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MEGHÍVÓ
Délegyháza Község Önkormányzata tisztelettel és szeretettel

meghívja a község lakóit az 1956-os forradalom és szabadságharc
emlékére tartandó

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE.

Időpont: 2012. október 23., 10 óra
Helyszín: Kölcsey Művelődési Központ

Az ünnepségen fellépnek a Hunyadi János Általános Iskola
tanulói és a Kölcsey Kórus.

1956. október 24. Népszava

Illyés Gyula:

Egy mondat a zsarnokságról
(részlet)

Illyés Gyula 1950-ben írt verse, amely először az Irodalmi Újság 
1956. november 2-ai számában jelent meg.

Hol zsarnokság van,
ott zsarnokság van,
nemcsak a puskacsőben,
nemcsak a börtönökben,

nemcsak a vallatószobákban,
nemcsak az éjszakában
kiáltó őr szavában,
ott zsarnokság van

nemcsak a füst-sötéten
gomolygó vádbeszédben,
beismerésben,
rabok fal-morse-jében,

nemcsak a bíró hűvös
ítéletében: bűnös! –
ott zsarnokság van,
nemcsak a katonásan

pattogtatott „vigyázz!”-ban,
„tűz”-ben, a dobolásban
s abban, ahogy a hullát
gödörbe húzzák,

nemcsak a titkon
félig nyílt ajtón
ijedten
besuttogott hírekben,

a száj elé kapott ujj
„pszt”-jében, hogy ne mozdulj,
hol zsarnokság van,
ott zsarnokság van

nemcsak a rács-szilárdan
fölrakott arcvonásban
s e rácsban már szótlan
vergődő jajsikolyban,

a csöndet
növelő néma könnyek
zuhatagában,
táguló szembogárban,

az van az éjben halkan
sikló gépkocsizajban
meg abban,
megállt a kapualjban;



Meghívó



Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2012. szeptember 18-i rendes ülését a
Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartotta.

Az ülés kezdetén dr. Riebl Antal polgármester
beszámolt a lejárt határidejű határozatok végrehaj-
tásáról, majd az első napirendi pont keretében az
Egészségház tetőtér-beépítésének ügyét tárgyalta
a Képviselő-testület, és a tető azonnali megjavítása
mellett 2013. május 31-ig terjedő póthatáridőt tű-
zött a vállalkozónak a ráépítési munkálatok meg-
kezdésére, és az emelt szintű szerkezetkész építke-
zés befejezésére 2013. december 31-ig adott határ-
időt. Ezt a gazdálkodási tárgyú napirendek tárgya-
lása követte a könyvvizsgáló úr részvételével,
melynek során második napirendi pontként a
2012. évi költségvetés 1. számú módosítását tár-
gyalta és fogadta el a Képviselő-testület (16/2012.
(IX. 20.) önkormányzati rendelet az Önkormány-
zat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 5.)
önkormányzati rendelet módosításáról). Ezt köve-
tően az Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodá-
sáról szóló beszámolót hagyta jóvá a Képviselő-
testület, majd az óvatosság és a gazdálkodás biz-
tonsága érdekében, szükség esetére döntés szüle-
tett az Önkormányzat folyószámla hitelének mű-
ködési hitelre történő átváltásához elengedhetetlen
előkészítő intézkedésekről. 

Ötödik napirendi pontként a Délegyházi Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelmét tár-
gyalta a Képviselő-testület, melyet egy víziállás-
fennmaradási kérelem tárgyalása követett. Döntés
született az önkormányzati tulajdonú termőföldek
újabb 1 évre Tóth János jelenlegi haszonbérlő ré-
szére történő haszonbérbe adásáról, majd pedig az
ún. Gombüzem épületének hasznosítását tárgyal-
ta a Képviselő-testület. Tájékoztatást kapott a
Képviselő-testület az Idősek Napja előkészületei-
ről, majd pedig egy kisbusz vásárlásáról született
döntés. 

Délegyháza Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a 2012. szeptember 27-i rendkívüli
ülését szintén a Polgármesteri Hivatal Tanácster-
mében tartotta.

Első napirendi pontként a telekadóról szóló ren-
deletét módosította a Képviselő-testület a külterü-
leti telkek vonatkozásában (17/2012. (IV. 28.) ön-
kormányzati rendelet a telekadóról szóló 23/2003.
(XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról),
melyet a Fiókgyógyszertár bérleti szerződésének
jóváhagyása követett. A Fiókgyógyszertár az
Egészségházban nyitja majd meg kapuit. 

Harmadik napirendi pontként egy ingatlanhasz-
nálati ügyet tárgyalt a Képviselő-testület, majd pe-
dig a Máltai Ház jövőbeni működtetésére fogal-
mazta meg javaslatát. Ezt a 2012. évi költségvetés
2. számú módosítása követte (18/2012. (IX. 28.)
önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2012.
évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 5.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról), majd pedig a
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Sza-
bályzatának módosítására került sor (19/2012. (IX.
28.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosí-
tásáról). A jogszabályi lehetőségeket megvizsgálva
tárgyalta a Képviselő-testület az Iskola 2013. janu-
ár 1-jétől történő működtetésének ügyét, majd pe-
dig az egyéb településfejlesztési és településüze-
meltetési ügyek keretében az Óvoda hőszolgáltatá-
sa ügyének, valamint a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Zrt. részvényeivel kapcsola-
tos megkeresésnek a tárgyalásával zárult a Képvi-
selő-testület ülése. 

Az ülések jegyzőkönyvei és az ülésen alkotott ren-
deletek a község honlapján (www.delegyhaza.hu),
valamint a Könyvtárban olvashatók. 

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

Önkormányzati hírek

Önkormányzati Hírek Anyakönyvi napló
Újszülöttek:

Szabados Nikoletta 2012. 08. 18.
Sándor Hunor 2012. 08. 24.

Gál Mátyás 2012. 08. 30.
Hajpál Marcell 2012. 09. 03.
Meleg Gergely 2012. 09. 04.

Kerezsi Bendegúz 2012. 09. 11.
Tóth Soma Zsombor 2012. 09. 24.

