 2013. december 31-ig,
illetve e díjtétel módosításáig

1 alkalom  /  ürítési díj  /  60 l-es edény 402 Ft / ürítés + ÁFA
1 alkalom  /  ürítési díj  / 110 és 120  l-es edény 480 Ft / ürítés + ÁFA
1 alkalom  /  ürítési díj / 240  l-es edény 946 Ft / ürítés + ÁFA

1 alkalom  /  ürítési díj / 1,1 m3-es edény 3710 Ft / ürítés + ÁFA
Zsák 448 Ft / db  + ÁFA

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy

az A.S.A. Magyarország Kft.
tájékoztatása szerint az ünnepekre való

tekintettel az alábbiak szerint módosul a
hulladékgyűjtés községünkben:

2012. december 24. helyett 
2012. december 22-én szombaton 

(hétfői napokon gyűjtött utcák)

2012. december 25. helyett 
2012. december 23-án vasárnap
(keddi napokon gyűjtött utcák),

2012. december 31. helyett 
2012. december 29-én szombaton 
(hétfői napokon gyűjtött utcák),

2013. január 01. helyett 
2012. december 30-án vasárnap 
(keddi napokon gyűjtött utcák).

gyűjtik be településünk hulladékát.
Kérjük, hogy a gyűjtőedényeket reggel 6
óráig tegyék ki.

Polgármesteri Hivatal

HÁZIORVOSI
TÁJÉKOZTATÓ 
December 24-én és 31-én 

Dunavarsányon ügyelet lesz.

December 27-28-án 
Délegyházán helyettesít 

Dr. Kováts Lajos
Rendel 10-11óráig
tel: 20/9-212-860 

Minden kedves betegünknek békés,
boldog  Karácsonyt és Új Esztendőt

kívánunk 

Dr. Ladányi Györgyi és munkatársai

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Óvo-
da parkolója területén a téli időszak-
ban jégpályát alakítunk ki. 

Kérjük Önöket, hogy ez időszak
alatt az ideiglenes parkolót használják.
Megértésüket és türelmüket előre is
köszönjük!

Tisztelettel:

Délegyháza Község Önkormányzata



Önkormányzati hírek Tájékoztató

E ténynek hírértéke már nem nagy, hiszen
tájékoztató levelet küldtünk, az istentisztele-
teken hirdettük, s aki arra jár, láthatja, hogy
már a falak is emelkednek.

Sokféleképen lehet viszonyulni e beruhá-
záshoz, ugyan úgy, mint minden más kezde-
ményezéshez településünkön. Ez így termé-
szetes. És az is természetes, hogy sokakban
kérdések merülnek fel. A valós előítélet- és
indulatmentes kérdésekben az érdeklődést
látjuk, és hálás örömmel fogadjuk azokat.
Ilyenekre gondolunk: miért épül, kinek épül,
miből épül, ki lakik majd benne, stb.? Ezek
jogos és helyénvaló kérdések. Sokat kell
ezekről beszélni azért, hogy valótlanságok ne
terheljék ez ügyben Délegyháza közvéle-
ményét. E helyen azonban csak a leglényege-
sebb tényeket vázoljuk röviden e kérdések
rendjében.

– Azért épül, hogy helyben lakó lelkipász-
tor szolgálja azoknak a gyermekeknek, fel-
nőtteknek és időseknek a lelki, szellemi, kö-
zösségi életét, akik ezt bármilyen módon és
bármilyen formában értékelik és igénylik. A
lelkész ne csak ideutazzon istentiszteletre,
vagy kérésre, hanem együtt éljen azzal a kö-
zösséggel, amelynek szolgálatára hívatott.
Így intenzívebbé válik a spirituális élet a kul-
turális és közösségi élet is, amely már nem
csak a református gyülekezet, hanem az
egész település javára van.

– Az épület ugyan úgy, mint a templom, a
Délegyházi Református Egyházközség tulaj-
dona lesz. Ez azt is jelenti hosszú távon, hogy
a gyülekezet elszakad Dunavarsánytól és ön-
álló lesz.

– Közadakozásból és összefogásból. Az
összefogásnak szép jeleit látjuk az elvégzett
munkában. Cserepes László vezetésével szé-
pen halad a munka. Mindez felajánlásból,
munkadíjat nem fizettünk. Áldás kísérje az
önkéntesek egész életét és további munkáját.
Reméljük, hogy sokak csatlakoznak hozzá-
juk a közeljövőben. Az építőanyagok fedeze-
tét eddig külső segítség biztosította, de hama-
rosan szükség lesz a helyi adománygyűjtés
megkezdésére is.  

– A mindenkori református lelkész fog
benne élni családjával. Reménység és a ter-
veink szerint feladata Délegyháza gondozá-
sára korlátozódik. Itt fog élni és osztozni fog
a délegyháziak sorsában.

