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AKépviselő-testület 2019. július 9-én
rendkívüli ülést tartott a Polgármes-
teri Hivatal Tanácstermében. Az

első napirendi pont keretében ismételten
módosította a Délegyházi Napsugár Óvoda
alapító okiratát, a két csoportszobás bővítés
miatt 50 fővel megemelve a gyermeklétszá-
mot. A második napirendi pont keretében a
858/29 hrsz-ú ingatlan egy részére érkezett
vételi ajánlatot tárgyalta meg a Képviselő-
testület, majd az illegális hulladék mennyi-
ségének visszaszorítása érdekében kihelye-
zendő figyelemfelkeltő táblák szlogenjének
és grafikájának elkészítésére kiírt pályázatot
bírálta el, Hajnal-Májer Andrea és Hajnal
Tibor pályázatát nyilvánítva nyertesnek, és
így ők nyerték a Polgármester által kitűzött
30.000,- Ft pénzdíjat. Negyedik napirend-

ként az óvoda konyha bővítése pályázat
kapcsán szükséges határozatokat hozta meg
a Képviselő-testület. 

A Képviselő-testület 2019. július 17-én
rendkívüli ülést tartott. Első napirendi
pontként módosította a 2019. évi költség-
vetési rendeletet (7/2019.(VII.17.) önkor-
mányzati rendelet az önkormányzat 2019.
évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról),
majd a második napirendi pont keretében
módosította a szervezeti és működési sza-
bályzatát (8/2019.(VII.17.) önkormányzati
rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.
(II.16.) önkormányzati rendelet módosítá-
sáról). A harmadik napirendi pont kereté-
ben a fogorvosi ellátás ügyét tárgyalta a

Képviselő-testület, majd döntést hozott egy
ingatlan megvásárlásáról a Galla tanyán. 

A Képviselő-testület 2019. augusztus
7-én rendkívüli ülést tartott a Polgármesteri
Hivatal Tanácstermében. Első, második és
negyedik napirendi pontként ingatlanügye-
ket tárgyalt a Képviselő-testület, a harma-
dik napirendi pont keretében pedig – a
jegyző javaslatát elfogadva – megválasz-
totta a Helyi Választási Bizottság tagjait és
póttagjait. 

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

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

Önkormányzati Hírek

Képzeletbeli levél az 5000. délegyházi lakoshoz
ZERETETTEL és tisztelet-
tel köszöntelek! Nagyon vár-
tunk Téged és Családodat!

Már évekkel ezelőtt el-
terveztük, hogy Településünk kapuit,
határait megnyitjuk a főváros közelében
letelepedni szándékozók előtt.

Meglepődve vettük tudomásul, hogy
ezen törekvéseink mekkora, robbanás-
szerű sikerrel jártak!

Úgy jártam, mint a házigazda, aki
meghívott néhány barátot, szomszédot
és az egész környék magára vette a
meghívást. Egyszer csak azt vettem
észre, hogy az udvaron már nem fé-
rünk el.

Ahonnan TE jöttél, ott valószínűleg
minden infrastruktúra, szórakozási, ki-
kapcsolódási lehetőség adott volt a ké-
nyelmes élethez. Ez volt a mérleged
egyik serpenyőjében.

Ettől függetlenül TE mégis úgy dön-
töttél, hogy családoddal együtt nálunk
találsz új otthonra, ezzel is erősítve min-
ket abban, hogy ez a hely mindig fiatal
maradjon.

Tetted ezt annak ellenére, hogy tud-
tad, hogy a leendő otthonod körül közel
sem olyanok még az infrastrukturális fel-
tételek, mint ahonnan jöttél.

A mérleged másik serpenyőjében vi-
szont többet nyomott a latban a táj szép-
sége, a hely várható nyugalma, a madár-
füttyös reggelek és az itt élők közvetlen-
sége, befogadó szeretete és segítsége.

Hirtelen több, mint 5000-en lettünk,
és ez már mindannyiunk számára új ki-
hívásokat teremtett.

Nekem az volt az elsődleges és leg-
fontosabb szempont, hogy a TE meg-
lévő és leendő gyermekeid helyben,
korszerű, magas színvonalú nevelési és
oktatási intézményekbe járhassanak.

Sok száz millió Forintot költöttünk
óvódára, iskolára. Erre kaptam felha-
talmazást Képviselőtársaimmal együtt
a falu teljes lakosságától.

Halkan jegyzem meg, hogy néhány
évvel ezelőtt még attól rettegtünk,
hogy a kevéske gyerek létszám miatt
iskolánk elveszti önállóságát.