„Szeressétek a gyermeket, mert
vétek nélkül valók, mint az angyalok!
A mi örömünkre vannak a világon,
hogy jobbá tegyék a szívünket.”

/ Jean-Jacques Rousseau /

Házasságkötés:

Dinnyér Krisztián – Medve Henrietta

„Hiszem, hogy egymást szeretve,
egymást megértve, könnyebb lesz élni,
s bármi sors állna is elénkbe,
a boldogságot el fogjuk  érni.”

/ Ady Endre /

Elhunytak:

Toldiné Horváth Katalin 1954. 01. 18.

Kulimak  Józsefné 1927. 02. 14.

Márton Károlyné 1931. 11. 12.

Mikó Sándor 1945. 03. 08.

Kenessei Mihály 1951. 12. 24.

„Elbúcsúzom, de ott leszek,
Ahol a szél zúg, a nap nevet.
Elbúcsúzom, de itt marad
Belőlem néhány pillanat.”

/ Republic /

Lakóhelyet létesített: 22 fő
Tartózkodási helyet létesített: 16 fő

Zsolnainé Csernyi Erzsébet
anyakönyvvezető

Tájékoztatás
Ismételten tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket,

hogy 2012. július 01-jétől az iskolai közétkeztetés
módja megváltozott.

Az étkezés bejelentését és lemondását a
következő napra vonatkozóan munkanapokon 12
óráig az alábbi módon lehet megtenni.

Telefon: 06-24/542-155, mellék: 6;
06-30/383-4510, mellék: 6;

e-mail cím: mobil@delegyhaza.hu, illetőleg
személyesen hétfőtől péntekig Délegyháza Köz-
ség Polgármesteri Hivatal 2-es számú szobájában
Márkusné Tóth Gabriellánál. A határidőben
történő lemondás elmaradása esetén elvihető az
adott napra járó étkezés, a teljes áras, a kedvezmé-
nyes és az ingyenes étkezők számára is. Helye:
Napsugár Óvoda (Délegyháza, Árpád u. 6.), Vá-
sárhelyi Zsoltnénál délután 13 óráig.

Fontos! 
A bejelentési és lemodási kötelezettség a ked-

vezményes (nagycsaládos, tartós beteg), illetve az
ingyenes étkezőkre (rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény RGYVK) is vonatkozik, tekintettel
arra, hogy a le nem mondott étkezés díja az önkor-
mányzatot terheli. Amennyiben a szülő nem jelzi
az adott napon gyermeke hiányzását, másnapra
nem tudunk étkezést biztosítani a gyermek számá-
ra. A kért étkezés módosítására csak minden hó-
nap végén van lehetőség! A térítési díjakat Vásár-
helyi Zsoltné szedi be, kérjük a befizetés ügyében
szíveskedjenek hozzá fordulni a megadott
időpontokban. Hiányzás esetén előre lemondott
napok, az adott hónapra fizetendő térítési díjból
két hónap múlva kerülnek levonásra.

Kérjük a fizetési határidő betartását gyermekük
folyamatos étkezésének biztosítása érdekében!

Tisztelettel:
Dr. Riebl Antal polgármester

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik édesapánk, 

DEÁK LÁSZLÓ

temetésén megjelentek, utolsó útjára el-
kísérték.
Tiszáné Deák Beáta és  Deák Erzsébet

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben él-
nek.” (Juhász Gyula)



Tájékoztató

Utolsó híradásunk óta két alkalommal voltunk
ruhákért az egyes számú gyűjtőhelyen, természe-
tesen gépkocsival (Palóczai Kiss Tamással), hi-
szen nagyon sok szép holmit kaptunk. Közben
szeptember elején a Máltai Központ egy nagy autó
áruval (ruhaneművel) lepte meg a csoportot. Na-
gyon szép és értékes adomány volt, amit szeptem-
ber 8-án a falu rendelkezésére bocsátottunk, „válo-
gatás” címén.

Iskolakezdés alkalmával úgy gondoljuk, hogy
nagy segítség volt a szülőknek gyermekeik részére
a sok szép és jó minőségű ruhanemű és lábbeli.

Augusztus végén és szeptember elején támoga-
tásból tartós élelmiszercsomagokat osztottunk. El-
ső alkalommal 30 család, és szeptember első nap-
jaiban 15 család jutott értékes csomagokhoz. Így
már több mint 90 db csomagot vittünk ki a rászo-
ruló családoknak ebben az évben.

Felajánlásból osztottunk bútort, babakocsit, fel-
nőtt heverőt, francia- és fotelágyat. Úgy érezzük,
hogy nagyobb lenne az igény a lakosság részéről,
mint a készletünk. Máltai vezetőink (4 fővel)
szeptember 13-án tettek látogatást nálunk, és egy-
ben munkamegbeszélést is tartottunk.

Köszönetet kell mondanunk Matics Bélának,
Palóczai Kiss Tamásnak, a Bándli testvérpár-
nak (Józsinak és Lacinak), hiszen a Máltai Ház-
nál többszöri alkalommal társadalmi munkát
végeztek.

Augusztusban és szeptemberben a Mozgás-
korlátozott tagjaink szépen, lassan rendezik tag-
díjaikat. 

A Mozgáskorlátozottakkal 2012. 07. 31-én
Ceg lédbercelre egész napos fürdőt szerveztünk,
melyet Délegyháza Község Önkormányzata egy-
szeri összeggel segített, amit nagyon szépen kö-
szönünk, valamint ugyancsak tisztelettel köszön-
jük Szilveszter Lajos alpolgármester úrnak a Moz-
gáskorlátozottak tagjainak nyújtott támogatást. 

Végül, de nem utolsósorban szeretnénk megkö-
szönni Délegyháza Község Önkormányzatának,
hogy megadta nekünk a támogatás lehetőségét,
mert ennek hiányában nem tudnánk évente több
alkalommal élelmiszercsomagokat osztani a rá-
szoruló embertársainknak.

Palóczai Kiss Balázsné, a szervezet titkára

Nagyszabású jótékonysági estet rendezett a Magányos Időse-
ket és Családokat Segítő Alapítvány 2012. szeptember 28-án
Dunavarsányban a Petőfi Művelődési Házban.

