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SSzzeenntt  MMiihháállyy--nnaappii  FFeesszzttiivvááll
Programok

2013. szeptember 28. szombat

10.00 Gyerekprogramok: ismerkedés a kukoricamorzsolással és a mustkészítéssel, kézműves 

foglalkozások

Helyszín: Civilek Közösségi Háza

14.00 „A víz és a fény” című fotókiállítás megnyitója

A kiállítást megnyitja Ghile Gábor építész, fotóművész

Helyszín: Kölcsey Művelődési Központ

______________________________________________________

2013. szeptember 29. vasárnap

19.00 Csónakos, lámpás felvonulás

Helyszín: I-es tó

19.00 Úszó szauna használat

Helyszín: I-es tó

20.00 Táncház, szalonnasütés, bográcsozás

Helyszín: I-es tó partja, Szent István park

21.30 Szent Mihály-napi tűzgyújtás

Helyszín: I-es tó partja



Délegyháza Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 2013. július 12-én
rendkívüli ülést tartott a Polgármesteri Hi-
vatal Tanácstermében. Az ülés egyetlen
napirendi pontjaként az ivóvízminőség-ja-
vító beruházás kivitelezési szerződésének
módosításáról hozott határozatot a Képvi-
selő-testület. 

Délegyháza Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a 2013. július 22-i ren-
des ülését a Polgármesteri Hivatal Tanács-
termében tartotta. Az ülés kezdetén dr.
Riebl Antal polgármester beszámolt a le-
járt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Első napirendi pontként az Iskola és az
Önkormányzat kapcsolatának értékelését,
azon belül elsősorban a két első osztály in-
dítása miatt felmerült helyhiány ideiglenes
megoldásának lehetőségeit tárgyalta a
Képviselő-testület. Ezt követően az Isko-
lánkért Alapítvány támogatás átcsoportosí-
tása iránti kérelmének, majd pedig ví zi -
állás-kérelmek tárgyalására került sor. Ne-
gyedik napirendként ingatlanügyeket, ezen
belül is az 519/1 hrsz-ú ingatlan és a 945/2
hrsz-ú ingatlan telekalakítási ügyét, vala-
mint az önkormányzati tulajdonú termőföl-
dek bérbeadását tárgyalta meg Képviselő-
testületünk. Ezt követően a hulla dék -
gazdálkodási ügyek keretében a települési
szilárd hulladékról szóló rendeletét módo-
sította a Képviselő-testület a díjtételeket
tartalmazó rendelkezések hatályon kívül
helyezése tekintetében (10/2013. (VII. 23.)
önkormányzati rendelet a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgál-
tatásról és annak kötelező igénybevételé-
ről, valamint az ehhez kapcsolódó köztisz-
taságról szóló 29/2007. (XII. 17.) önkor-
mányzati rendelet egyes rendelkezéseinek
hatályon kívül helyezéséről).  

A hatodik napirendi pont keretében a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló rendeletét módosította a Képviselő-
testület (11/2013. (VII. 23.) önkormányza-
ti rendelet a Képviselő-testület Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló
10/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet
módosításáról). Ezt követően a Délegyhá-
za Nyugalmáért Alapítvány változásbe-
jegyzési kérelméhez kapcsolódóan döntés
született a névhasználat jóváhagyásáról,
majd pedig a Délegyháza Határ út –

Dunavarsány Akácos utca közös összefo-
gással történő felújítása tárgyában kötendő
megállapodás jóváhagyásáról. Az ülés vé-
gén az egyéb településfejlesztési és tele -
pülésüzemeltetési ügyek keretében döntés
született a Tanyafejlesztési Program kere-
tében kiírt pályázaton való részvételről, il-
letőleg az útépítő közösségek létrehozásá-
nak egyes kérdéseiről, valamint egy visz-
szavásárlási jog törléséhez történő hozzá-
járulásról.  

Délegyháza Község Önkormányzat
Kép viselő-testülete a 2013. augusztus 23-i
rendes ülését a Polgármesteri Hivatal Ta-
nácstermében tartotta. Az ülés kezdetén dr.
Riebl Antal polgármester beszámolt a le-
járt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Az első napirendi pont keretében elbírál-
ta a Képviselő-testület a Határ út felújítása
kivitelezési munkálataira beérkezett ár-
ajánlatokat, valamint döntés született a la-
kosság bevonásával történő útfelújításról,
az ehhez szükséges rendelet megalkotásá-
ról (12/2013. (VIII. 28.) önkormányzati
rendelet az önkormányzati közút- és köz-
műépítések fejlesztési hozzájárulásáról),
továbbá a kivitelezési munkálatokra kiírt
pályázat bírálatáról. 

Második napirendi pontként civil szer-
vezeti támogatási és támogatás-átcsopor-
tosítási kérelmeket tárgyalt a Képviselő-
testület, melyet a Délegyházi Napok érté-
kelése, valamint egy víziállás kérelem kö-
vetett. Az ingatlanügyek keretében első-
ként az 1174 hrsz-ú ingatlan ingyenes ön-
kormányzati tulajdonba vételéhez szüksé-
ges, az erre vonatkozó új törvénynek
megfelelő határozatot hozta meg a Képvi-
selő-testület, melyet egy fekvéshatár-vál-
tozás jóváhagyása iránti kérelem első tár-
gyalása követett, melyről még nem szüle-
tett érdemi döntés. Az ingatlanügyek ke-
retében tárgyalt a Képviselő-testület két
telek kie gé szítési kérelmet, egy út megvá-
sárlásával kapcsolatos kezdeményezést,
egy visszavásárlási jog törlése iránti ké-
relmet, illetőleg egy épület-feltüntetési
vázrajz jóváhagyását. Ezt követően az
Önkormányzat likviditási tervét tárgyalta
a Képviselő-testület, majd az ülés végén a
hulladékgazdálkodási ügyek keretében
döntés született arról, hogy hosszú távon
önkormányzati társulás keretében kívánja

ellátni az Önkormányzat a hulla dék ke -
zelési köz szolgáltatást, de addig is az ok-
tóber 1. és december 31. közötti időszak-
ban átmenetileg a Vertikál Zrt. látja el a
közszolgáltatói feladatokat a szolgáltatást
szeptember 30-ig ellátó A.S.A. Kft. he-
lyett. 

Az ülést követően az Üdülőterületi Kö-
zösségi Házban került megtartásra a Dél-
egyháza Kertváros Lakossági Fórum, me-
lyen az Üdülőterületet érintő aktuális kér-
dések kerültek megvitatásra a lakosság ak-
tív részvételével. 

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

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző
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Önkormányzati Hírek
Újszülöttek:

Őri Sára Léna 2013. 05. 27.
Gáspár Kevin 2013. 08. 12.
Rácz Henrietta Zelma 2013. 08. 13.
Sáfrány Diána 2013. 08. 17.
Gáspár Jázmin 2013. 08. 17.
Ardai Anna Tímea 2013. 08. 23.

„Egy kisbaba mosolyában
felfedezzük a pillanat örömét.
Szemében meglátjuk  a
holnap ígéretét.
Érintésében megérezzük  a
szeretet csodáját.”

/ ismeretlen /

Házasságot kötöttek:
Hack Dániel – Balogh Eszter                                      

2013. augusztus 10.

„Tanúm legyen a föld, az ég, a tenger,
a sok madár, a hal és minden ember:
Neked adom a szívemet, senki másnak,
életemet még mellé ráadásnak!”

/ Rabindranáth Tagore /  

Lakóhelyet létesített: 14 fő
Tartózkodási helyet létesített: 8 fő

Zsolnainé Csernyi Erzsébet
anyakönyvvezető

Anyakönyvi napló



Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2013. október 1-jétől a
hulladékszállítás az alábbiak szerint módosul:

Községünkben a kommunális hulladék és a szelektív hulladék elszállítá-
sát 2013. október 1-jétől új szolgáltató, a Vertikál Közszolgáltató Zrt. vég-
zi. A szállítási időpontokban változások történnek, melyek a következők:

Az üdülőterületen az ott élő lakosság kérésének eleget téve vasár-
nap, míg a faluban hétfőn szállítják el a hulladékot. Kérjük, hogy va-
sárnap legkésőbb 10 óráig, hétfőn – az eddigi gyakorlat szerint – reggel
6 óráig helyezzék ki ingatlanaik elé a hulladékgyűjtő edényzetet.