Azzal, hogy TE ideköltöztél, belép-
tünk az 5000 fő feletti lakossal bíró tele-
pülések közé. Ezáltal számos új lehető-
ség nyílik meg előttünk!

Ennek már érzékelhető és látható
eredménye a Védőnői Szolgálat kor-
szerű épületének kialakítása pályázati
pénzből, valamint a II. Háziorvosi
körzet beindulása.

A legújabb sikerünk a Bölcsőde pá-
lyázat, mellyel 223 440 000 Ft-ot kap-
tunk arra, hogy a térségünkben elsők
között bővíthessük intézményünket!

Ismételten bővíthettük a magas
létszám miatt az Óvodát, mely sikere-
sen elkészült, átadására a napokban
került sor.

A következő, még nem érzékelhető
siker, hogy egyre több befektető ér-
deklődik településünk iránt, mert már
biztosítva látják délegyházi beruházá-
saik megtérülését.

Ahogy már írtam, számítottunk
RÁD, és tudtuk, hogy a növekedés
mindannyiunkra hatalmas anyagi ter-

heket ró és áldozatokkal jár, de ezek-
kel a TELJES DÉLEGYHÁZI KÖ-
ZÖSSÉG gyarapodni / gazdagodni
fog.

A FELELŐSSÉGGEL és SZAK-
ÉRTELEMMEL megtervezett költ-
ségvetésből lehet, hogy nem mindig
juthat elég pénz parkosításra, szökő-
kutakra, a település csinosítására,
mert én a mindennapi élethez elen-
gedhetetlen infrastruktúra fejlesztése
mellett vagyok elkötelezett.

Ezért kezdtük el a település új ré-
szein az utak aszfaltozását, jól átgon-
dolt elvek szerint, saját erőből! Örül-
jünk mindannyian annak, hogy au-
gusztus végére már 10 utcával
közelebb jutottunk a teljes portalaní-
táshoz!

Tudom, hogy még számos út vár
aszfaltozásra, de gondos gazdálkodás-
sal idén csak ennyire futja.

Eltökélt szándékom, hogy belát-
ható időn belül a településünk nagy
részén szilárd burkolatú utakon közle-
kedhetsz majd.

Én SZERETETTEL fogadlak,
kérem a türelmed, pozitív hozzáállá-
sod és segítséged a terveink megvaló-
sításához! 

John Fitzgerald Kennedy után sza-
badon: ne csak azt kérdezd, hogy Dél-
egyháza mit tehet érted, hanem azt is,
hogy TE mit tehetsz közös otthonun-
kért, DÉLEGYHÁZÁÉRT!

dr. Riebl Antal 
Délegyháza polgármestere

S
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Önkormányzatunk 2018-ban pályáza-
tot nyújtott be az „Önkormányzati tu-
lajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmé-

nyek fejlesztésének támogatása Pest megyében” című
felhívásra, hisz a gyermeklétszám robbanás-
szerű növekedése miatt a jelenlegi intézmé-
nyünk befogadóképessége maximálisan ki-
használt volt.

Örömmel tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,
hogy Községünket 2019. júliusában a támogató szer-
vezet 223 440 000 Ft támogatásra érdemesnek ítélte
meg, melynek keretében egy új, 333, 48 m2-es Böl-
csőde építésére kapunk lehetőséget.

A Bölcsőde épülete a régi „Győri” ház he-
lyén épül, a község központjában, az Óvoda
mellett. Hatalmas boldogság számunkra, hogy
a gyermekek érdekeit és igényeit maximálisan
kiszolgáló, modern épület és játszóudvar ké-
szül, ahol biztonságosan és felhőtlenül játsz-
hatnak.

A Napsugár Bölcsődében két csoport-
szoba kerül kialakításra, a szükséges kiszol-
gáló helyiségekkel. Az intézmény huszon-
nyolc férőhelyes lesz.

A gyerekekkel foglalkozó személyek szá-
mával hat munkahellyel bővül településünk.

Kívánjuk, hogy a gyermekek egészséggel
és örömmel használják majd Bölcsődénket. 

dr. Riebl Antal
polgármester

Új Bölcsődét építünkÚj Bölcsődét építünk
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Tisztelt Lakosok! Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Dél-
egyháza Község Önkormányzata által üzemeltetett
helyi, ingyenes buszjárat menetrendje 2019. szeptember

2-tól járatbővítés miatt megváltozik. 
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a kisbusz fenti időponttól
kezdődően a Vadvirág utca érintésével közlekedik. 