A rendezvény kezdetén dr. Gligor János a „MISA” Alapít-
vány Kuratóriuma, a művelődési ház vezetése és dolgozói, vala-

mint a nyugdíjas klubok vezetői nevében köszöntötte a megjelenteket. Külön köszöntötte a rendezvé-
nyen megjelent Bóna Zoltán polgármester urat, az alpolgármester asszonyt: Gergőné Varga Tündét.
Megköszönte dr. Riebl Antalnak, Délegyháza polgármesterének támogatását, valamint hangsúlyosan
Szilveszter Lajos alpolgármester úrnak azt, hogy térítésmentesen autóbuszt biztosított a délegyházi,
majosházi és nagyvarsányi nyugdíjasok utazásához. 

A program első részében a varsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulói megható műsorral kö-
szöntötték az időseket, majd Beregszászi Károly bácsi citerajátékát hallgatták a jelenlévők. A szórakoztató
műsor fő részében Szabó Szilvia művésznő és Rákosi László előadóművész verses-zenés összeállításával
teremtettek nagyon jó hangulatot. A jótékonysági est második részében a már berendezett tükrös teremben
adományosztásra került sor, ahol új és használt ruhákból, cipőkből, játékokból, könyvekből, háztartási fel-
szerelési tárgyakból (például: számítógép monitor, mobil klíma, TV-asztal, székek stb.) válogathattak az
érdeklődők. Nagy örömünkre az adományok jelentős része gazdára talált. Külön öröm, hogy az erőspusz-
tai otthon lakóit is vendégül láthattuk. Aki megszomjazott, a mini büfében talált innivalót.

A rendezvény kapcsán riportot, valamint képi anyagot készített az
egyik környékbeli tv csapata, és az anyag már adásba is került. Kö-
szönjük mindenkinek, kiemelten a művelődési ház dolgozóinak, vala-
mint a MISA Alapítvány közreműködő aktivistáinak és segítőinek:
Géczy Bertalannak és Jutkának, valamint Pappné Farkas Évának az
önzetlen, áldozatos munkájukat, továbbá a fiatalok segítségét, akik ren-
dezőként tevékenykedtek.  

Dr. Gligorné Lovász Erzsébet  önkéntes irodavezető

Segítség az
álláskeresőknek
Igen jelentős összejövetelt tartott a Szenior

Foglalkoztatási Klub szeptember 25-én Duna -
var sányban a Petőfi Művelődési Ház tükrös ter-
mében.

A foglalkozásra nemcsak álláskeresők jöttek
nagy számban, hanem több fontos vendégünk is
érkezett, akik bekapcsolódtak a munkába.

Elsőként Schwarcz Gáspár, a Ráckevei Mun-
kaügyi Kirendeltség vezetője tartott információ-
gazdag tájékoztatót a munka világával kapcsola-
tos aktuális rendelkezésekről és az e téren bekö-
vetkezett változásokról. Ezután több kérdés volt,
elsősorban az ellátási formákat illetően. Egy tak-
sonyi lakos az egyéni vállalkozóvá válás állami
támogatási feltételeiről érdeklődött, egy varsá-
nyi munkanélküli a közfoglalkoztatás felté te -
leiről, egy majosházi lakos pedig, akinek a leszá-
zalékoltságát az illetékes hatóság 50% alá csök-
kentette, a munkanélküli regisztrációról érdek -
lődött. Megjelent egy munkaadó is, de ő most
nem álláskínálattal jött, hanem azt tudakolta,
hogy amennyiben pályakezdőt vagy 55 év
fölötti mun  kavállalót alkalmaz, milyen kedvez -
mé nyek kel számolhat. A jövőben várhatóan kell
ne ki munkás, amit időben jelezni fog.

A klubfoglalkozáson – örömünkre – megje-
lent Bóna Zoltán, Dunavarsány polgármestere
is. A polgármester úr elmondta, hogy vannak
olyan helyi lakosok, akik panaszkodnak, hogy a
környékbeli üzemek, gyárak sok távolabbi
térségekből érkező munkavállalót alkalmaznak,
de nincs mit tennünk, ebbe az önkormányzat
konkrétan nem szólhat bele. Arra azonban a vá-
ros vezetése nagy figyelmet fordít, hogy egyre
több cég, ha lehet újak is működjenek a környé-
ken, mert ez nagyszámú munkalehetőséget je-
lent, és a város vezetése számára fontos, hogy
egyre kevesebb legyen a munkanélküli.

A Ráckevei Kirendeltségről érkezett Gulyás -
né Deichman Zsuzsanna a várható képzési,
szak képzési lehetőségekről és feltételekről adott
jól érthető tájékoztatót.

A program további részében a klubvezető
meghívására Dunavarsány igazgatási osztályá-
ról érkezett Takács Jánosnéval a közfoglalkozta-
tás szabályairól és konkrét lehetőségeiről kon-
zultálhattak a jelenlévők.

Az összejövetel záró részében a klubvezető
által közreadott szöveges és táblázatos álláslistá-
ból válogattak a munkát keresők.

A Művelődési Házban folytatódik az alapfo-
kú számítógépkezelői oktatás. Az ingyenes an-
golnyelv-oktatás helyszínét ebben az oktatási
ciklusban áthelyeztük Majosházára.

A következő foglalkozás a szokott helyen és
időben, tehát október utolsó keddjén kerül meg-
tartásra. Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár
a klubvezetőség nevében: 

Dr. Gligor János és Radul Zoltán

FELHÍVÁS !
Egy tányér meleg gulyás a rászorultaknak

Szent Erzsébettől!

November 19-én, Szent Erzsébet napján a
Római Katolikus Egyházközség szeretettel vár
minden kedves rászorulót  a 16 órakor kezdődő
szentmisét követő ételosztásra és ünnepségre a
katolikus templom melletti szobornál.

Jótékonysági est az Idősek
Világnapja alkalmából

A Délegyházi Mozgáskorlátozottak 
és a Máltai Szeretetszolgálat hírei



Tájékoztató Hirdetés

Köszönetet mondunk minden adományozónknak, és azoknak, akik adójuk 1%-át egyesületünkhöz irányították! 
Külön öröm számunkra, hogy egyre többen felismerik ennek szükségességét, hiszen közösségi tevékenységünket 

anyagi források nélkül nem tudná tagságunk saját erőforrásokból finanszírozni. 
Az adóhivatal szeptemberben küldött értesítést a kb. 60.000 Ft-os összeg várható érkezéséről.