Délegyháza hulladékszállítás naponkénti beosztása

Vasárnapi szállítás Hétfői szállítás
Akácos u. Naturista part Ady E. utca Kossuth L. u.
Anna u. Nomád part Aköv sziget Kovács köz
Áfonya u. Nyárfa sor Arany J. u. Kölcsey u.
Boglárka u. Óbudai telep Árok u. Majosi út
Ciklámen u. Őz u. Árpád u. Mandula köz
Csendes u. Pacsirta u. Bányász sor Máv 19-es őrház
Csóka tanya Paprika köz Berzsenyi u. Molnár köz
Diófa u. Pitypang u. Boróka köz Móra F. u.
Eper u. Rigó u. Borostyán köz Napsugár u.
Erdőalja u. Robinson I. Búza u. Némedi út
Fagyöngy u. Robinson II. Cserje sor Nyírfa u.
Faház sor Sirály u. Csermely köz Petőfi u.
Fácán u. Sóderos u. Csobogó köz Rákóczi u.
Fecske u. Szarvas u. Deák F. u. Szabadság tér
Fény u. Szántó u. Diófa köz Szabó köz
Fűzfa u. Tavirózsa u. Dózsa György u. Széchenyi u.
Gacs sor Tókert camping Európa u. Sziget köz
Galla tanya Túzok u. Gábor Áron u. Táncsics u.
Gesztenye u. TSZ-telep Gesztenyés köz Temető út
Gizella telep Újpesti sor Gizella u. Tompa köz
Gyöngyvirág u. Üdülő sétány Gomb köz Vadkörtefa utca
Határ út Vadászház Honvéd sziget Vadvirág u.
Jázmin u. Vadrózsa u. Hóvirág u. Vásárhelyi Pál u.
Kavics u. Ibolya u. Vasút sor
Kéktó sétány Jókai u. Vég utca
Kurta köz József A. u. Vörösmarty u.
Liget utca Kanális köz Zöldrét u.
Liliom u. Kastély köz
Mária u. Kinizsi u.
Mókus u. Kis köz

A Polgármesteri Hivatalban helyi ügyfélszolgálat kerül kialakításra.
Dósa Renáta Népesség-nyilvántartási Igazgatási Főelőadó (7-es szoba)
személyesen minden héten szerdán 11.00–17.30-ig fogadja az ügyfeleket
hulladékszállítással kapcsolatban. Telefonon a 06-24-542-155-7-es mellé-
ken és e-mailen az igazgatas@delegyhaza.hu címen lehet elérni. 

A hulladékot a meglévő gyűjtőedényzetben helyezhetik ki. Több-
lethulladék kihelyezésére a szolgáltató zsákot biztosít, melyek  a Pol-
gármesteri Hivatal (7-es számú hivatalos helyiségében) lesznek kap-
hatók.

Az A.S.A Mo. Kft. által értékesített zsákokat a Kunépszolg Kft. október
1-jétől még 2 hétig elszállítja, azt követően viszont már csak az új szolgál-
tató által biztosított zsákokat szállítják el. A Nyárfa sornál, valamint a
MÁV 19-es őrháznál továbbra is működik a zsákos hulladékszállítás.

A közszolgáltatás szervezését (szerződéskötés, számlázás, nyilvántar-
tás) a Vertikál Zrt. végzi.

A szelektív hulladékot (pet palackot és papírt) minden hónap harma-
dik hétfőjén viszik el, az eddigi módszer szerint (a házak elé kell a zsáko-
kat kihelyezni). 

A szelektív hulladékgyűjtésnél az alábbiakat kérjük betartani: 
– Fő szabály: a PET palackról a kupakot LE KELL CSAVARNI, majd

ezután össze kell préselni.
– Az így összepréselt PET palackra ezután vagy visszateszik a kupakot,

vagy nem.
– A további technológiai műveleteket figyelembe véve, a PET palack-

ban LEVEGŐNEK nem szabad maradni (a feldolgozó gép nem tudja
összepréselni).

– A legalább A/4-es méretű papírt zsákban vagy kötegelve kérjük kihe-
lyezni.

Zöldhulladék-gyűjtésre 2013. október 8-án, valamint 22-én kerül
sor. A zöldhulladékot vagy zsákban, vagy maximum 2 db 1 méter
hosszú és 50 cm átmérőjű kötegekben kérjük kihelyezni. 

Lomtalanítás időpontja: 2013. november 4-én lesz.
A hulladék elszállításával kapcsolatos általános kérdés esetén:

Kunépszolg Kft. 
Levelezési cím: 2340 Kiskunlacháza, Völgyi dűlő 165. 
Ügyintéző: Sándor György
Elérhető: munkanapokon: 7.00-16.00-ig. Tel.: 06-20-369-6440. 
Szerződéssel, számlázással kapcsolatos egyéb kérdés esetén:

Vertikál Zrt. Levelezési cím: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. 
Ügyintézők: Tóth Sarolta és Móricz Veronika  T.: 06-22/576-070, 

fax: 06-22-576-071, e-mail: penzugy@vertikalrt.hu
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a hivatal területén

(Kossuth Lajos utcai bejárat) található konténer megszűnik. A terü-
letre a továbbiakban kérjük, ne rakjanak le hulladékot.

Délegyháza Község Önkormányzata mindent megtesz annak érdeké-
ben, hogy a szolgáltatóváltás gördülékenyen történjen. Az átmeneti idő-
szakban szíves türelmüket kérjük. 

Délegyháza Község Önkormányzata
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Tájékoztatás!
Az A.S.A Magyarország Kft. 2013. október 1-jétől a hul la -

dékgazdálkodási tevékenységét Délegyháza községben meg -
szün teti. A szolgáltató tájékoztatása szerint a bérelt gyűj tő -
edényzet megvásárlását biztosítja a lakosság számára az alábbi
vételárak ellenében. A vásárlási szándékot írásban jelezhetik az
ipar@asa-hu.hu e-mail címen.

Az edényzet eladására vonatkozó ajánlat a
következő:

További információ: +36/29/540-230

Amennyiben az edényzetet nem kívánja megvásárolni, úgy az
A.S.A munkatársai az utolsó ürítési napon összegyűjtik a bérelt
gyűjtőedényzetet, és a központi telephelyre szállítják. A folyamatos
hulladékszállítás az új szolgáltató által továbbra is biztosított.

Változás a hulladékszállításban

Edényzet mérete Eladási ár Ft/db+ÁFA
120 literes 3500
240 literes 4900
660 literes 19000
1100 literes 25000
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Kedves Szülők!
Sok szeretettel várunk 20 hónapos kortól 3 éves korig
gyermekeket Délegyháza Község  Önkormányzatának

Zsebi-baba Családi Napközijébe 
(2337 Délegyháza, Árpád u. 2.).

Havidíj: 28.000 Ft + az  étkezés díja, 
helyi lakosok számára.

Más községből jövő gyermekek számára 
30.000 Ft + az étkezés díja.

Czanik Lászlóné 
óvoda- és családi napközi vezető

TÁJÉKOZTATÁS
Az iskolás, óvodás és családi napközis gyermekek ét-

kezésének befizetése 2013. szeptember hótól a Napsugár
Óvodában (Délegyháza, Árpád u 6.) történik Varga
Gyuláné Márti óvodatitkárnál.

Az étkezés lemondását a jövőben szintén itt tehetik
meg személyesen, vagy az alábbi módon:

e-mail: etkezes.ovoda@gmail.com
telefon: 06/24-212-070

Délegyháza Község Önkormányzata

TISZTELT EBTARTÓK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ebösszeírással kapcsolatos adatszol-

gáltatási kötelezettségük határideje lejárt. A települési önkormányzat az
ebösszeírás alapján az ebtartók által ez idáig szolgáltatott adatokról he-
lyi elektronikus nyilvántartást vezet. A Polgármesteri Hivatal szú ró -
próbaszerűen a nyilvántartásban nem szereplő, az adatszolgáltatást nem
teljesítő ebtulajdonosokat ellenőrizni fogja, hogy a tulajdonukban lévő
eb vagy ebek a veszettség elleni védőoltással, valamint transzponderrel
(mikrochippel) rendelkeznek-e. 