A kérdések és válaszok újabb kérdéseket
szülnek, de nem lehet kérdés számunkra,
hogy nagy öröm, sőt kiváltság, hogy erre
vállalkozhatunk, mert ezzel egy minőségben
gazdagabb közösségi élet feltételeit teremt-
jük meg. Valljuk, hogy amit látunk, azt szép
karácsonyi ajándékként fogadhatjuk. Jövő
Karácsonykor pedig – a Jóisten segítségével
– a befejezett beruházásnak örvendezhetünk.

Az építkezést az időjárás függvényében

folyamatosan végezzük. Bizalomteljes szere-
tettel kérjük mindannyiuk hatékony hozzájá-
rulását. Kérjük, erejük szerint álljanak oda e
szép terv megvalósulása mellé.

Folyamatosan várjuk a munkára való je-
lentkezőket Cserepes Lászlónál személye-
sen: Majosi u.; telefonon: +30/9820657;
emailen: cserepes.laszlo@freemail.hu

Pénzbeli adományukat átutalással a
13597539-12302010-00031847 számla-
számra várjuk „parókia” közleménnyel. Sze-
mélyesen a lelkészi hivatalban tudjuk átvenni
fölajánlásukat vasárnaponként a 8.30 kor
kezdődő istentisztelet előtt és után. Hétköz-
napokon a gyülekezet megnevezett önkénte-
sei fogadják el hozzájárulásaikat: Szilágyi
Józsefné – Petőfi S. u.; Pallaga Lászlóné –
Petőfi S. u.; N.Tóth Gáborné – Kossuth L. u.;
Lovas Józsefné – Dózsa Gy. u.; Dóra
Aladárné – Kossuth L. u.; Cserepes Lászlóné
– Majosi u.

Kedves Délegyházi Polgárok! Annak re-
ményében, hogy a fenti tájékoztató és segít-
ségkérő szavakat jó szívvel fogadják, várjuk
megtisztelő jelentkezésüket és tisztelő szere-
tettel kívánunk 

áldott Adventet, Karácsonyt és boldog
Újesztendőt:

a Presbitérium

Épül a lelkészlakás Délegyházán

Délegyháza község Önkormányzata ezúton is köszönti
Knapp Lőrincnét, Délegyháza legidősebb lakóját!

Tájékoztatjuk 
a Tisztelt Lakosságot, 

hogy a 

Piroska Patika,
az új gyógyszertár 

2012. december 12-én
megnyitotta kapuit az

Egészségházban 
(Rákóczi u. 8). 



Önkormányzati hírek Tájékoztató

Tisztelt Délegyháziak! 

Ismét szeretnénk étellel kedveskedni
Önöknek!

2012. december 24-én 11 órától finom hallét
főzünk a Kavicsbánya épületénél.

Szeretettel várunk mindenkit!

Szervező: Együtt Délegyházáért Egyesület

Támogatónk: Délegyháza Horgászegyesület

Aki  a szeretet ünnepe előtt  jóízű ételt szeretne
enni jöjjön, mindenkit szeretettel várunk!

Békés, boldog ünnepet kívánunk 
minden délegyházi lakónknak! 

A chip az állatok azonosítását könnyíti
meg, hiszen ha minden kutyát ellátnak egy
ilyen azonosító chippel, akkor az elszökött
állatokat napokon belül vissza tudják juttatni
az eredeti gazdihoz. Emellett a chipek segít-
ségével pontos nyilvántartás készülhet az or-
szágban élő összes kutyáról. Az
ebek számára eddig is kötelező
volt bizonyos esetekben a chip.
Például az Európai Unióban a
kutyák gazdival történő utazá-
sához vagy kereskedelméhez az
állatútlevél mellett elengedhe-
tetlen a chip megléte is.

Eddig is kötelező volt a chip,
ha az állat új tulajdonoshoz ke-
rült (pl. kiskutya), de az új ren-
delet szerint január 1-től min-
den 4 hónaposnál idősebb ku-
tyát meg kell jelölni. Az adatbázist most már
nem az állatorvosi kamara működteti, hanem
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hiva-
tal. Az állatorvos semmilyen beavatkozást
nem végezhet el a kutyán, amíg meg nem
győződik róla, hogy az eb meg van jelölve.
Ennek ellenőrzése augusztus 1-jétől már kö-
telező, de január 1-jétől amennyiben a tulaj-

donos nem hajlandó bejelöltetni kedvenc
négylábúját, az állatorvos kötelesbejelentést
tenni a kerületi Főállat orvosi Hivatal felé,
amely felszólítja az állattartót, tegyen eleget
kötelezettségének. Az állategészségügyi ren-
deletek megsértéséért 15 ezer forint a bírság

alsó határa, de az eset súlyossá-
gától függően a kiszabható
büntetés akár 1 millió forint is
lehet. Az eddigiekből kiderül,
hogy a chip nélküli kutyust ve-
szettség ellen sem szabad olta-
ni, ami újabb szabálysértést je-
lent. A 15 ezer forintos alsó
összeget szorzókkal módosít-
ják, így hamar magasba szök-
het.