Délegyháza Község Önkormányzata

Dh./I Dh./II Dh./III Dh./IV 
Délegyháza Telephely 06.45 

Óvoda 13.00 16.00 
Iskola 13.03 14.20 16.03 
Galla tanya/Ezermester 06.50 13.08 14.25 16.08 
Tsz telep buszforduló 07.00 13.18 14.35 16.18 
Iskola 07.10 13.28 16.28 

 
 
 
 
 

Dh./I Dh./II Dh./III. 
Iskola 07.10 

Kertváros Vadvirág utca 07.18 16.36 
Bányász sor 07.22 16.40 
Iskola 07.30 16.48 

 
 
 
 
 

Dh./I Dh./II Dh./III. 
Iskola 07.30 

Kertváros Víztorony 07.42 13.38 17.00 
Iskola 07.58 

A buszjárat ingyenes és elsősorban a gyermekek szállítására használható. 
Amennyiben mód és lehetőség van rá, úgy felnőttek is igénybe vehetik.

A buszon történő rongálás és szemetelés az utazás alól történő kizárást vonja maga után.

BUSZ MENETREND
Az Önkormányzat által üzemeltetett buszjárat 

2019.09.02-tól érvényes
Délegyháza

AMagányos Időseket és Családokat
Segítő Alapítvány értesíti az érin-
tetteket és az érdeklődőket, hogy

az Idősek Világnapja alkalmából idén is meg-
szervezzük a már hagyományos Jótékonysági
Rendezvényünket.

Szórakoztató kulturális műsort és ado-
mányosztást tervezünk szeptember végén

Dunavarsányban, a Petőfi Művelődési Ház-
ban. A pontos időpontról és egyéb informá-
ciókról a következő számban adunk tájékoz-
tatást. Az élelmiszercsomagok összeállításá-
hoz minden esetleges segítséget elfogadunk.

Tájékoztatjuk továbbá az olvasókat,

hogy az Alapítvány székhelyének áthelye-
zése folyamatban van. Sajnos a régi telefon-
számot nem tudtuk megtartani, így az iro-
dánk új száma: 06 24 660-633. Ezen a veze-
tékes számon, vagy a 06 30 222-3535-ös
mobiltelefonon lehet minket elérni. To-
vábbra is várjuk a hívásaikat!

A Kuratórium nevében: Dr. Gligor János

A "MISA" alapítvány hírei

KÖZLEMÉNY
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Helyi Választási Iroda Tájékoztatója
Tisztelt Választópolgárok! Magyarország
Köztársasági Elnöke kitűzte a helyi önkor-
mányzati képviselők és polgármesterek álta-
lános választásának  időpontját.

A szavazás napja: 2019. október 13.
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.

2019. október 13-án Magyarországon egy
napon két választás kerül lebonyolításra: a
helyi önkormányzati képviselők és polgár-
mesterek választása, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választása.

A lakosság továbbra is 3 szavazókörben ad-
hatja le voksát. A magyarországi lakcímmel
rendelkező választópolgárok automatikusan
felkerülnek a központi névjegyzékbe. A sza-
vazóköri névjegyzékben szereplő választó-
polgárok a névjegyzékbe történt felvételük-
ről, valamint a szavazás helyéről és idejéről
értesítőt kapnak. A választási értesítőt au-
gusztus 23-ig kapja meg a Tisztelt Lakosság.
Aki nem kapott, az jelentkezzen a Polgár-
mesteri Hivatal 7. irodájában. A névjegyzék
a helyi választási irodában tekinthető meg.

Az önkormányzati választások napján kerül
sor a nemzetiségi önkormányzat tagjainak
választására is. Délegyházán a települési
nemzetiségi önkormányzati választáson a
roma nemzetiség voksolhat, a megyei és or-
szágos listákra minden nemzetiségi névjegy-
zékbe vett választópolgár szavazhat. A nem-
zetiségi önkormányzati választáson az vá-
laszthat, aki legkésőbb 2019. szeptember
27-ig kérte a nemzetiségi névjegyzékbe vé-
telét. Aki ezt már megtette, nem kell megis-
mételnie. A nemzetiségi névjegyzékben sze-
replő választópolgár az értesítőn feltüntetett
szavazóhelyiségben szavazhat. 

A választópolgárok érvényesen legfeljebb 1
polgármesterjelöltre, 6 egyéni listás képvi-
selő-jelöltre, és a roma nemzetiségűként nyil-
vántartásba vett választópolgárok legfeljebb
3 nemzetiségi képviselőjelöltre szavazhatnak. 