Az eb tulajdonosa vagy az eb tartója a Polgármesteri Hivatal el-
járó ügyintézőjének helyszíni ellenőrzéskor köteles az eb oltási
könyvét átadni és a helyszíni szemle lefolytatását biztosítani.

Amennyiben a helyszíni ellenőrzéskor azt tapasztaljuk, hogy az eb
sem veszettség elleni oltással, sem pedig mikrochippel nem rendelke-
zik, úgy állatvédelmi bírság kiszabását kezdeményezzük az állatvédel-
mi hatóságnál. Ha természetes személy az állat kötelező jelölését nem
végezteti el, 45.000 Ft-tól 75.000 Ft-ig terjedő állatvédelmi bírsággal
büntethető.

Az üdülőterületi lakossági fórumon több lakos is jelezte felénk, hogy
nagy problémát okoz számukra, hogy az ebtulajdonosok póráz és száj-
kosár nélkül sétáltatják kedvenceiket, valamint a kutyaürüléket az
ebtulajdonos nem takarítja el kedvence után. 

Délegyháza Község Önkormányzatának az állattartás helyi
rendeletéről szóló 18/2003. (XII. 1.) számú rendelete értelmében közte-
rületen csak pórázon lehet kutyát sétáltatni. 

A póráz nélküli sétáltatás azért probléma, mert sokan félnek a ku-
tyáktól, ezért kérjük Önöket, hogy embertársainkra való tekintettel szí-
veskedjenek ezt a jövőben betartani.

Mindezek alapján kérjük Önöket, hogy a jövőben közterületen csak
és kizárólag pórázzal sétáltassák kedvenceiket, és a kutyaürüléket is szí-
veskedjenek kedvencük után eltakarítani.

Dósa Renáta
Népesség-nyilvántartási Igazgatási Főeladó

Devizahiteled van?
Ismerősödnek van devizahitele?

Vannak kérdéseid ezzel kapcsolatban?
Vannak nehézségeid a hiteled miatt?

Van ötleted?
Beszélgetnél olyanokkal, akik már pert nyertek?

Lakossági fórumot tartunk 
2013. szeptember 26-án 17 órakor! 

Délegyháza, Szabadság tér 1-3. – Kölcsey Ferenc
Művelődési Házban (facebook: „Nem adom a házamat”)

Nem adjuk az Autóinkat, a Földünket, Házunkat, 
a Hazánkat!

Te hagyod, hogy kifosszanak?

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik a minket ért tűzesetnél segítettek, illetve
kárunkat enyhíteni igyekeztek.

Köszönettel: Nagy Illés és családja



Délegyházi önkormányzati
adóbevételek alakulása

2007-2012
A Délegyházi hírekben korábban megjelent adókról szóló összefogla-

lómhoz dr. Riebl Antal Polgármester Úr az alábbiakat írta:
„…Nem felel meg a valóságnak, hogy a delegyhaza.hu weboldalon

szereplő kimutatás megegyezne a cikkben közöltekkel, hiszen az általunk
közzétett számok 2012. november 29-i zárással készültek, míg a cikkíró
táblázata 2012. teljes évi adatokat vélelmez. A statisztikában ilyen hibák
megengedhetetlenek. Tovább árnyalja a képet, hogy a vállalkozók feltölté-
si kötelezettségüknek iparűzési adó vonatkozásában minden év december
20-án kötelesek eleget tenni, s e tény komoly befolyással van a hiteles ada-
tokra…”

Mielőtt reagáltam volna, megvártam, hogy a 2012-es éves zárszámadási
rendelet elkészüljön és a 2012-es végleges adatokat megismerhessük, ne-
hogy újabb súlyos hibát vétsek. Éltem azzal a prekoncepcióval ugyanis,
hogy a kimutatásból kimaradt 12. hónapra befizetett adók érdemben nem
fognak változtatni a történeten, mivel az adóbevételekhez a 12. hónap to-
vábbi tételei hozzáadódnak. Íme tehát a 2012-es zárszámadásban szereplő
adatokkal korrigált és állításomat igazoló táblázat, amelyben szerepel a
márciusi cikkemben felhasznált 1-11 havi adat is a táblázat végén:

A Polgármester Úr a kommentárját így folytatja:
…Tény, hogy a 2013. évi telekadó kivetés cca. 95%-ban jogi személye-

ket (vállalkozásokat) érint, 2012-ben pedig ez a szám 50% volt. Csupán
ezen egyszerűen igazolható tény cáfolja a cikkíró állítását, mely szerint
önkormányzatunk az embereket terhelő adókból jelentős bevételekhez…

Álláspontom szerint az, hogy a telekadó 50%-át, azaz a 38 511 000 Ft
felét mindösszesen 19 255 500 forintot 2012-ben vállalkozások fizették be
nem cáfolja azt az állításomat, hogy a dr. Riebl Antal által vezetett Önkor-
mányzat az embereket terhelő adókat jelentős mértékben emelte, mivel az
összes befizetett adó 134 236 000 melynek döntő részét (értsd :bőven több
mint 50%-át) magánszemélyek (emberek) fizetik be.

És végezetül, de nem utolsó sorban, szintén az általam leírtakat támaszt-
ja alá a Pest Megyei Kormányhivatal által 2013. május közepén az Önkor-
mányzatnak küldött törvényességi felhívás, amely arról szólt, hogy a dr.
Riebl Antal Úr vezette Önkormányzat a törvényi előírásokat figyelmen kí-
vül hagyva telek- és ingatlanadó kivetése során a vállalkozásoknak
kedvezményesebb adómértéket írt elő, mint a magánszemélyeknek.

Tisztelettel Révai Csaba

� Olvasói levél �
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Válasz az olvasói levélre

Tisztelt Révai Csaba!
A „Délegyházi önkormányzati adóbevételek alakulása

2007–2012” című írása kapcsán – mint  Önkormányzati Adóha-
tóság – az alábbiakról tájékoztatom:  

Elsősorban a következő kijelentését szeretném megcáfolni: az
„Önkormányzat az embereket terhelő adókat jelentős mértékben
emelte, mivel az összes befizetett adó 134 236 000, melynek
döntő részét (értsd: bőven több mint 50%-át) magánszemélyek
(emberek) fizetik be.” Fontos megjegyezni egyrészt, hogy ebből
az összbevételből két adónemből származó bevétel nagy részét,
több mint 2/3-át  vállalkozások, egyéni vállalkozók (és nem ma-
gánszemélyek) adója teszi ki (iparűzési adó 100%, gépjárműadó
70%), másrészt, hogy a gépjárműadó központilag bevezetett adó-
nem, tehát ezzel nem az önkormányzat sújtja az embereket. 

A telekadó és építményadó bevételek kapcsán kiemelendő,
hogy 2011-ben nem csupán az adómérték emelése következté-
ben nőtt ezen adónem bevétele ilyen drasztikusan, hanem ebben
az évben történt a korábban is adóköteles, azonban az adóala -
nyok bevallásának hiányában még nem adóztatott adótárgyak
(telkek, üdülők) feltérképezése és az adók múltra szólóan (5 éves
elévülési időn belül visszamenőlegesen) történő kivetése, mely
tevékenység folyamatosan, 2012. évben is tendencia volt. Hang-
súlyozom, hogy a telekadóból származó bevétel több mint 50%-
át a jogi személyek által fizetett adók teszik ki, az építményadó
esetében pedig megerősítem  Polgármester Úr kijelentését, mi-
szerint „emberek közül döntően a hétvégi házzal rendelkezők fi-
zetnek építményadót, és azok az állandó lakosaink, akiknek lakó-
házukon kívül második, harmadik ingatlanuk is van…”.