Jó egészséget és az adakozás örömét kívánjuk a továbbiakban is minden felnőtt gondolkodású támogatónknak!
Délegyháza Faluszépítő Egyesület vezetősége

„Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek
be a Krisztus törvényét.”

Ezzel a bibliai idézettel kaptunk meghívást a
Magyar Hospice Alapítvány által indított Mél-
tóság Mezeje Mozgalomra, melyhez Délegyhá-
za Község Önkormányzata is csatlakozott.

A kezdeményezés az emberi méltóságra és a
társadalmi felelõsségvállalás szükségességére

hívja fel a figyelmet. A Méltóság Mezeje Moz-
galom egyik célja, hogy a rendezvényein ültetett
nárciszokkal a társadalom minél szélesebb réte-
geinek figyelmét hívja fel arra, hogy az emberi
méltóság az utolsó pillanatig megőrizhető.

Ennek keretében szeptember 14-én, pénteken
községünk is nárciszhagymákat ültetett az
Egészségház előtti téren. Az ünnepélyes virág-
ültetést áhítattal kezdtük, melyet dr. Bóna
Zoltánné vezetett. Ezt követte dr. Riebl Antal
polgármester úr köszöntő beszéde, majd a hos-
pice szellemiséget ismertette dr. Hegedűs
Katalin. A Hunyadi János Általános Iskola tanu-
lói versekkel és egy őszi dalcsokorral készültek,
valamint a virághagymák elültetésében segéd-
keztek. Sipos Eszter színésznő előadásával zá-
rult a rendezvény.

A nárciszok virágzásának idején, tavasszal
szolidaritási sétán ismét találkozunk.

Kaltenecker Edina



Rendőrségi hírek

2012. október 1. Idősek Világnapja (ORFK)

Őszi közlekedési tanácsok 
Beköszöntött az ősz, a változás nemcsak idő já -

rásunkban, hanem a közlekedésben is észlelhető.
Egyre gyakrabban fordulnak elő balesetek az uta-

kon, melyeknek jellemző oka, hogy a gépjárművezetők nem a megvál-
tozott időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően vezetik
járműveiket. A legfőbb problémát a változó tapadóképességgel
rendelkező útburkolat, valamint a romló látási viszonyokokozzák.

Ezért is fontos, hogy felhívjuk minden gépjárművezető figyelmét arra,
hogy megfelelően készítsék fel járműveiket a megváltozott körülmények-
re, s legyenek önmaguk is tisztában azzal, hogy az  őszi közlekedési viszo-
nyok más járművezetői magatartást követelnek. Ősszel a látási viszo-
nyok rosszabbak a tavasszal és nyáron megszokottnál. Kevesebbet és
rövidebb ideig süt a Nap, s a napsugarak egyébként is  hegyesebb szögben
érkeznek a Földre, jobban vakítva a járművezetőket (néha még a
napellenző sem véd meg a vakító sugaraktól).

Ahogy közeledünk az év vége felé, egyre korábban sötétedik, egyre
kevesebb információt közvetít környezetünk, a vezetés ezáltal bizonytala-
nabbá válik – és gyakrabban kell használni a gépjármű világítóberen-
dezéseit. Lényeges a világítóberendezések folyamatos tisztán tartása,
az  izzók cseréje, s tartalékizzók beszerzése. A fényszórók tisztán tartása
nem csak azért fontos, hogy azok a megfelelő távolságot világítsák be,  ha-
nem azért is, hogy a közlekedés más résztvevőit ne vakítsuk el. Sokan
ugyanis nem  tudják, hogy a szennyezett fényszóró felületek esetenként
vakító hatást  idézhetnek elő. A gépjárműveket – főleg hosszabb út előtt –
ajánlatos alaposan átnézni, megvizsgálva minden biztonsági berendezést
és tartozékot. Az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás és a fék-
rendszer ellenőrzése önmagában nem elég, hiszen a jól működő

ablaktörlő lapátok, a megfelelő ablakmosó folya-
dék vagy a páramentesítő egyaránt az őszi  közleke-
dés fontos kellékei. A megváltozott látási és útvi-
szonyok – gyakori esős időben, ill. ködben – más
járművezetői magatartást követelnek. Fontos a
nagyobb követési távolság tartása a „koccanások” elkerülésére. Las-
súbb haladás és óvatosabb, körültekintőbb közlekedés szükséges ah-
hoz, hogy  elkerüljük a közlekedési baleseteket. Fokozottan kell figyelni
az úttest mellett  haladó gyalogosokra (lakott területen belül és kívül egy-
aránt), biztosítani kell a gyalogosok elsőbbségét a kijelölt gyalogos-
átkelőhelyeken, s számítani kell a  figyelmetlenül az úttestre lépő gyalogo-
sokra. A gyermekek – különösen az iskolák környezetében – vannak
nagyobb veszélynek kitéve. Tudni kell, hogy esős-szeles időben a gyalo-
gosok kevésbé  körültekintőek, hiszen a kellemetlen időben – érthető mó-
don – mielőbb célhoz szeretnének érni. Sajnos esős-szeles időben gyakran
képződnek  „pocsolyák” az utak felszínén. Ezekre figyelemmel, s  ameny-
nyiben lehetséges, a pocsolyák kikerülésével, továbbá a haladási  sebesség
csökkentésével kell vigyázni a gyalogosokra.

Ősszel általában a munkába menet ideje is nő, ezért fontos, hogy ko-
rábban induljanak el otthonról.  A késéseket soha ne próbálják meg na-
gyobb sebesség megválasztásával  behozni, mert ezzel szükségtelenül és
aránytalanul nagy veszélybe hozzák  magukat, családtagjaikat, valamint
más közlekedők testi épségét és  életét. A közlekedés során soha ne feled-
jék, hogy annyira vigyázzanak másokra, valamint mások értékeire, mint
ahogy azt másoktól a maguk vonatkozásában elvárják. 