A chipeket a működési enge-
déllyel rendelkező állatorvos

ülteti be és ő veszi nyilvántartásba is az álla-
tot. 

Eddig csak a beoltott kutyákat tartották
nyilván, viszont a nem beoltott ebekről sem-
milyen nyilvántartás nem létezett. Az új ren-
delet előírja, az önkormányzat háromévente
köteles ebösszeírást végezni. Az országos
adatbázishoz valószínűleg az önkormányzat

is hozzáfér majd, így aztán ki tudják szűrni,
melyik eb van beoltva és melyik nincs. A má-
sik fontos cél nyilván a kóbor kutyák kérdé-
sének rendezése. 

Sokan üdvözlik az új módosítást, mert ez-
zel elkerülhető lesz, hogy szaporodjon a fele-
lőtlenül kitett kutyák száma, bár csodát nyil-
ván nem várhatunk. Véleményem szerint
szemléletváltásra van szükség, az állatok sze-
retete, a felelős gondoskodás elterjedésétől
várhatunk komolyabb eredményeket. Jelen-
leg az állatvédők becslése szerint nagyjából
1,5 millióra tehető a Magyarországon élő
ebek száma, ebből több mint százezer gaz-
dátlanul kóborol 

Mindezek alapján ezúton kérem a kedves
kutyagazdikat, hogy állataik chippes jelölé-
séről gondoskodjanak! 

Ismételten felhívom a figyelmüket a ren-
delkezés előírására: 2013. január 1-jén már
benne kell lennie a chipnek a kutyusban!

A leírtakkal kapcsolatban kérdéseikkel
forduljanak hozzám bizalommal!

Dr. Hegedűs Tamás +36/30-471-3306
Dr. Mészáros János  +36/20-9272-366

A kutyák kötelező mikrochippes jelöléséről
Ez év februárjában fogadták el azt a kormányrendeletet, amely kimondja, minden 4 hónaposnál idősebb kutyát kötelező lesz
mikrochippel ellátni. A chip tulajdonképpen egy rizsszemnyi méretű állatazonosító eszköz, melyet tűszúrással juttatnak az állat testé-
be, rendszerint a nyak bal oldalába. A művelet nem jár nagyobb fájdalommal, mint a kötelező oltás. A kis eszköz egy apró szénszál,
amibe egy 15 jegyű számot kódoltak, behelyezése 3500 forint. A tévhittel ellentétben a chip nem sugároz önálló jeleket, csak egy speciá-
lis leolvasó rádiójeleire válaszolva adja vissza a benne tárolt számsort (leginkább egy bolti vonalkód leolvasáshoz hasonlítanám).

Délegyháza Község
Önkormányzatának

nevében köszönetemet
fejezem ki 

Galambos Ernő úrnak 

a Napsugár Óvoda
számára biztosított
Mikulás-ünnepségért 

és a Mikulás által hozott 
rengeteg ajándékért, 
mellyel mosolyt csalt 

a sok kisgyermek arcára.

Dr. Riebl Antal
polgármester



2012. 11. 17-én a Délegyházi Mozgáskorlátozott Szervezetének
egyik  tagja 

KNAPP  LŐRINCNÉ TERIKE NÉNI

Délegyháza, Móra F. u 13 szám  alatti lakos ünnepelte 

100. SZÜLETÉSNAPJÁT.

Tagtársunkat  virággal, és tortával  köszöntöttük. Örültünk, hogy a
falu legidősebb lakója a mi közösségünkben él! 

Kívánjuk neki, hogy még sok időt töltsön velünk, erőben,
egészségben.

Mozgáskorlátozottak szervezetének Vezetősége és Tagsága

Ezúton mondok köszönetet Délegyháza Polgármester-
ének, dr. Riebl Antalnak, és az Önkormányzat képviseleté-
ben megjelenteknek, hogy személyesen megemlékeztek, fel-
köszöntötték és megajándékozták Édesanyámat, özv. Knapp
Lőrincnét 100. születésnapja alkalmából.

Köszönetemet fejezem ki a Mozgáskorlátozottak Délegy-
házi Szervezete vezetőjének, Palóczai-Kiss Balázsnénak és a
tagság nevében megjelenteknek, hogy együtt ünnepelhet-
tünk Édesanyám, özv. Knapp Lőrincné 100. születésnapján,
ajándékukkal és szeretetükkel nagy örömet szereztek neki.

Tárnoki Györgyné 

FONTOS KÖZLEMÉNY
ÁLLÁSKERESŐKNEK
A Magányos Időseket és Családokat Segítő Alapítvány

(„MISA”) által szerezett Szenior Álláskereső Klub november
27-én megtartotta a soros összejövetelét Dunavarsányban.