Bizonyára elkerülte a figyelmét a Helyi adókról szóló 1990.
évi C. törvény 2011. év végén elfogadott 2012. január 1-jétől ha-
tályos módosítása is, mely a telekadó hatálya alá tartozó telek
fogalmát kiterjesztette a korábban a telekadó hatálya alá nem
tartozó ingatlanokra is (pl. külterületi ingatlanok).

Másodsorban, cáfolom Révai Úr azon kijelentését, mely sze-
rint a „telek és ingatlanadó kivetése során a vállalkozásoknak
kedvezményesebb adómértéket írt elő, mint a magánszemélyek-
nek”. A törvényességi felhívás tartalmát ismerve vélelmezhető,
hogy Ön félreértelmezte azt, így kijelentései tévedésen alapul-
nak. Egyébiránt amennyiben érdekli Önt, bármikor rendelkezé-
sére bocsátom e felhívást, annak megismerése céljából. Ehhez
kapcsolódva megjegyzem, hogy önkormányzatunk polgármeste-
re a felhívás nyomán rendkívüli testületi ülést hívott össze, me-
lyen telekadó (és nem ingatlanadó…., mivel a Helyi adókról szó-
ló 1990. évi C. törvény az ingatlanadó fogalmát nem ismeri) ren-
deletünket módosítottuk akként, hogy a vállalkozások adóked-
vezményét érintő szakaszokat hatályon kívül helyeztük – ellen-
tétben az Ön állításával, miszerint a vállalkozásoknak kedvezmé-
nyesebb adómértéket írtunk volna elő. 

Helyi rendeleteink megtekinthetőek honlapunkon, mely kap-
csán kérem Önt, hogy a további félreértések elkerülése végett
azokat tanulmányozni szíveskedjék.

Tisztelettel: dr. Molnár Zsuzsanna jegyző,
mint Önkormányzati Adóhatóság

Az olvasói levelet javítás nélkül, eredeti formájában közöljük.
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� Tájékoztató  � Felhívá s  �

SAJTÓFELHÍVÁS 
Tájékoztatom, hogy a Ráckevei Rendőrkapitányság nyomozást rendelt

el a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 370. § (1) be-
kezdésébe ütköző és a (2) bekezdés a) pontja szerint minősülő kisebb ér-
tékre elkövetett lopás vétségének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen
tettes ellen folyamatban lévő büntetőügyben  az alábbiak alapján:

Benhardt Gyula István a KDV-VIZIG képviseletében feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki 2013. 07. 31. napon 12:00 és 12:05 közötti idő-
ben a 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 96. sz. alatti helyen lévő irodaépü-
let egyik irodájából, az ott található asztalról alkalmi lopás módszerével
eltulajdonított 1 db laptopot, 1 db mobiltelefont és 1 db pénztárcát a benne
lévő 10.000 Ft készpénzzel. A bűncselekménnyel okozott kár: 150.000 Ft.

A nyomozás során beszerzett biztonsági kamera felvételek elemzése
alapján két személy gyanúsítható a bűncselekmény elkövetésével azon-
ban személyazonosságuk ismeretlen.

A biztonsági kamerafelvételen szereplő elkövetők személyleírása:
A férfi: 
Kb. 35-40 éves körüli, kb. 170-180 cm magas, világos bőrű, normál

testalkatú, borotvált kopasz hajú, enyhén elálló fülű személy. Fejformája
kerek, szemei mélyen ülők. Rajta fehér, világossárga-fekete  kockás ing és
világos hosszú nadrág látható, a lábán sötét színű cipő, a vállán keresztben
egy fekete oldaltáska látható.

A nő: 
Kb. 35-40 éves, kb. 165-170 cm magas, kreol bőrű,  normál testalkatú,

haja sötét színű, középhosszú copfban hordott, elöl frufrut hord, arca erő-
sen sminkelt, fülében nagy karika fülbevaló látható. Ruházata: kékesszür-
ke felső és világoskék hosszúnadrág, a vállán keresztben egy oldaltáska
látható.

Kérem, aki a felvételen szereplő személyekkel vagy a bűncselekmény-
nyel kapcsolatosan érdemleges információval rendelkezik, értesítse a
Ráckevei Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályát a 06-24/518-680-as tele-
fonszámon vagy az ugyelet.rackeve@pest.police.hu e-mail címen a
„684/2013. bü.”-re hivatkozva. 

Rendőrségi
hírek

Hospice Ház épül
kistérségünkben

A Református Dunamenti Kistérségi Diakónia (REDUKIDI) a
szigetszentmiklósi járás 14 településén, köztük Délegyházán is
működő hospice ellátást, a daganatos betegek OEP által finanszí-
rozott, ingyenes otthoni ápolását látja el ápolási eszközök biztosí-
tása mellett.

Ápolási eszközeinket bárki országos szinten igénybe veheti. A
megváltozott támogatási rendszerek és megnövekedett igények
miatt várólistát kellett életbe léptetnünk a kórházi ágyak és toló-
kocsik kölcsönzésénél. Ezen eszközök 99%-a jelenleg betegek
használatában van.

Pest megyében nagyon magas a tumoros megbetegedések és a
szociálisan rászoruló betegek száma. Szolgálatunk gondozottjai-
nak 65%-a hátrányos helyzetű. Az emberek többsége (a megkér-
dezettek 70–80%-a) nem kórházban, hanem a saját megszokott,
otthoni környezetében, családtagjai között szeretné eltölteni az
utolsó napjait. A gondozottak lakáskörülményei sok esetben
nem alkalmasak a beteg ápolására, vagy magányos személy,
akiről nem gondoskodik család. Ezért épül Majosházán a 15
férő helyes hospice ház. Az intézmény a kistérség 20 településén
élő daganatos betegek palliatív ellátását fogja biztosítani barát-
ságos, otthonos környezetben. Az építkezés idén nyáron
elkezdődött, az I. ütem szerint a pincével, a főépület és raktár-
épület alapozási munkálataival elkészültünk. Mindez
köszönhetően a nagylelkű támogatóknak, akik 2013. augusztus
31-ig 13.008.777 Ft adományt juttattak el hozzánk. Az építkezés
eddigi kiadása 9.218.290 Ft volt.

A II. ütemben szeretnénk a főépület falazásával és a zárófödé-
mek építésével elkészülni, ennek anyagköltségeit fedezni tudjuk,
azonban a munkadíjak költségével még nem rendelkezünk.

Bízunk az adományozókban, az épülő Hospice Ház támogat-
ható „Téglajegy” vásárlásával személyesen dr. Ladányi Györgyi
háziorvosnál, Palóczai Kiss Balázsnénál tel.: 06-70/4345-165.

Adományát banki átutalással is megteheti az OTP-nél vezetett
11742180-20066150 sz. bankszámlára – „Hospice Ház” megje-
löléssel. Cégeknek adóigazolást adunk.

Betegeink nevében köszönjük az eddigi nagylelkű
támogatásokat!

Kontha Benőné diakónus-elnök, 
tel.: 06-20/58-44-653

Református Dunamenti Kistérségi Diakónia
2339 Majosháza, Kossuth u. 71/a

Adószámunk: 18673539-1-13

Weboldal: www.dunamentidiakonia.hu

E-mail: diakonia@xnet.hu

Ápolási eszközök kölcsönözhetők – 
tel.: 06-20/311-92-42 (munkaidőben)
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Veszélyek szüret idején
Bár Délegyháza nem a szőlészetéről és borászatáról híres, nem árt fel-

hívni a lakosság figyelmét az év ezen időszakára jellemző veszélyforrá-
sokra: a mustgázmérgezésre és a pálinkafőzésre.

A mustgáz a must erjedése során felszabaduló szén-dioxid, színtelen és
szagtalan, a levegőnél körülbelül másfélszer nehezebb nem éghető gáz,
ami a levegőt kiszorítva, a föld közelében terül el. Otthonunkban első sor -
ban a cukortartalmú növények és gyümölcsök erjedése során keletkezik.

A mustgáz (szén-dioxid) belégzése, illetve az oxigénhiányos állapot
hat a központi idegrendszerre, aminek jele a szédülés, hányinger, illetve
mentális zavar. Utóbbi azért jelent külön veszélyt, mert még ha fizikai-
lag képes lenne is a mustgázt belélegzett ember menekülni, a szellemi
funkciók zavara megakadályozza a helyiség (pince) elhagyását.