Ha a fenti tanácsokat megfogadva  közlekednek, ezzel már sokat tettek
a baleset-megelőzés érdekében. Valamennyi közlekedő biztonsága érde-
kében kérjük, figyeljenek egymásra, legyenek partnerek a közlekedésben
és tartsák meg a közlekedési  szabályokat.

RENDŐRSÉGI HÍREK

Népszámlálási adatok szerint ma Magyarországon minden 5. ember
időskorúnak számít, vagyis betöltötte a 60. életévét. 

Napjainkban egyre több szépkorú válik betörők, besurranók, trükkös
csalók-tolvajok, rablók támadásának elszenvedőjévé. A rendőrség felelős-
séget érez, és mindent megtesz annak érdekében, hogy ezen korcsoport-
hoz tartozók elkerüljék az áldozattá válást, vagy ha mégis bűncselekményt
szenvedtek el, megfelelő segítségben részesüljenek. 

Az idősek elsősorban vagyon elleni bűncselekmények, ezen belül lo-
pások (trükkös, besurranásos, betöréses lopások, zsebtolvajlás), továbbá
csalások és rablások sértetteivé válnak. Fenti deliktumok létrejöttében
nagy szerepet játszik a sértetti közrehatás. Az időskorúak és egyedülállók
sérelmére elkövetett bűncselekmények esetén az elkövetők gyakran az e
csoportba sorolt személyek segítőkészségét, hiszékenységét használják
ki ahhoz, hogy lakásukba, házukba különböző trükkökkel bejussanak, és
onnan elsősorban készpénzt, takarékbetétkönyvet, ékszert tulajdonítsa-
nak el. Elemzéseink szerint a szépkorúak nagyon sok esetben a részükről
természetesen felmerülő segítségnyújtás következtében válnak áldozattá.
Viszonylag könnyen kötnek ismeretséget, túlzott bizalommal fordulnak
az idegenek felé, ezáltal az elkövetők nagyobb nehézség nélkül férkőz-
hetnek közelükbe. Bűnelemzéseink szerint az otthonukban megtámadot-
tak korábban már valamilyen módon kapcsolatba kerültek az elkövető-
vel, illetve az elkövetői körhöz tartozókkal, akik többnyire utazó árus-
ként, házalóként, alkalmi munkavégzést vállalva jelennek meg az idős
ember környezetében. 

Éppen ezért a sértetté válás megelőzésének legfontosabb állomása a
jellemző áldozati magatartások rendszerezése, a bűncselekmények létre-
jöttét elősegítő okok, körülmények feltárása, rendszerezése, majd ezek is-
meretében a védelem megszervezése, kiépítése. Az időskorúak, mint kü-
lönösen védtelen csoport védekezési képességeinek növelése leginkább
azzal emelhető, ha az áldozattá válás reális kockázata számukra láthatóvá
válik, és egyben az elkerülés, a megelőzés eszközeit, módszereit megis-
merhetik. A rendőrség kiemelt hangsúlyt helyez ezen csoporthoz tarto-
zók önvédelmi képességeinek fokozására. Ennek részeként megelőzését
célzó előadásokat tart, tájékoztatókat, felhívásokat jelentet meg, közvetíti
az Áldozatsegítő Szolgálat, valamint a civil szervezetek által nyújtott
szolgáltatásokat. 

Ma már minden rendőrkapitányságon tevékenykedik áldozatsegítéssel
foglalkozó rendőr, akinek nevéről, elérhetőségéről a rendőrség épületében
elhelyezett plakátok adnak tájékoztatást. A vele való kapcsolatfelvételt
követően lehetőség nyílik oldott légkörben, eljárási kötöttségektől mente-
sen beszélgetni, tájékozódni, útbaigazítást kérni.

A szépkorúak áldozattá, sértetté válásának megelőzéséhez nem elegen-
dőek a rendőrség megelőző intézkedései, elengedhetetlen az idősekre való
fokozott odafigyelés, törődés és társadalmi összefogás! 

Amennyiben bűncselekmény áldozatává vált, kérjük azonnal érte-
sítse a rendőrséget (107; 112-es segélyhívó számon) és forduljon segít-
ségért az Áldozatsegítő Szolgálathoz, amelynek ingyenesen hívható
zöld száma: (06-80-244-444). 



Délegykertje program

A Kortárs Építészeti Központ és a prágai Centre for Central European
Architecture által kiírt nemzetközi ötletpályázaton nyertünk lehetőséget,
hogy megvalósítsuk Délegyházán kertészettel kapcsolatos kulturális
programsorozatunkat. A megvalósuló program két eleme a helyi intézmé-
nyek, civilek képviselőivel egyeztetve végül egy kertészeti szakkör lett az
általános iskolás gyerekek számára, és egy előadássorozat érdeklődő fel-
nőtteknek. Mindkét program középpontjában a konyhakert állt: a háztáji
kertészkedés lehetőségei, nehézségei, örömei itt és most, Délegyházán.

A gyerekekkel március közepén kezdtük el a heti foglalkozásokat, első
alkalommal az iskolában palántáztunk – a fagyisdobozokban cseperedő
kis növények a déli tájolású tantermek ablakaiban kaptak helyet, amíg ki
nem ültettük őket. A 12x12 m-es tankert egy magánkertben kapott helyet,
ahová szabad bejárást kaptunk, a közösen rendbe hozott kútból öntözhet-
tünk, illetve a kertész szerszámainkat is ott tárolhattuk. A gyerekekkel hét-
ről hétre elvégeztük a kerti feladatokat: vetettünk, gyomláltunk, szüretel-
tünk, de leginkább jól éreztük magunkat együtt. A félév végére a kezdeti
sokaságból kialakult egy 10-15 fős állandó társaság, akik lelkesedéssel
jártak, élvezték a közös munkát. Talán a nyári időszak volt a legnehezebb:
akkor volt a legtöbb tennivaló, viszont akkor jött a legkevesebb gyerek, is-
kolai szünet lévén. Mégis maradt egy 4 fős csapat, akik jártak heti 3-4-szer
locsolni, akikre számíthattunk, akikkel betakarítottuk a termények javát,
amit aztán mindenki hazavitt frissen megenni, főzeléknek vagy befőzni.
Ősszel már csak néhány foglalkozást tartottunk megint egy népesebb csa-
patnak, akikkel aztán az utolsó termények szüretelése után rendbe tettük a
kertet, hogy visszaadjuk újra a tulajdonosának.