Sajnos a meghívott munkaadók nem érkeztek meg, de a leg-
frissebb álláslistából válogathattak a környékbeli településekről
(Dunavarsányból, Délegyházáról, Majosházáról és Taksony ból)
érkezett álláskeresők.

A klubvezetőség értesít minden érdeklődőt, hogy mivel a
Művelődési Ház a szabadság miatt december végén zárva lesz,
így a legközelebbi foglalkozásunkra 2013. január utolsó kedd-
jén 14 órai kezdettel kerül sor. 

Az Alapítvány munkatársainál lévő álláslista viszont
megtekinthető minden héten pénteken, 8-10 óráig a Gyermekjó-
léti és Családsegítő Szolgálat épületében Dunavarsányban.

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és jó
munkahelyeket hozó 

Boldog Új Esztendőt kíván  
a klubvezetőség nevében:

Dr. Gligor János.

Ritka születésnapi köszöntés
Községünk életéből



Községünk életéből

A Délegyházi Önkéntes Polgárőrség
tájékoztatója

Görbe István lett a Délegyházi Önkéntes Polgárőrség 
új szolgálatvezetője.

Telefonszáma: 06-30-849-9163.

Forduljanak hozzá bizalommal!

Minden kedves délegyházi lakosnak
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván a

Délegyházi Faluszépítő Egyesület

Minden kedves délegyházi
lakosnak

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Esztendőt kíván a

délegyházi FIDESZ csoport.



Iskolánk életéből

November két utolsó napján érdemes volt ellátogatni a hunyadisok Művészeti estjeire,
mert szép és emlékezetes produkciókat láthattunk minden fellépő osztálytól. A páros és
páratlan osztályok tartották egy-egy este a bemutatóikat, hogy a közönség elkerülhesse a
zsúfoltságból adódó fennakadásokat, így a nézők minden figyelmükkel a kis fellépők elő-
adására koncentrálhattak. 

A színpadon sokoldalúan mutatkoztak be osztályaink: az elsősök látványos, pergő név-
sorolóval, a másodikosok saját készítésű hangszerekkel kísért megható dallal, a harmadi-
kosok az eljelelt Honfoglalással, a negyedikesek egy Lázár Ervin-jelenettel és dallal-vers-
sel léptek fel. Az ötödik osztály ijesztő külsejű zombitáncosai keveredtek a reppelőkkel, a
hatodikosok piros-fekete vagány öltözékben új oldalukról mutatkoztak be táncukkal. A
7.a osztály minden tagja részt vett a kamaszokról szóló, látványos Janikovszky Éva-jele-
netben. A 7. bések előadták az István, a király c. rockopera rövidített változatát, míg a
végzős nyolcadikosok fiú-hattyútáncát a lányok Michael Jackson-száma tette eredetivé.
Mindkét este szép népdalokkal lépett fel iskolánk Mákvirág énekkara Piroska néni citera-
kíséretével.

Mindenki megtudott valami újat iskolánkról a Ki tud többet a hunyadisokról? –vetélke-
dőn, amelyen a jó válaszokért szép ajándékot lehetett kapni.

Elmondhatjuk, hogy minden hunyadis diák és tanár a szívét-lelkét beleadta a felkészü-
lésbe és a minél sikeresebb előadásba. Sok szép pillanattal gazdagodtunk, akik ott vol-
tunk!!!

Mivel lehetetlen minden segítőnk-támogatónk nevét felsorolni, ezúton fogadják szívből
jövő köszönetünket. Kívánunk Önöknek egészségben, meleg családi körben megélt Kará-
csonyt és sikeres új esztendőt!

Szívmelengető művészeti estek



Iskolánk életéből

Szívmelengető művészeti estek



„Egyél jól, hogy legyél jól!”

Az egészségükre tudatosan vigyázó, naponta
odafigyelő délegyháziak egyre bővülő csapata újra
jó hangulatban töltötte a hónap második péntekjét! 

Megtiszteltetés volt, hogy a Flavon Max Klub
egyik felsővezetője, Lengyelné Kovács Katalin és
munkatársa eljöttek hozzánk. Gratuláltak ahhoz a
klubélethez, amit nálunk tapasztaltak!

A közös fotónézegetés alkalmával felidéztük a 8.
születésnap eseményeit, megosztottuk a hétvégi bá-
zisképzések hangulatát. Szívből kívánom, hogy a
decemberi almádis kirándulásunkon minden klub-
tagunk részt tudjon venni!

Vendég előadónk, Kovács Attila Z. különleges
bemutatójára nagyon figyeltünk! Kipróbálhattuk
azt az eszközt, mely rövid idő alatt is normalizál-
hatja a hajszálereink működését, gyorsíthatja a
flavonoidok eljutását testünk valamennyi sejtjéhez,
csökkentheti fájdalmainkat, vagy olyan frissnek
érezhetjük magunkat, mintha csak most keltünk
volna föl. 