A balesetek megelőzése érdekében must és gyümölcspárlatok erjedése
idején javasolt a pincék megfelelő szellőztetése, a hordók lehetőség sze-
rint nagy térben való elhelyezése, gázérzékelő riasztóberendezés haszná-
lata. Tanácsos úgy lemenni a pincébe, hogy magunk előtt botra erősített,
égő gyertyát tartunk legfeljebb derékmagasságban. Ha a gyertya elalszik –
ez jelzi az oxigén hiányát –, azonnal el kell hagyni a helyiséget!

Az ilyen balesetet szenvedő embereket csak légzőkészülék használata
mellett lehet biztonsággal kimenteni. A másik segítségére siető ember az
oxigénhiányos helyiségbe lépve maga is a mustgáz áldozatává válhat. 

Veszély esetén hívják a katasztrófavédelmet a 105 vagy 112 segély-
hívószámon, illetve a Délegyházi Önkéntes Tűzoltókat a 06-20-321-
2255 telefonszámon! Lenhardt Károly

A fejtetvesség elleni védekezésről
Az új tanév kezdetén nem árt néhány szót ejteni a gyermekközösségek-

ben évről évre, folyamatosan előforduló fejtetvességről és a hatékony vé-
dekezés gyakorlati megvalósításáról.

A védekezés hatékonysága kizárólag a szülők-pedagógusok-védőnők
együttműködése révén valósítható meg, melyben elsődlegesen a szülői
felelősséget kell hangsúlyozni. A fejtetvesség közegészségügyi jelentő sé -
ge a vérszívásban, a közösségi halmozódásban rejlik, járványügyi ve-
szélyt nem jelent.

A fejtetű kb. 2-4 mm nagyságú rovar, mely serkéit a hajszálakra rögzíti,
elsősorban a halánték- és tarkótájékon. A tetű általában a hajas fejbőrön tar-
tózkodik, de alkalmilag egyes használati tárgyakon is megtalálható (pl.: fésű,
sapka). Jellemző, hogy a fejtetves személyeken csak néhány kifejlett tetű ta-
lálható, és csak ritkán találkozhatunk nagymértékben fejtetves egyénekkel.

Az eredményes védekezés alapja a gondos és alapos szűrővizsgálat, mely
során mindig fel kell térképezni, hogy a tetves személy kitől kaphatta meg és
ő kinek adhatta tovább. A fel nem derített tetves személy ugyanis az egész
család vagy kollektíva újbóli eltetvesedésének kiinduló forrása lehet. 

A szűrővizsgálatok könnyebben végezhetők kézi nagyítóval és sűrű fo-
gazatú fésűvel. Kezdetben serkéket keressünk, az könnyebben látható,
mint a gyorsan mozgó, fénykerülő kifejlett rovar. A serke kb. 1 mm hosz-
szúságú, ezüstös-fehéren csillog, mely a hajszálakra tapad. Élet ké pes sé -
géről úgy győződhetünk meg, ha összenyomjuk a két körmünk között, ak-
kor pattanó hangot hallunk. Az elvégzett vizsgálatok alapján tetves az,
akinek fején életképes serke és/vagy élő tetű található.

A tetvesnek minősített személy köteles magát alávetni a tetvesség fel-
derítése, megszüntetése és megelőzése érdekében szükséges eljárások-
nak. A védekezéshez tetűirtó és tetűriasztó szerek állnak rendelkezésre,
melyek vény nélkül kaphatók a patikában. Legfontosabb a haj kezelése,
de a használati tárgyak egyidejű kezelését is el kell végezni. A tetűirtó sze-
reket mindig a használati utasítás szerint kell alkalmazni. Kezelést
követően különös gondot kell fordítani az elhalt serkék hajszálakról
történő eltávolítására, mely sűrű fogazatú fésűvel aprólékosan megoldha-
tó. A haj serkementessége jelzi, hogy a kezelést gondosan végezték el.

Fontos kiemelni, hogy a fejtetű megfelelő kezeléssel rövid időn belül
elpusztítható, és a serkék is eltávolíthatók, ezért a gyermek közösségből
történő kitiltásának sem közegészségügyi, sem jogi alapja nincs. Ameny-
nyiben a szülő irtási kötelezettségét nem teljesíti, vagy a kezelés ered-
ménytelen, a közösségben kell a kezelést elvégezni, melyről a szülőt tájé-
koztatni kell.

Forrás: Epinfo 19. évfolyam 2. különszám
PMKH Ráckevei Járási Hivatal
Járási Népegészségügyi Intézete

KÖSZÖNET
A Délegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület ezúton is szeretne köszö-

netet mondani a Pharos 95 Kft.-nek és ügyvezetőjének, Végh Gábor úr-
nak, aki egy mobil, tartályos gyorsbeavatkozó berendezést ajándékozott
egyesületünknek, amellyel alkalomadtán még eredményesebben tudunk
beavatkozni a délegyházi polgárok élet- és vagyonvédelmébe.

Ugyancsak köszönjük a délegyházi MULTILEN Kft.-nek és
Lenzsér Zoltán úrnak, hogy díjmentesen elvégezték az egyesület aggre-
gátorral felszerelt gépjárművének érintésvédelmi és szabványossági
időszakos felülvizsgálatát. Minősítésükkel műszaki mentés esetén na-
gyobb biztonsággal üzemeltetjük ezt az igen fontos berendezést.

Lenhardt Károly DÖTE elnök

A Kölcsey Ferenc Könyvtár a Pest Megyei
Könyvtár szolgáltató helyeként működik

Könyvtáros: Bulyákiné Éberth Anna
Mobil: 06-30-696-6589 • Könyvtár: 06-24-412-172
Cím: Délegyháza, Szabadság tér 9. /A bodyterem előtti bejárat a

Kossuth u. felől/

NYITVA TARTÁS: 
HÉTFŐ: 15.00-18.00 KÖZSÉGI KÖNYVTÁR
KEDD: 15.00-18.00 KÖZSÉGI KÖNYVTÁR
SZERDA: 15.00-18.00 KÖZSÉGI KÖNYVTÁR
CSÜTÖRTÖK: 15.00-18.00 KÖZSÉGI KÖNYVTÁR
PÉNTEK: 14.00-16.00 KÖZSÉGI KÖNYVTÁR

Szolgáltatásaink:
• Kölcsönzés
• Olvasóterem használata
• Folyóirat-kölcsönzés hétvégére
• Nyomtatás, faxolás
• Internethasználat
• Tájékoztatás
• Állományunkban nem található könyvek ingyenes beszerzése az

Országos Dokumentumellátó Rendszeren belül (szakdolgozatok-
hoz, diplomamunkákhoz is)

• A médiatár helyben használata

Felnőttek beiratkozási díja: 320 Ft/év.
Diákoknak és nyugdíjasoknak ingyenes.
Dokumentumkölcsönzési idejét meghosszabbíthatja a konyvtar@

delegyhaza.hu vagy a delegyhazakonyvtar@gmail.com címre írt 
e-mailben is.

Szeretettel várjuk régi és új olvasóinkat!
Bulyákiné Éberth Anna könyvtáros
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� Tájékoztató  � Felhívá s  �

KÖZÉRDEKŰ
KÖZLEMÉNY

A Magányos Időseket és Családokat
Segítő Alapítvány által működtetett Szeni-
or Álláskereső Klub a júliusi foglalkozását
rendhagyó módon augusztus 1-jén tartotta.
Mivel több új álláskereső is érkezett, ezért
az álláskeresés legfontosabb tudnivalóinak
– így az önéletrajzírás, az állásinterjú stb. –
megbeszélésével kezdtünk, majd néhány
általános információ került terítékre. Ezek
között: az ősztől várható nagyobb számú
ingyenes képzés, szakképzés lehetősége,
valamint a Du na varsány mellett ez év vé-
gén vagy a következő év elején induló új
üzemben várható munkalehetőségek. A
foglalkozás második részében az álláslis-
tákból válogattak a megjelentek. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk
következő összejövetelünkre!