A felnőtteknek szóló programsorozat júliustól nagyjából havonta került
megrendezésre. A meghívott előadók olyan témákról beszéltek, mint egy-
szerűen termeszthető konyhakerti növények, ehető gyomnövények, talajja-
vítás (különös tekintettel a helyi homokos talajra), permakultúra, gyógynö-
vények. A két programsorozat közös, egész napos záróeseményére szep -
tem ber 29-én került sor a kultúrházban, illetve a Szabadság téren. A prog-
ram megvalósításához nyújtott segítségért köszönettel tartozunk Bednárik
Ilonának, hogy mindig számíthattunk rá, az iskola dolgozóinak a palánták-
ra való odafigyelésért, Franciska néninek a bizalomért és a kertért, Derzsi
Katának a programok befogadásáért, dr. Riebl Antalnak a termőföldért.

A programunkról bővebb információt a delegykertje.blogspot.com, il-
letve a www.culburb.eu webhelyeken lehet olvasni. A program az
European Cultural Foundation, az Európai Unió, a Visegrad Found és a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.

Adrien Despoisse, Ember Sári, Holczer Veronika, Kovács Zsófia

A Délegykertje programsorozatról



Kölcsey Művelődési Központ hírei

A Hegyaljai Borúton járt az Asszonyklub
Képekben szeretnénk mesélni a Tállya-Tokaj-Sárospatak útvonalon tett kellemes kirándulásunkról.

Európa mértani közepét jelzi ez a szobor
Tállyán

Makovecz Imre stílusa meghatározó Patak XX.
századi építészetében

Pécsi Sándor színész és Bulyákiné Ancsi
egyaránt Sajószentpéterről  származnak

A tokaji borok szentelésére készülnek a Szt. Vencel-napi búcsún a tállyai
templomban

A Tokaji Borrend Lovagjai Krakkóból is hívtak kíváncsi vendégeket A Rákóczi Pince Tokaj főterén

Sajtó alatt a Vizsolyi Biblia!



Kölcsey Művelődési Központ hírei

Csoportunk hajója indul a Bodrogra Borvacsora a Borgalériában

Így néz ki a kilátóból a Bodrog és a Tisza összefolyása a Szent Erzsébet
híd  mellett Tokajnál

Vasárnap reggel már a Rákóczi-várban ért minket az őszi eső

Végre feljutottunk a Vörös-toronyba! Együtt a fáradt, de a Rákóczi – vártól elbűvölt  csapat a parkban

De gyönyörűek voltak a virágos pataki utcák! A művelődés háza előtt fejeződött be ez a szép kirándulás. 
Még egyszer köszönet érte Forgóné Matildkának!



Kölcsey Művelődési Központ hírei

Zsiráfkommunikáció
Hogyan beszélünk egymással? Odafi-

gyelve? Érzéssel? Megértéssel? Őszintén?
Vagy acsarkodva, zsörtölődve, piszkálód-
va? Sakálként vagy zsiráfként viselkedve? 

Ilyen és ehhez hasonló izgalmas kérdé-
seket fölvetve folyt a jókedvű beszélgetés a
Délegyházi Flavonosok Klubjában a  szep-
temberi alkonyatban. Természetesen nem
csak a szellemünket tápláltuk, finom grille-
zett zöldséggel kényeztettük pocakunkat...

Részleteket a facebookos oldalunkon találsz. Lájkolj minket! 

Szeretettel fogadunk minden egészségtudatos délegyházi lakost a
klubunkban!

November második péntekje, Művelődési Ház, 18 óra = Klubozás az
egészségedért!

Ili, Zsuzsi és Erzsike

A Délegyházi Flavonosok Klubja gondolt egyet, buszra szállt és
szeptember 16-án Budapesten, a cég 8. születésnapján, a Kongresszusi
Központban teljes „díszben” megjelent!

Azt hiszem, óriási élményben volt részünk, és remélem, jövőre még
több egészségtudatos klubtagunk csatlakozik és jön velünk! 

Külön köszönöm Orbán Ferencné Erzsike lelkes szervezőmunkáját!
A facebookon, az oldalunkon megtekinthető a többi fotó is!
„Jövőre, Veled, Ugyanitt!”

Tóth Ilona, a Délegyházi Flavonosok Klubja vezetője

Várunk szeretettel mindenkit klubunkba, aki jól akarja érezni magát
a bőrében!

Minden alkalommal érdekes újdonságokkal ismerkedhetünk meg,
ami testi-lelki egészségünket szolgálja!

Minden hónap második péntekjén ki-ki szánhat magára egy kis időt,
törődhet többet az egészségével! 

Jöjjön el Ön is! 
Cím: Kölcsey Művelődési Központ
2337 Délegyháza, Szabadság tér 1-3.

A Margaréta Nyugdíjasklub ezúton mond
köszönetet támogatóinak, hogy hozzájárultak a

Nyugdíjas Találkozó rendezvényünk létrejöttéhez
és sikerességéhez.

Támogatók:
Julika virágüzlet
Anikó cukrászda

Rényei Ernő
Rényei Rózsa
Peter’s shop

Robi cukrászda
Klári közért

Délegyháza Község Önkormányzata
Kölcsey Művelődési Központ dolgozói

Köszönjük!                                 Margaréta Nyugdíjasklub

Nemcsak a
húszéveseké a világ!

Ha egy kis társaságra vágysz,
Ha szeretsz énekelni,
Ha szeretsz táncolni...

AKKOR KÖZTÜNK A HELYED!!!

Várunk szeretettel Nosztalgia klubunkba, ahol karaokéz-
hatsz, táncolhatsz, beszélgethetsz. 

Minden hónapban egyszer, pénteken 18 órától nosztalgiáz-
zunk, szórakozzunk együtt! 

Pontos időpont megbeszélés szerint, részletek a honlapon:
http://nosztalgia.lapunk.hu.

A helyszín: Kölcsey Művelődési Központ, Délegyháza,
Szabadság tér 1-3.