A választópolgárok részletesen az alábbi
linkeken tájékozódhatnak: 
https://www.valasztas.hu/altalanos-tajekoz-
tato_onkormanyzati
https://www.valasztas.hu/helyi-onkor-
manyzati-valasztasok-2019
https://www.valasztas.hu/nemzetisegi-on-
kormanyzati-valasztasok-2019

Kampány:
A választási kampány augusztus 24-től a sza-

vazás befejezéséig, tehát 2019. október 13-
án 19.00 óráig tart. 
Nem folytatható kampánytevékenység a sza-
vazás napján
a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazó-

helyiséget magában foglaló épületben,
b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épü-

letnek a szavazóhelyiség megközelítését
szolgáló bejáratától számított 150 méteres
távolságon belül közterületen,

c) a b) pontban meghatározott területen kívül
az e területen belül tartózkodó választó-
polgár választói akaratának befolyásolására
alkalmas módon.

A szavazás napján választási gyűlés nem tart-
ható.

Jelölő szervezetek és jelöltek figyelmébe
ajánljuk az alábbi linkeket:
https://www.valasztas.hu/helyi-onkor-
manyzati-valasztasok1
https://www.valasztas.hu/helyi-onkor-
manyzati-valasztasok2
https://www.valasztas.hu/nemzetisegi-on-
kormanyzati-valasztasok1
https://www.valasztas.hu/nemzetisegi-on-
kormanyzati-valasztasok2

Ajánlás: 
Az ajánlóív igénylésekor, az ajánlóív igénylő
nyomtatványon a több utónévvel rendelkező
választópolgár kérheti, hogy az ajánlóív és a
szavazólap csak az egyik utónevét tartal-
mazza, valamint hogy az ajánlóív és a szava-
zólap a nevének részét képező „dr.” megje-
lölést ne tartalmazza. 

Az ajánlás ajánlóíven történik. Külön aján-
lóíven gyűjtik a polgármesterjelöltre és a
képviselőjelöltre, valamint a nemzetiségi
képviselő-jelöltre az ajánlásokat. A jelöltek
az ajánlásokat 2019. augusztus 24-től gyűjt-
hetik, és szeptember 9-ig adhatják le. Egy vá-
lasztópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy
jelöltre csak egy ajánlás adható. Az ajánlás
nem vonható vissza. 

Polgármesterjelölt állításához 115 fő, egyéni
listás képviselőjelölt állításához 39 fő, roma
nemzetiségi képviselőjelölt állításához 5 fő
választópolgár ajánlása szükséges.

Nem gyűjthető ajánlás:
1. az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahe-

lyén munkaidejében vagy munkaviszony-
ból, illetve munkavégzésre irányuló más
jogviszonyból fakadó munkavégzési köte-
lezettsége teljesítése közben,

2. a Magyar Honvédségnél és a központi ál-
lamigazgatási szerveknél szolgálati viszony-
ban levõ személytõl a szolgálati helyén vagy
szolgálati feladatának teljesítése közben,

3. tömegközlekedési eszközön,
4. állami, helyi és nemzetiségi önkormány-

zati szervek hivatali helyiségében,
5. felsőoktatási és köznevelési intézményben,
6. egészségügyi szolgáltató helyiségében, va-

lamint 
7. a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájáru-

lásának hiányában közforgalom számára
nyitva álló magánterületen.

Az ajánlásért az ajánlást adó választó-
polgár részére előnyt adni vagy ígérni
tilos!
Az ajánlást adó választópolgár az aján-
lásért nem kérhet előnyt, illetve nem fo-
gadhat el előnyt vagy annak ígéretét!

Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a vá-
lasztáson Délegyháza településen választó-
joggal rendelkezik. A polgármester-választás
és az egyéni listás képviselőválasztás, vala-
mint a települési nemzetiségi képviselővá-
lasztás esetén a település egy választókerü-
letet alkot. Nemzetiségi képviselő-jelöltet
csak az adott nemzetiséghez tartozóként re-
gisztrált választópolgár ajánlhat. Az ajánlóí-
ven az ajánló választópolgár nevét, személyi
azonosítóját (nem a személyazonosító iga-
zolványának számát), magyarországi lakcí-
mét, és aláírását kell elhelyezni.

Delegálás választási bizottságokba: 
Delegáltak bejelentésére 2019. október 4-én
16.00 óráig lesz lehetőség. Nemzetiségi vá-
lasztáson delegálásra nincs lehetőség, meg-
figyelő küldésére azonban lehetőség van, aki
azonban nem lesz a bizottság döntésre jogo-
sult tagja, és a szavazást nem zavarhatja.