A nap ételkülönlegessége az a sárgarépakrém
lett, amit Katitól kaptunk ajándékba. Köszönjük,
fenséges volt!

A novemberi klubozás családias hangulatban telt.
„Kistanárunk”, Hoffman Peggy ügyesen szemléltet-
ve tanított minket az ízületekről és arról, milyen ter-
mészetes praktikákkal óvhatjuk meg azok  egészsé-
gét. És ha már nem fáj semmink, akkor egy kis oda-
figyelés a környezetünkre, a szobaberendezésre, a
fényekre, illatokra, a napi jókedvre,  - és máris kész
a pihentető alvás receptje! Ugye, Peggy? 

Ne feledkezzünk meg Rózsa istenien egészséges
salátájáról és  Méry Mama sütőtök-varázsáról se!
Igazán jól ettünk, hogy jól legyünk! 

Várunk mindenkit szeretettel klubunkban!
Tóth Ilona, Szombati Zsuzsanna 

06/30200/7985

Óvodánk életéből  Kölcsey Művelődési Központ hírei

Beszámoló a Délegyházi Flavonos Klub
októberi és novemberi találkozójáról

Mint minden évben idén is eljött hozzánk a Mikulás. A gyere-
kek már izgatottan készültek a várakozási időszakban is. Kicsik
csizmát, zsákot festettek a nagyobbak már megpróbálkoztak a rén-
szarvasok festésével és az emlékeket felidézve a már régebbi él-
mények rajzolásával. Tanultunk verseket, énekeket.

Elérkezett a várva várt nap hisz: „Ma érkezik hozzánk a Mi-
kulás!”

A hangulat fokozására részt vettünk egy rövidke műsoron ahol
egy igen tréfás  bohóccal sütöttek  egy képzeletbeli  tortát a gyere-
kek, utána pedig kimentünk a Mikuláshoz mert más meglepetés is

várt Ránk ott. Volt, aki kí-
váncsian, volt aki  kicsit
félve közelítette a Nagy-
szakállút, de az éneklésért
és a verselésért cserében
mindenki megkapta a cso-
magot. Ezt követően kis
csoportokban mindenki
mehetett egy kört a póni-
fogaton.

A meglepetések sora itt
még nem ért véget, más-
nap is érkezett hozzánk
egy Mikulás, aki kedves-
séggel, jó szóval adta át az ajándékokat. A felnőttek kaptak sza-
loncukrot jóságukért, de csak miután kiderítették a gyerekektől,
hogy mi is jók voltunk.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni elsősorban  Galambos Ernő
Úrnak  a mű so rért, a Mikulás-csomagokért és a pónifogatozásért.

Nem utolsósorban köszönetünket szeretnénk kifejezni a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat Délegyházi Csoportjának is.

Minden kisgyereknek sikerült mosolyt csalni az arcára és vidám
perceket szerezni Nekik. Ne feledjük az Ő örömük és boldogsá-
guk a miénk is!

Napsugár Óvoda gyermekei és dolgozói 

Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani mindazoknak, akik
támogatták Katalin napi ren -
dez vényünket!

Támogatóink:

Délegyháza Község
Önkormányzata
Csokréta Asszonyklub
Délegyházi Üdülőterületi Civil
Egyesület
Fókusz Takarék Szövetkezet
Sallai Orsolya – SOrSi
Masszázs
Rényei Ernő
Júlia Virágüzlet
Derzsi Istvánné
Fórizs Sándorné
Kelemen Lászlóné
Kerepesi Sándorné
Kreisz Anita
Palóczai-Kiss család
Tóth Miklósné
Zsákai Józsefné

Kölcsey Művelődési Központ



Kölcsey Művelődési Központ hírei

Idén is ellátogatott hozzánk a Télapó, hogy találkozhasson Délegy-
háza legfiatalabb lakóival, azaz a három év alatti gyermekekkel. Min-
den jó gyerek ajándékot is kapott tőle, és természetesen mindenki jó
volt az idén.

Ezúton szeretnék köszö-
netet mondani Rényei
Ernőnek, Sallai Orsolyának
(SOrSi Masszázs), Kocsis
Tamásnak (Chicken Power
Kft.), hogy segítették a ren-
dezvény létrejöttét.