A klubvezetőség nevében: 
Dr. Gligor János

A „MISA” ALAPÍTVÁNY HÍREI
A Szenior Álláskereső Klub legutóbbi foglalkozását augusztus 27-én tartotta Duna var sányban. Az álláskeresők, akik Taksonyból, Délegyházá-

ról, Dunavarsányból és Majosházáról érkeztek, az elméleti kérdések megbeszélése után három álláslistából válogathattak. Ezek közül egyet Radul
Zoltán, a klub vezetőségi tagja biztosított.

A következő összejövetelre várunk mindenkit, meghívott vendégünk lesz a Ráckevei Munkaügyi Kirendeltség vezetője, akitől többek között a
közmunkákról, valamint a várható nagyobb számú képzési, szakképzési lehetőségekről várunk tájékoztatót. 

A klubvezetőség nevében:                          
Dr. Gligor János

JÓTÉKONYSÁGI EST
A Magányos Időseket és Családokat Segítő Alapítvány JÓTÉKONYSÁGI EST-et szervez 

az IDŐSEK VILÁGNAPJA alkalmából szeptember 27-én pénteken, 17 órai kezdettel 

Duna varsányban a Petőfi Művelődési Házban, 

amelyre nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt, különösen a környékbeli települések idős,
nyugdíjas lakóit. 

A rendezvény egy hozzávetőleg egyórás szórakoztató műsorral kezdődik, amit adományosztás követ.

Ahogyan az elmúlt években, úgy most is tervezzük az ingyenes autóbusz biztosítását Szilveszter Lajos
úr segítségével délegyházi, majosi és nagyvarsányi vendégeink számára. 

A konkrét részletekről plakátokon adunk tájékoztatást. 

Belépődíj nincs, a szerény összegű támogató jegy vásárlására azonban lesz lehetőség.

a „MISA” Alapítvány Kuratóriuma
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� Köl c sey  M űv elő d é si Közpon t  h írei  �

Augusztus 20-ra emlékeztünk

Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik elfogadták meghívásunkat, és szereplőként, segítőként vagy vendégként
megtisztelték augusztus 20-i ünnepségünk.  Derzsi Katalin művelődésszervező

Ismét nagy sürgés-forgás volt  a Délegyháza
Életházában. Igazán örültünk Győrffy Zsu zsi -
nak, aki visszatérő előadóként újfent hatalmas
sikert aratott természetes anyagokból, saját ké-
szítésű, virágmintás szappanjaival, bőrünket ké-
nyeztető  krémjeivel. Köszönjük! 

Másik előadónk, Gyuricza Kata Sára az ecua-
dori nagykövetségről jött hozzánk. Mesélt ne-
künk  a quinoáról,  az Ecuadorban őshonos nö-
vényről, az „évezredekkel ezelőtt elvetett jövő”-

ről. A közösen előkészített főzőcske után meg is
kóstoltuk! Isteni lakomát csaptunk, ki-ki kedve
szerinti összeállításban eszegethette a quinoa-
salátáját. Akik velünk tartottak ezen az estén,
Ecuador Magyarországi Nagykövetsége aján-
dékait vihették magukkal haza. Köszönjük! 

Vidám csapatunk lelkes tagjai egy kényeztető
fürdőzéssel koronázták meg a klubozást. 

Szép napokat, egészségben, sikeresen! 
Tóth Ilona

DÉLEGYHÁZA ÉLETHÁZA: TERÍTÉKEN A QUINOA!
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� Iskolánk életéből �

Almát, körtét, szilvát, szőlőt
hoz szeptember,
nekünk új tanévet, tudja
minden ember.

Mint az égen átcsóvázó
üstökösök,
ragyogjanak munkánk nyomán
az ötösök.

Kívánjuk a húgocskának,
öcskösöknek,
ne legyenek szűkiben az
ötösöknek.

Kívánjuk tanárainknak,
hogy vödrökkel
minket nyakon önthessenek
ötösökkel.

Ha szűkölködünk megszolgált
ötösökben,
a tanév nekik se könnyű,
de nekünk sem.

Ne mint az üres jászolba
Nincses ökre,
bámuljunk a meg nem szerzett
ötösökre.

Köszöntőnkben csökönyös rím
a sok ötös,
mert szándékunk jól tanulni
már örökös.

Weöres Sándor: 

A tanév-
nyitáskor

Évnyitó képekben
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Visszaemlékezés a nyári táborokra
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� Községünk életéből  �

Egy nehéz nap éjszakája
Éjszaka van, csak ülök a fotelban, sajog minden porcikám, s fejemben az el-

múlt nap eseményei tolulnak elő.
2013. augusztus 20. mi is történt ma? Hol is kezdjem? Talán a legvégén,

mivel este nehéz döntést kellett meghoznom, el kellett halasztani a fáklyás fel-
vonulást és a tűzijátékot. A rakétákat megőrzöm, és jövőre dupla ideig fog tar-
tani a tűzijáték. 20.30-tól 21 óráig szakemberekkel és a rendőrség segítségével
mértük a szélsebességet és a szélirányt, sajnos az eredmények összegzése arra
késztetett, hogy lemondjam a további rendezvényeinket. Köszönetet kell
mondjak azoknak, akik anyagi hozzájárulásukkal támogatták a tűzijáték meg-
rendezését, de a szabadtéri rendezvényeken az időjárás átírhatja a programot.
Ezzel a további feladatom egy évig szárazon tartani a puskaport.

A Szent István-szobor koszorúzásával kezdtük a szabadtéri rendezvényt,
(sajnos tapasztalnom kell, hogy a rendezvények úgymond hivatalos esemé-
nyein egyre kevesebben vesznek részt). Pedig a múltunk iránti tisztelet kifeje-
zése egyik záloga a jövőnknek. A lecsófőző versenyen viszont szép számban
indultak a csapatok, a zsűrinek igen nehéz volt dönteni, melyik csapat főztje
érdemelte ki a Délegyháza Lecsója címet. Mi alapján döntsön? Ki főzte a leg-
többet, kiében volt a legtöbb kolbász, ki találta el legjobban az összetevők ará-
nyát? Ahány lecsó, annyiféle, és mind finom. Nehéz döntés volt, sok-sok vitá-
val, de megszületett.

Befutó az Újvári család lecsója lett. (Mintha a drága jó nagymamám recept-
je alapján készült volna, vagy talán egy kicsit, de csak egy iciri-picirit fino-
mabb lett.)

Második helyet a Szolnoki Kata csapata tarhonyás lecsója vívta ki. (Drága
jó édesanyám, ilyet csak te tudtál.)

Harmadik helyet a Délegyházi Üdülőterületi Civil Egyesület fenomenális
ízű tökös lecsója nyerte a zsűri szerint. Ahogy rá gondolok, összefut a nyál a
számban, meg kell kérdezzem, mikor főznek legközelebb, mert beneveznék
egy kóstolóra. 