Novembertől újra indul Patchwork tanfolyamunk.
Várjuk az érdeklődők jelentkezését a

kolcseymuvhaz@delegyhaza.hu e-mail címen,
illetve a 24/212-005-ös telefonszámon!



Iskolánk életéből

Az iskolai kétnapos őszi papírgyűjtési akció
sikeresen zárult az idén is. A legtöbb papírt gyűjtő két osztály: a 3. és a 7. a jutalma egy-egy csokitorta, 5000 Ft és egy szabadnap volt. Köszönjük min-

den gyermek és az őket segítő családok, rokonok, ismerősök, intézmények  munkáját és támogatását!
A Hunyadi János Ált. Isk. és Könyvtár Diákönkormányzata

A Nagy Sportágválasztó

2012. szeptember 21-én az iskolánk tanulói részt vettek a budapesti
nagy Sportválasztón. Reggel nyolckor indult velünk a  teli busz. 

Érkezés után Kati néni elintézte a jegyeket, és bemehettünk. Választot-
tunk egy táborhelyet, ahol letehettük a táskánkat, aztán 4-5 fős csoportok-
ban szétszéledtünk. 

Lehetett falat másznunk, versenyboboznunk, kenuznunk és még sok
egyéb sportágat is kipróbálnunk. Déltájban aztán megérkeztek a sporto-
lók: Kökény Roland, Dombi Rudolf, Verrasztó Evelyn, Kozák Danuta. Ők
a dedikáló sátorban osztogattak a gyerekeknek autogramot. Utána még
maradt fél óránk, hogy újabb sportágakat próbálhassunk ki.

Egy óra körül sorakoztunk, és készítettünk egy csoportképet is. Ami a
legjobban tetszett ezen a napon, az a  hoki volt.

Jól telt ez a pénteki nap, jövőre is szeretnék menni.

Riebl Angela, 5. osztály

„Nekem nagyon jó volt: fociztam, kézilabdáztam, mounten-bordoztam,
falat másztam, futóversenyeztem. Az volt a legjobb, amikor a fociban ka-
pus lehettem. A futóversenyen 1.51 másodpercet futottam, szóval nagyon
jól éreztem magam.”

Hallai Krisztián



Községünk életéből Hirdetés

SZOMSZÉDÜNNEP 2012
Az országos kezdeményezéshez csatlakozva idén második alkalommal

rendeztük meg Délegyházán a Szomszédünnepet.
Idén az utcák lakóit szerettük volna egy játékos verseny keretén belül

közelebb hozni egymáshoz.
Délután a Sirály strandon sokan jelentkeztek és vettek részt a verse-

nyen. Kicsik és nagyok egyaránt jól szórakoztak a hol könnyű, hol nehéz
feladatok megoldása közben.

A verseny eredménye: I. helyezett: Széchenyi István utca
II. helyezett: Tavirózsa utca
III.helyezett: Kossuth Lajos utca

A legaktívabbak a Kavics utca lakói voltak, ők vettek részt legnagyobb
létszámmal a versenyen.

Az utcák közötti verseny nyerteseit levélben értesítjük nyereményük át-
vételének helyéről és idejéről.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani Cserepes Cecíliának, Gáspár
Zsuzsinak, Bulyákiné Éberth Annának, Nagy Dezsőnek, akik a verseny
lebonyolításában a segítségemre voltak, továbbá Berecz Antalnak, aki a
zene segítségével a jó hangulatról gondoskodott, és Tujner Ferencnének,
Gáspár Zsuzsinak és Bulyákiné Éberth Annának, akik süteménnyel ked-
veskedtek a Szomszédünnep résztvevőinek.

Derzsi Katalin
művelődésszervező



Karate Tájékoztató

Tisztelt Olvasók! 

Előző cikkem óta eltelt 1 hónap. Azóta lendületesen kezdtük el szer-
vezni a csoportjainkat. Mindenhol elkezdtünk edzeni. Ígéretes létszám
jelentkezett az edzésekre. Szeretném kiemelni aktivitásukkal az edző-
ket, köztük Marossy Attilát, aki ismét megdolgoztatja a tanítványokat.
Dunaharasztiban a Hunyadi János Általános Iskolában ovis edzés kez-
dődik péntekenként október 5-től, Taksonyban a Taksony Vezér Né-
met Nemzetiségi Általános Iskolában iskolás edzés október 9-től ked-
den és csütörtökön. Pomázon 2 új csoportot indítottunk, ami alakul
szépen lassan. 

Szépen elindult Délegyházán is az iskolás és az ovis edzés 20-20 fővel.
Ha szeretné gyermekét köztünk tudni, ne habozzon és hozza el hozzánk!
Várjuk a jelentkezését az új karatésoknak Délegyházán és Duna -
varsányon az Általános Iskolában 6 éves kortól. Gyermekedzésen 6-
14 éves korig Délegyházán. Edző: Marossy Károly (06-20-775-1659), se-
gédedző: Tordai Viktor 2 kyu, edzésidőpontok: Hétfő 17:00 – 18:30; Csü-
törtök 17:00 – 18:00). Ovis karate edzés Délegyházán az Általános Isko-
lában: Péntek 18:00 – 19:00 Tordai Viktor vezetésével (06-20-423-2804).
Felnőtt edzés Dunavarsányon a Robi cukrászdában 12 éves kortól: Hétfő
és Csütörtök 19:00 – 20:30-ig.

„Ha Isten azt akarja, hogy tanár légy, tanítványokat küld.”
(A. De Mello)

Pomázon, a Város Napokon léptünk fel egy nagyszerű bemutatóval,
amit Tordai Viktor vezetett sikeresen. Viktornak idén ez már a sokadik
bemutatója volt, amit egyre rutinosabban vezet le. A bemutató az idei év
utolsó bemutatója volt, amit meghívásra tartottunk. Év végén már csak az
évzáró vacsoráinkon mutatjuk be a tudásunkat.