Derzsi Katalin
művelődésszervező

Télapó járt a Kölcsey Művelődési Központban



A Chicken Power Kft. alapítása 2012-ben történt. Cégünk számítás-
technikai, papír, író-, irodaszer és nyomtatvány szaküzlettel, számítás-
technikai szakszervizzel, kereskedelmi irodával rendelkezik, amelyet
Délegyházán a Rákóczi u. 280/3 hrsz alatt, vagy székhelyünket
Dunavarsány Eötvös u.37.szám alatt találhatja meg minden kedves
Partnerünk. Több éves informatikai és kereskedelmi ismerettel indítot-
tuk útjára cégünket. Az évek során szerzett számítástechnikai termék-
ismeret, műszaki tudás, vevőcentrikus magatartás, probléma-felisme-
rő és -megoldó képesség alapján cégünk vállalatokat, kis- és közepes
vállalkozásokat, magánszemélyeket is ellát. Kereskedelmi, műszaki
szakembereink segítségével teljes körű számítástechnikai szolgáltatás-
sal állunk vállalati, oktatási és egyéni ügyfeleink rendelkezésére.
Komplett számítógép-rendszerek

Ügyfeleink a legkorszerűbb technológiákkal találkozhatnak
nálunk, saját gyártású komplett számítógépekkel valamint
notebook számítógépekkel.

Alkatrész-értékesítés
Vevőink igényeit figyelembe véve raktáron tartjuk vagy rö-
vid időn belül beszerezzük és szállítjuk a számítástechnikai
részegységek széles választékát.

Nyomtató-értékesítés
CANON/ EPSON /HEWLETT PACKARD /LEXMARK
gyártók kis-, közepes és nagyteljesítményű nyomtatóit,
nyomtatórendszereit értékesítjük. A nyomtatóeszközöket
üzembe helyezzük, további műszaki támogatást, karbantar-
tási szolgáltatást biztosítunk felhasználóink részére.

Internet, hálózat
Vállaljuk vállalati belső hálózat, levelező rendszer kialakí-
tását.

Számítástechnikai szakszervizünk
széles szolgáltatási körrel áll megrendelőink rendelkezésé-
re.

Vállaljuk:
• helyszíni és szervizben történő javítást, átalakítást, bővítést ( PC,

perifériák, kiegészítők)
• hálózatfelmérést, hálózatépítést, -bővítést, hálózati rendszer tele-

pítését
• rendszerfelügyeletet, ügyviteli és általános célú szoftverek tele-

pítését
• átalánydíjas és karbantartási szerződésekben foglaltak elvégzését
• helyszíni üzembehelyezést

Számítástechnikai kellék és se géd   anyag forgalmazás
Jelentős részt képvisel cégünk forgalmában a nyom tatókhoz
tartozó eredeti és utángyártott tintapatronok, festékkazetták,
leporellók, lézer /tinta /fénymásoló papírok, fóliák, speciális
papírok. Ezenkívül mágneses adathordozókat, CD lemeze-
ket, optikai lemezeket, általános célú számítástechnikai és
irodai kiegészítőket tudunk megrendelőink részére szállíta-
ni. Nagyobb értékű megrendelés esetén díjtalan házhozszál-
lítást vállalunk.

Kiskereskedelmi számítástechnikai szaküzletünk
Az általunk forgalmazott termékek egy része megtekinthető
üzletünkben, ahol széles választékban találhatók a napi üze-
meltetéshez szükséges segédanyagok, kellékanyagok. Szak-
embereink végzik a helyszíni értékesítést, szaktanácsadást
biztosítanak az általában felmerülő kérdésekre, az éppen
raktáron nem lévő eszközökre megrendeléseket vesznek fel. 

Cégünk szolgáltatásai színvonalával, szervizrészlegével, felhasználói
támogatásával ügyfeleink elégedettek. A továbbiakban is nagy hang-
súlyt fektetünk ezen szolgáltatások magas minőségi szinten történő
elvégzésére. Meggyőződésünk, hogy hosszú távú vállalati kapcsola-
tainkat, aktív és sikeres piaci jelenlétünket csak tisztességes árakkal,
minőségi termékekkel és szolgáltatásokkal, kultúrált kiszolgálással
tudjuk megtartani és javítani. Felhívnám figyelmüket, hogy mind az
óvoda, mind az iskola dolgozóinak 3% árengedményt biztosítunk az
üzletünkben megvásárolható termékek árából! Energiánkhoz és
lehetőségeinkhez képest részt kívánunk venni a délegyházi közösségi
életben is, amennyiben megkapjuk a kellő információkat egy-egy
adott rendezvényről, vagy támogatási tervezetről! Tájékoztatjuk Önö-
ket, hogy főként gyerekcentrikus támogatók vagyunk, de minden kez-
deményezést szívesen meghallgatunk.
Elérhetőségeink: tel: 06-30-377-3798, e-mail: info@chickenpower.hu 

Hirdetés  

Bemutatkozás

DÉLEGYHÁZI HÍREK
hir detési díjai

Egész oldalas fekete 10.000.-
Fél oldalas fekete 5.000.-
Negyed oldalas fekete 2.500.-
Apróhirdetések 500.-

Apróhirdetésnek minősül a 30 szóig terjedő hirdetés.
A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Fizetés számla ellenében készpénzzel vagy átutalással történik.
2011. januártól csak azokat a hirdetéseket tudjuk megjelentetni,

amelyeket előre kifizettek a megrendelők. Aki egész évre előfizeti
hirdetését, kedvezményt kap a hirdetés árából.