Tény, hogy a vita még folyik, hogy talán az a másik is volt olyan jó, vagy
mégse? Én a zsűri helyében az Asszonyklubra szavaztam volna, de Kovács
Dávid bográcsából is fenséges illatok szálltak fel. Kocsis Tamás precíz
előkészületeit látva biztosra vettem, hogy toronymagasan nyeri a versenyt, de
a „ZSŰRI”szava szent. Az íjászok ma jobban lőttek, mint főztek, mégse ma-
radt a bográcsukban egy tunkolásnyi se. Mire a tűzoltók bográcsához értem,
egy falatnyi sem maradt, gondolom ez a lecsó is jól sikerült, ha ilyen gyorsan
elfogyott. Új elem volt a délegyházi autómodellező gyerekek bemutatója.
Szédítő tempóval száguldottak a csodálatos remekművek. A HISZ sátorából
fenséges szilvalekvárillat töltötte meg a teret. Palacsintába töltve kóstolhattuk
meg, milyen is a helyben főzött igazi házi szilvalekvár. A helyismereti
vetélkedőn résztvevők törhették a fejüket, mit, hol és milyen formában talál-
nak meg községünkben. Pár éve ideköltözött család kérte segítségemet a címe-
rünk lerajzolásához. Már ezerszer láttam, tudtam mi van rajta, de lerajzolni,
hol helyezkedik el a templom vagy a körtefa, nem egyszerű feladat. A gyere-
keknek igen tanulságos volt a KRESZ vetélkedő, reméljük, a nyeremény
kerékpárlámpák felkerülnek a bringákra. Matild és csapata keményen meg-
dolgoztatta a lurkókat, alig lehetett beférni a terembe, annyian fűzték a gyön-
gyöket és rajzoltak mindenféle szépet. Az íjászaink hozták a formájukat, félel-
metes pontossággal lőnek. Aki kijött, nagyon jól érezte magát. A helyzet az,
hogy örömmel láttunk mindenkit vendégül, hisz azért csináljuk, hogy együtt
legyen a család, szép napunk legyen így együtt. Ezáltal a hétköznapok is egy
kicsit szebbek lesznek. Mint az elején írtam, csak ülök a fotelban és sajog min-
den porcikám, fáradt vagyok, és talán közben el is aludtam, mert a szemembe
süt a nap, reggel van, egy új szép nap kezdődik. Sok-sok energiát ad a sok gye-
rekmosoly, amit egész nap kaptam, kaptunk.

Nagyon köszönöm minden segítőnek, hogy ott voltak, és rengeteg munkát,
pénzt fektettek a nap sikerébe. Ugyanis ingyen leves nincs. Külön köszönjük
az Önkormányzat segítségét. 

A blogunkra töltöttünk fel néhány fotót és filmet, amit a nap eseményeiről
Szabó József készített. Megtekinthető a www.delegyhazavideok.blogspot.
com-on. Ha van valakinek olyan képe, filmje, amit feltölthetünk a blogunkra,
szívesen közzé adjuk.

Hancsics György

Örömmel tudok beszámolni arról, hogy a MA-
GYAR NEMZETI ÜDÜLÉSI ALAPÍTVÁNY
pályázatának keretében tíz délegyházi gyereket
és egy felnőtt kísérőt tudtunk elküldeni a Forma 1
pénteki futamának megtekintésére.

Pánczél Károly országgyűlési képviselőnk
segítségével az Erzsébet programban résztve-
vők számára fenntartott lelátón kaptak helyet
gyerekeink.

Az utazással adódott némi nehézség, de Szil-
veszter Lajos alpolgármesterünk segítségünkre
sietett, és kölcsönadta az önkormányzat mikro-
buszát. A srácok lelkes, egymás szavába vágó
elbeszéléséből tudom, hogy a nagy tömeg elle-
nére zökkenőmentesen zajlott a napjuk. A ren-
dezők kétféle meleg étellel várták őket, és a sü-
teményt is két kézzel kellett fogni, akkora volt.
Jólesett, hogy a melegben frissítőnek ásvány-
vízzel is ellátták a résztvevő gyerekeket. Jó
helyről kitűnően látták az időmérő futamokat.
Meglepődtek, hogy milyen kicsik az F1-es au-
tók és micsoda hatalmas hangzavart tudnak pro-

dukálni. A versenyzők nagyszerűségét bizo-
nyítja, hogy ebéd helyett kimentek a lelátó azon
részére, ahol az Erzsébet programban résztvevő
gyerekek vannak, és autogramot osztottak. Saj-
nos nekünk nem jutott, de egy közös fénykép
erejéig Pribyll Rómeónak sikerült összeismer-
kedni Michaelis Norberttel. Szerintem ereklye-
ként őrzött fotó készült. A hazafelé útra a rende-
zők ellátták a srácokat mindenféle élelmiszer-
csomaggal, aminek felét sem tudták megenni. A
feledhetetlen napról még sokáig fognak beszél-
getni a srácok.

A jó nem jár egyedül, szerencsére a Kecske-
méti Repülőnapra is sikerült 13 db ingyenes be-
lépőt kapni a Honvédelmi Minisztériumtól, így
a gyerekekkel együtt 17-en vehettek részt a ren-
dezvényen. Tanulva az F1-re utazás bökkenőjé-
ből eleve úgy szerveztük, hogy minden család
önállóan utazik, aki vonattal utazott, azokat az
állomásról buszokkal vitték a helyszínre. A
gépkocsival érkezőket is rutinosan irányították
a rendőrök a kijelölt parkolókba. Nem kis fel-

adat volt ez, ha figyelembe vesszük, hogy 120
ezren látogattak ki a rendezvényre. A résztvevő
családok mesélik, hogy nagyszerű élményben
volt részük, nem részletezem, mert a hírekből
már mindenki értesült a nap programjairól. A
blogunkra töltöttünk fel néhány fotót, amit a
résztvevők készítettek. Megtekinthető a
www.delegyhazavideok.blogspot.com-on.

Hancsics György

Kedves Barátaim!
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Tisztelt olvasók!
Az edzőtáborunk Szentendrén, és Délegyhá-

zán a 2. ovis karate tábor is nagyon eredménye-
sen zajlott. A szentendrei tábort az árvíz miatt
csak július 11-től tudtuk megrendezni. Ez sor-
ban a 18. nyári edzőtábor volt. A kempinget tel-
jesen elöntötte a Duna, aminek maradt porzó
maradványa a fűben, de szépen kitakarították a
kempinget. A szúnyogokkal volt küzdelem nap-
közben, de karatésaink felvették velük a harcot.
A táborba 70 karatés érkezett, minden korosz-
tályból. Köszönöm a segítőinknek, a szülők-
nek a segítségét! A tábort Lengyel Árpád,
Tordai Viktor és Horgos Dániel vezette az irá-
nyításommal, akiknek segítettek a tábor lakói. A
három edző nem kis munkával, lelkiismeretesen
vezette a tábort. A táborban napi 4 edzés volt,
elég pihenővel az edzések között. Az esti edzés
10 körül ért véget, ahol Viktor és Dani kemé-
nyen megdolgozott mindenkit. A tábort övvizs-
ga zárta, amin 6 évestől 53 évesig vettek részt.
Az eredményesen vizsgázóknak gratulálok!
Rengeteg tapasztalat van a vizsgából nekem,
mint vizsgáztatónak. A legfontosabb az, hogy a
karate mozgásanyagát sokkal többet kell gyako-
rolni, és precízebben kell felkészülni a vizsgákra
a karatésoknak. A vizsgázóink közül a kék övre
vizsgázók teljesítettek a legjobban, úgy a gyere-
kek, mint a felnőttek. 

Az ovis tábort Viktor egyedül, de sok segí-
tővel vezette. Nagyon jó tábor volt, amit a tá-

borvégi ovis vizsga is bizonyított. Vendé-
günk volt a táborban Olof Dahlstett ju jitsu 5
danos mester Svédországból, aki 14 éve járt
utoljára nálunk. A kis ovisok is levizsgáztak,
akik közül több picit is kiemelhetnék, de ta-
lán Eiben Vilmos volt a legátszellemültebb
közöttük. Összefoglalóan azt mondhatom,
hogy jó látni a 20 év munkáját, amit beletet-
tünk, beletettem a karateoktatásba Délegyhá-
zán, mert ott kezdődött. Jó érzés volt látni ezt
a csapatot így együttműködve, mert ez egy
igazi közösség, igazi vezetőkkel, igazi célok-
kal. Én mindig egy ilyen egyesületet képzel-
tem el. Albert Einstein azt mondta, hogy „A
képzelet fontosabb, mint a tudás”. Ha van
egy célunk, amit szeretnénk elérni, elképzel-
jük az eredményt, hogy megvalósult, és te-
szünk is érte, akkor azt el fogjuk érni. Csak
hinni kell benne, és hagyni, hogy megtörtén-
jenek a dolgok. 

Miskolcon augusztusban zajlott le a Nemzet-
közi Edzőtábor, ahol 7 fő képviselte az egyesü-
letet. A tábort Shihan Borza József 6 danos
mester vezette. A táborban sikeres övvizsgát tett
barna övre Joósz Andrea és Blahó Zsolt. Má-
sodik barna övre sikeresen vizsgázott Tordai
Viktor. A következő vizsgája Viktornak a feke-
te övért lesz, ha felkészül és eljön az idő. Gratu-
lálok a sikeres vizsgázóknak!