Szeptember 29-én Versenyfelkészítő napot rendeztünk Dunavarsányon
az Általános Iskolában. 18 fő jött össze egy nagy terheléssel megtervezett
napra. Volt, aki versenyez, készül az októberi versenyére, és volt, aki ta-
nulni jött. Mindenki felnőtt volt és 2 majdnem felnőtt iskolás, valamint
egy kisember Egerből, aki 4 éves és edzett! Jöttek Budapestről, Pomázról
és Egerből. Október 20-án Karcagon versenyzünk. Szurkoljanak a ver -
senyzőinknek, mert készülnek rendesen. A következő számban beszámo-
lok a versenyről.

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

Marossy Károly 3 dan  
klubvezető 

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.

Délegyháza Község Önkormányzata és a Délegyházi Községi Sportegyesület köszönetét fejezi ki Nyeste József úrnak a
labdafogóhálóért.

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

Elkezdődött Egyesületünk
19. karate éve!



Tájékoztató Hirdetések

APRÓHIRDETÉS
Vízvezeték-szerelés, -javítás, duguláselhárítás, gyorsszolgálat, állandó

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

Pedikűr, manikűr, műköröm, talpmasszázs otthonában! Tyúkszem, sa-
rokrepedés, gombás köröm, körömbenövés? Hívjon bizalommal! 

Kovács Zsuzsanna 06-30-567-1075
***

Parkettás mester vállal: lerakást, javítást, csiszolást, lakkozást, PVC-
szőnyeg ragasztást anyaggal is. Szolid árak, garancia! 

Tel.: 06-30-354-3769
***

Lovas oktatás Délegyházán! Lovaglási lehetőségek: futószáras ok ta tás,
osztálylovaglás, tereplovaglás, napközis lovas tábor.

delegyhazilovas.ucoz.com
Információ és bejelentkezés: 06-20-360-3062

***

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

***

Gyógy, svéd és egyéb alternatív masszírozás. Hívja Csillát! 
Időpont-egyeztetés: 06-30-326-0076

***

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

***

Délegyházán, a Gizella utca végén (a kishídnál) tóparti összközműves,
bekerített, 770 m2-es építési telek ELADÓ.

Irányár: 4,2 millió Ft. Telefon: 06-20/333-0397
***

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

***

OLCSÓN ELADÓ: FÉG gázkazán ALFA ÉTI; gyógy matrac; 50 lite-
res borosüveg, tartóval, préshordóval; nagy vajling, zsírosbödön; vas vi-
rágtartó; régi táskavarrógép. 06-30/606-2378

KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK:

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

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

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

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

5. Könyvtár
Tel.: +36-24/412-172

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

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

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

9. Védőnő
Tel.: +36-24/412-128

10. Gyógyszertár
Tel.: +36-24/212-798

11. 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: Boltos József
Tel.: +36-70/316-7240

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

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy a régi családi síremlékek,

sírkövek (elhagyott, megrongálódott) elszállítását a
temetőben elkezdtük. A szállítás költségét az elhunyt

hozzátartozóinak ki kell fizetnie az Önkormányzat felé.

Délegyháza Község Önkormányzata



Hirdetés

NAPSUGÁR ÉTELHÁZ NOVEMBERI MENÜ 
RENDELÉSFELVÉTEL: 0630/692-1052, 0624/212-433 TELEFONSZÁMOKON

44. HÉT HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK
LEVES Tavaszi zöldségleves Tojásleves Kompót Zárva Babgulyás
A MENÜ Bolognai spagetti Kelkáposztafőzelék Resztelt máj Nov. 01. Rizsfelfújt

Sertéspörkölt Burgonya
B MENÜ Sólet Brassói Sült tarja Túrógombóc

Hasábburgonya Párolt káposzta, rizs
45. HÉT HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK
LEVES Csirkegulyás Daragaluskaleves Paradicsomleves Tarhonyaleves Húsleves
A MENÜ Tejbedara Zöldbabfőzelék Rizses hús Bakonyi tokány Gyümölcsmártás

Vagdalt Tészta Főtt hús, pirított dara
B MENÜ Ízes bukta Lecsós szelet Rakott burgonya Rántott gomba Vadas tokány

Rizs Rizs, tartár Zsemlegombóc
46. HÉT HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK
LEVES Sárgaborsóleves Nyírségi gombócleves Zöldségleves Gyümölcsleves Zellerkrémleves
A MENÜ Darás metélt Pogácsa Paradicsomos Rántott csirkemell Pusztapörkölt

húsgombóc Hagymás burgonya
B MENÜ Sonkás kocka Stíriai metélt Szárazbabfőzelék Petrezselymes rizs Pásztortarhonya

Sült kolbász Almával sült csirkecomb
47. HÉT HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK
LEVES Lencseleves Májgaluskaleves Lebbencsleves Rántott leves Csontleves
A MENÜ Sajtos-tejfölös tészta Francia Zöldborsófőzelék Csirkepaprikás Magyaróvári 

rakott burgonya Sült virsli Tészta sertésszelet, rizs
B MENÜ Szilvásgombóc Mátrai borzaska, rizs Székelykáposzta Milánói makaróni Chilis bab

Ünnepekre, rendezvényekre  várjuk rendeléseiket! Kínálatunk: • Hidegtálak • Sajttálak • Díszített szendvicsek • Hústálak •
Saláták • Halászlé (karácsonyra) •Töltött káposzta (szabolcsi vagy savanyú)

Minőségi ács-, bádogos- és tetőfedő munka
06 30 636 5627 

Referencia: www.acs-tetofedo.hu

•     Ácsmunkák
•     Tetőfedés
•     Régi tetők felújítása 
•     Garázsok, előtetők készítése
•     Lambériázás

•     Kerti kiülők készítése
•     Ablakbeépítés 
•     Zsaluzás
•     Gipszkartonozás

TETŐ: 
tetőépítés, tetőszerkezet-építés, tetőfedés, tetőfelújítás, tetőszigetelés

TETŐTÉR:
tetőtér-beépítés, hőszigetelés, tetőtéri szobák kialakítása gipszkartonból, tetőtéri ablak beépítés, lambériázás,

gipszkartonszerelés

FAÉPÍTMÉNYEK:
könnyűszerkezetes épület, garázs, kocsibeálló, terasz, előtető, szaletli, melléképület – építés, készítés fából és

egyéb ácsmunkák



Hirdetések

Cím: Dunavarsány, Határ utca 62.

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