Hirdetésfelvétel:
Hirdetéseiket a hirdetési díj önkormányzati pénztárban, illetve a 
Kölcsey Művelődési Központba történő befizetése vagy átutalás 

(OTP: 11742180-15734769)  után adhatják fel.
Kölcsey Művelődési Központ – Ügyintéző: Derzsi Katalin

Cím: 2337 Délegyháza, Szabadság tér 1-3.
E-mail cím: delegyhazihirek@gmail.com • Tel./Fax: 24/212-005

Délegyháza Község Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Osztály
2337 Délegyháza, Árpád u. 8.



Tisztelt Olvasók!
Hagyományos Karate Évzáró Vacsorát tartottunk Délegyházán az

Erdei Vendéglőben december 8-án. A vacsorára olyan sokan jöttek,
hogy sajnos volt, aki már nem fért be. 152 fő volt a vacsorán. Meg-
tisztelte vacsoránkat Dr. Riebl Antal Délegyháza polgármestere, Dr.
Hegyi Anna ügyvéd, az egyesület jogi létrehozója, Dr. Thimy
Sandion orvos és karatés, Bartha Beatrix 3. danos és Vincze Ferenc 2.
danos karate mesterek. Idén ismét nagyon szép, eredményes évet zár-
hatunk a versenyek, edzőtáborok és a vizsgák szempontjából 2012-
ben.  A versenyek győzteseit megtapsoljuk, de „holnap” az lesz a
győztes, aki felkészültebb, nagyobb szívvel küzd és legyőzi az ellen-
felét. „A legjobb mindig úton van.” 

Nagyon jó este volt, jó hangulattal.
Tordai Viktor vezetésével egy karate
bemutatóval kezdődött az este. Va-
csora után az emléklapok kiosztása
következett. Itt díjaztam az év
legeredményesebb versenyzőjét, aki
Tordai Viktor lett, a 2005-ben alapí-
tott Shogun Vándorserleg tulajdono-
sát, aki Varga Rezső lett. Díjaztam az
év Karatésait minden Dojoból, Dél-
egyházán az ovisoknál Hegedűs
Krisztián, az iskolásoknál Pál Balázs
lett. Szép volt fiúk!

Köszönöm a vacsora megszervezé-
sében a segítségét a nagyoknak; és a
szülőknek, hogy elhozták a kicsiket!

Novemberben központi edzést vezettem Délegyházán Bartha
Beatrix 3. danos mesterrel 30 főnek. Ide jöttek Pomázról, Buda-pest-
ről, Kiskunlacházáról, Dunavarsányról és Délegyházáról. Fárasztó
nap volt, de eredményes. Itt felkészítettük a karatésokat a téli övvizs-
gára, ami december 22-én lesz Délegyházán. 

Délegyházán és az egyesület többi edzőtermében idén sokan jöttek
idén karatézni. Év elején szeptemberben így van ez, de idén minden-
hol többen vannak. Lehet, hogy generációváltás? Nem tudom, de jó
látni a sok csetlő botló lelkes pici embert karatézni. Nagyon szépen
tanulnak, és nagyon jól lehet velük dolgozni. Ha járnak rendszeresen
edzésre, sok szép pillanatot szerzünk nekik az edzőkkel. Az egyesület
edzői ebben az évben: Budapesten Bartha Beatrix és Lengyel Árpád,
Kőbányán Varga Ádám, Kiskunlacházán Marossy Attila, Gencsi
Ivett, Délegyházán és Pomázon Tordai Viktor. Jó edzőkkel, terv sze-
rint szépen működik az egyesült. Tordai Viktor Pomázon is ovis kara-
tésokkal kezdett foglalkozni.

Várjuk a jelentkezését az új karaté-
soknak!  

Gyermek edzésen 6-14 éves korig
Délegyházán. Segédedző: Tordai Vik -
tor 3. kyu, edzésidőpontok: hétfő
17:00 – 18:30; csütörtök 17:00 –
18:00). Októberben ovisoknak edzés
kezdődött Tordai Viktor vezetésével
(06-20-423-2804). Felnőtt edzés  Du -
na varsányon a Robi cukrászdában 12
éves kortól. Érdemes elkalandozni ki-
csit a megújult honlapunkon
www.senseimarossy.hu,  sok videóval
edzésekről, versenyekről…, hátha Ön

/ Te is kedvet kapsz, hogy ennek a baráti társaságnak a tagjává válj!   

Békés Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt kívánok mindenki-
nek a karate sportegyesület nevében!