Az edzések mindenhol szeptember 2-án hét-
főn kezdődtek. Ősszel sok dolgunk lesz, edzé-
sek beindítása, bemutató Nyáregyházán, Zug -
lóban a rendőrnapon, Európa-bajnokság Ukraj -
nában, Karcagon országos bajnokság, évzáró
vacsorák, téli edzőtábor…

Várjuk az új karatésok jelentkezését szeptem-
berben! Ismét felnőtt edzés Délegyházán 99
éves korig! Edző: Marossy Károly 4 dan. Edzés-
időpontok: hétfő 17:00 – 18:30; csütörtök 17:00
– 18:00. 

Ovis karate edzés Tordai Viktor 1 kyu vezeté-
sével 4 éves kortól Délegyházán pénteken 18:00
– 19:00-ig és Dunavarsányban az Általános Is-
kolában kedden 17:00 – 18:00-ig (06-20-423-
2804). 

Női önvédelem edzés Délegyházán pénteken
19:00 – 20:00-ig. Érdemes elkalandozni kicsit a
honlapunkon: www.senseimarossy.hu, sok vi-
deóval az edzésekről, versenyekről…, hátha Ön
/ Te is kedvet kapsz, hogy ennek a baráti társa-
ságnak a tagjává válj!   

Marossy Károly 4 dan
klubvezető

1 nyár – 4 edzőtábor



Vízvezeték-szerelés, -javítás, du gu lás el -
hárítás, gyorsszolgálat, állandó ügyelet
hétvégeken is. Tel.: 06-30-376-1796

***

Pedikűr, manikűr, gél-lakk, talpmasz -
százs otthonában! Tyúkszem, sarokre-
pedés, gombás köröm, körömbenövés?
Hívjon bizalommal! Kovács Zsu -
zsanna: tel.: 06-30-567-1075

***

Fürjtojás, vágási fürj! Friss házi fürjto-
jás és étkezésre vágási fürj kapható Dél-
egyházán. Érd.: 06-30-961-3294

***

Üzlethelyiség kiadó Délegyházán a Rá kó -
czi út 7. szám alatt. Tel.: 06-20-211-5434

***

Konyhabútor, gardrób, egyedi bútor
méretre, GYÁRTÓTÓL. Ingyenes fel -
mérés. Érd: 06-30-961-3294

***

Üveg, tükör, képkeret. Mindenféle
üvegező, képkeretező munka azonnalra.
Cím: Görgey u. 6/a. T.: 06-20-343-0968

***

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

***

Úszóstég eladó Délegyházán. 
Tel.: 06-20/95-49-423

***

Jazz tanszakon tanult előadóművész jazz,
pop, szórakoztató zenei, zongora és zene-
elméleti oktatást vállal Délegyházán és
környékén minden korosztály számára.
j a n o s . d a n i 0 3 @ g m a i l . c o m
36-30/585-2184

***

Redőnyök, szúnyoghálók készítése és
javítása. Hétvégén is. Érdeklődni lehet:
06-20/9715-198, 06-30/302-9444.

***

Hidegburkolást, laminált és kész par-
ketta lerakást, kandallóépítést vállalok.
Tel.: 06-70/977-3208

***

Idős ember gondozását vagy házi beteg
ápolását vállalnám. Molnárné Erzsi, nyug-
díjas nővér. Tel.: 06-30/871-3348

***

Délegyházán és környékén megbízható
családanya alkalmi jelleggel takarítást vál-
lal családoknál, magánszemélyeknél. Ta -
pasz talattal rendelkezem. Rendszeres és
nagytakarítás is egyaránt megoldható. Ki-
sebb kerti munkát is vállalok. Hívjon biza-
lommal! Tel.: 06-30/341-4596

KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK:

1. Polgármesteri Hivatal
Tel.: 06-24/542-155
Fax szám: 06-24/542-156

2. Napsugár Óvoda
Tel.: 06-24/212-070

3. Hunyadi János Általános Iskola
Tel.: 06-24/212-055
Fax szám: 06-24/212-055

4. Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat: 
06-24/483-352

5. Zsebi-baba Családi Napközi:
Tel.: 30-868-6614

6. Kölcsey Művelődési Központ
Tel.: 06-24/212-005

7. Könyvtár
Tel.: 06-24/412-172

8. Orvosi rendelő
Tel.: 06-24/212-044

9. Orvosi ügyelet
Tel.: 06-24/472-010. 
Hívható hétköznapokon 16.00–8.00 között, 
hétvégén, ünnepnap 0.00–24.00 között.

10. Fogorvos
Tel.: 06-24/212-753

11. Védőnő
Tel.: 06-24/412-128

12. Gyógyszertár
Tel.: 06-24/212-065

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

14. Posta
Tel.: 06-24/512-805

15. Polgárőrség: Görbe István
Tel.: 06-30/849-9163

16. Délegyházi Önkéntes Tűzoltóság
Lenhardt Károly
Tel.: 06-20/321-2255

17. Közterület-felügyelő: Trencsánszki Tibor
Tel.: 06-30/328-0304

18. Községgondnokság: Zólyomi József
Tel.: 06-20/255-7345

19. Dunavarsány – Délegyháza Református
Egyházközség
Tel.: 06-24/484-452

20. Katolikus Plébánia Dunavarsány
Tel.: 06-24/472-017

21. Temetkezés: Elohim Kft.
Tel.: 06-30/678-9278, 06-30/236-4884

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
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LAKÁS SZERVIZ
Ha folyik vagy csöpög, hívjon és jövök,

de ha csak szivárog, ha hív, 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

Kínálatunk:
Zöldség – Gyümölcs
Ásványvizek – Üdítők
Jégkrém – Édesség

Műanyagáru – Háztartási cikkek

Folyamatosan bővülő árukészlet!

Nyitva tartás:
H-P: 7.00-18.00
Sz: 7.00-14.00
V: 7.00-12.00

Telefon: 06-20/434-0106
A Tükrös vendéglő helyén.

Cím: Délegyháza, Rákóczi u. 7/c.

MAJOTI-FRUCT KFT.
Zsurló SzépségstúdióZsurló Szépségstúdió

Dunavarsány, Kossuth L. u. 12.
KOZMETIKA
• Arckezelések már 3.900 Ft-tól
• Arcmasszázs 1500 Ft
• Tű nélküli mezoterápia arckezeléshez 2.000 Ft
• Mikrodermabráziós bőrcsiszolás kezeléshez 900 Ft
• Dermarolleres kezelés 8900 Ft
• Új olasz fitokozmetikumok, otthoni bőrápolási termékek

DDrr..  CCssiizzmmaaddiiaa  ZZoollttáánnnnéé  TTóótthh  ZZssuuzzssaannnnaa  kkoozzmmeettiikkuuss
TTeell..::  0066--2200//997700--99997766

FODRÁSZAT
O Női hajvágás 2.200 Ft-tól
O Női hajfestés, vágás 4.500 Ft-tól
O Férfi hajvágás 900 Ft-tól
O Gyermek hajvágás 1.000 Ft-tól

BBéékkii  EEddiinnaa  ffooddrráásszz  ••  TTeell..::  0066--7700//339944--11779911

KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÁS
�  Műköröm már 4000 Ft-tól
�  Gél lakk 2.000 Ft ajándék manikűrrel
�  Japán manikűr 1.900 Ft
�  Pedikűr: 2.500 Ft

Bodnár Tímea kéz- és lábápoló • Tel.: 70/559-8328

ELADÓ INGATLAN
Délegyházán a

kertvárosi részen
eladó egy 90 m3-es
lakóház, és udvar

megjelölésű
ingatlan.

Az ingatlan
felújított. 

Konyha, spejz, 
3 szoba, 

2 fürdőszoba, 
2 WC,

mosókonyha, 
1 nagy nappali.

Összes közművel ellátott, az ingatlan hátsó
részén egy kis tároló is található.

Irányár: 14,5 millió Ft.
Érdeklődni: 06-30-9-821-542
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