Marossy Károly 4 dan
klubvezető

Karate 

A Délegyházi Karate Sportegyesület évzáró vacsorája



Tájékoztató Hirdetések

APRÓHIRDETÉS
Vízvezeték-szerelés, -javítás, duguláselhárítás, gyorsszolgálat, állandó
ügyelet hétvégeken is. 06-30-376-1796

***

Pedikűr, gél-lakk, műköröm, talpmasszázs otthonában! Tyúkszem, sarok-
repedés, gombás köröm, körömbenövés? Hívjon bizalommal! 
Kovács Zsuzsanna 06-30-567-1075

***

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

***

Redőny, reluxa, szúnyogháló készítés, javítás. Garanciával. 06-20-3642-383
***

Redőny, szúnyogháló, szalagfüggöny és gurtni csere, újak szerelése, régi-
ek javítása. Nyárvégi akció ingyenes felméréssel. 06-20-971-5198

***

Fürjtojás, vágási fürj! Friss házi fürjtojás és étkezésre vágási fürj kapható
Délegyházán. Érd.: 06-30/961-3294

***

Takarítást vállalok! Bankoknál és magánházaknál szerzett tapasztalatok-
kal és referenciákkal, erkölcsi bizonyítvánnyal. 
Elérhetőség: 06-20/775-6668 (Piroska)

***

Szürke-drapp plüssbevonatú, ággyá nyitható, ágyneműtartós sarok-ülő-
garnitúra kedvező áron eladó. 245 x 160. 06-30-696-6589

***

Eladó: 4 égős gáztűzhely, újszerű franciaágy, egy új gőzölős vasaló, 120
l-es boroshordó és egy nagyméretű kuka. Tel: 30/278-3146, Varga Eszter.

önkormányzati lap

Kiadja: Délegyháza Község Polgármesteri Hivatala
Felelős kiadó: Dr. Molnár Zsuzsanna

Főszerkesztő: Derzsi Katalin
Fotók: Bulyákiné Éberth Anna, Varga Gábor

E-mail cím: delegyhazihirek@delegyhaza.hu
Tel./Fax: 06-24-212-005
Készült: 1500 példányban

Eng. szám.: B/PHF/1408/P1994
Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

A szerkesztőség az övétől eltérő véleményeket is leközöl.
Fenntartjuk magunknak a rövidítés és az átszerkesztés jogát, az

eredeti szerzői szándék változatlanul hagyásával.
Megjelenik minden hónap utolsó hétvégéjén.

Nyomdai munkák:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza

KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK:

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

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

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

4. Kölcsey Művelődési Központ
Tel.: +36-24/212-005

5. Könyvtár
Tel.: +36-24/412-172

6. Orvosi rendelő
Tel.: +36-24/212-044

7. Orvosi ügyelet
Tel.: +36-24/472-010

8. Fogorvos
Tel.: +36-24/212-753

9. Védőnő
Tel.: +36-24/412-128

10. Gyógyszertár
Tel.: +36-24/212-798

11. Délegyházi Állatorvosi Rendelő
dr. Hegedűs Tamás 06-30-471-3306
dr. Kotora Noémi 06-30-232-8395

12. Posta
Tel.: +36-24/512-805

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

14. Polgárőrség: Görbe István
Tel.: +36-30/849-9163

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

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

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

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

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

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



Hirdetések

LAKÁS SZERVIZ
Ha folyik vagy csöpög, hívjon és jövök,
de ha csak szivárog, akkor is kiszállok.

Víz-fűtés-gáz szerelés, karbantartás
– fürdőszoba-felújítás, -átalakítás

– mosdó, kád, WC, WC-tartály cseréje
– csaptelepek cseréje

– csőtörés javítása
– bojlerek tisztítása, vízkőtelenítése
– mosó-, mosogatógépek bekötése

– fűtési rendszerek javítása, korszerűsítése, átalakítása
– radiátorok és szelepek cseréje

– gázkazánok, vízmelegítők bekötése, cseréje
– konvektorok tisztítása, javítása

– időszakos átvizsgálás és karbantartás
– szaktanácsadás

MUNKAVÉGZÉS GARANCIÁVAL! 
HÍVJON BIZALOMMAL:

KISS TIBOR 06-30/242-7836

AKCIÓK!



Köszöntjük a szépkorúakat

Idősek napja
Már hagyománnyá vált, hogy évente egy alkalommal Délegy-

háza Község Önkormányzata ünnepséget szervez a község szép
korú lakóinak, hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbe-
csülésünket és szeretetünket azok iránt, akik hosszú, munkában
eltöltött évek után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Csokréta Asszonyklub
tagjainak, a Margaréta Nyugdíjasklubnak, a fellépő vendégeknek,
hogy munkájukkal segítették a rendezvény létrejöttét.

Délegyháza Község Önkormányzata