Átjelentkezés: 
Ezen a választáson is lesz lehetőség az átje-
lentkezésre. Az a választópolgár, aki 2019.
június 26-ig tartózkodási helyet létesített, és
tartózkodási helyének érvényessége legalább
a szavazás napjáig tart, 2019. október 9-én
16.00 óráig átjelentkezhet, és a tartózkodási
helyén szavazhat. 

Az átjelentkezési kérelemnek legkésőbb a
szavazást megelőző negyedik napon, 2019.
október 9. szerdán 16.00 óráig kell megér-
keznie a helyi választási irodához.

A kérelem visszavonása tekintetében az aláb-
biak szerint kell eljárni:
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• levében, illetve ügyfélkapus azonosítás nél-
kül online benyújtott kérelmeknek 2019.
október 9. 16.00 óráig,

• személyesen, illetve ügyfélkapus azonosí-
tással online benyújtott kérelmeknek 2019.
október 11. 16.00 óráig 

kell megérkeznie a helyi választási irodába.

Az önkormányzati választás alkalmával a ha-
tályos jogszabályok nem teszik lehetővé a
külképviseleten való szavazást.

Szavazás mozgóurnával: 
Mozgóurnát az a választópolgár kérhet, aki
mozgásában egészségi állapota vagy fogya-
tékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt.
A törvény kizárólag a fenti esetekben engedi
meg a mozgóurna igénybevételét, más indo-
kokra tekintettel (pl. munkahelyi elfoglaltság)
nem vehető igénybe. 

A mozgóurna igénylésének szabályai
• ONLINE igénylés 

º ügyfélkapus azonosítás nélkül: a szava-
zást megelőző 4. napon (szerdán) 16.00
óráig nyújtható be.

º ügyfélkapus azonosítással: a szavazás
napján 12.00 óráig nyújtható be.

• SZEMÉLYESEN történő igénylés
A szavazást megelőző második napon
(pénteken) 16.00 óráig nyújtható be.

• POSTÁN történő igénylés
A szavazást megelőző negyedik napon
(szerdán) 16.00 óráig kell megérkeznie.

• írásbeli meghatalmazással rendelkező
MEGHATALMAZOTT útján történő
igénylés 

º a szavazást megelőző második napon
(pénteken) 16.00 óráig a helyi választási
irodához vagy

º a szavazás napján 12.00 óráig a szava-
zatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

• írásbeli meghatalmazással nem rendelkező
KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzátartozó
vagy egyéb személy)

º a szavazást megelőző negyedik napon
(szerdán) 16.00 óráig a helyi választási
irodához vagy

º a szavazás napján 12.00 óráig a szava-
zatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

A kérelmet a szavazást megelőző második
napon (péntek) 16.00 óráig lehet vissza-
vonni.
A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgó-
urna-igénylés okát, valamint, ha nem a lak-

címére kéri, akkor a pontos címet is, ahova
a mozgóurna kivitelét kéri, mely azonban
csak a szavazókör területén lehet. 

Szavazókörök:
Szavazókör Szavazókör 
sorszám (szavazóhelyiség) címe 

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

002. Polgármesteri Hivatal
(Árpád utca 8.)

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

A választással kapcsolatban információt kér-
hetnek a Helyi Választási Irodától az alábbi
elérhetőségeken:
- Személyesen dr. Molnár Zsuzsanna jegyző-

től vagy Dósa Renáta népességnyilvántar-
tási-igazgatási előadótól a Polgármesteri Hi-
vatalban a 2-es és 7-es szobában (2337 Dél-
egyháza, Árpád utca 8.)

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

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

dr. Molnár Zsuzsanna
Jegyző,  Helyi Választási Iroda Vezető

Választási esemény

• A jegyző e napon állapította meg – a névjegyzék 2019.08.07-i adatai alapján - az önkor-
mányzati egyéni listás és polgármester jelöltséghez szükséges ajánlások számát, melyet
közzétett.

• E naptól lehet benyújtani a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket.

E napig kapják meg a választópolgárok a névjegyzékbe vételről szóló értesítőt. 

• Választási kampányidőszak kezdete.
• Ezen időponttól vehetik át az igénylők a jegyzőtől az ajánlóíveket.

Helyi Választási Bizottság (HVB) tagjai megválasztásának határideje.

A nemzetiségi jelölőszervezet ezen a napon igényelheti a helyi választási irodától a nemze-
tiségi választópolgárok nevét és lakcímét (kivéve az adatok kiadását megtiltó választópol-
gárok esetén), az adatok kizárólag kampány céljára használhatók fel.

• Egyéni listás képviselő, polgármester, valamint nemzetiségi képviselőjelölt bejelentés-
ének határideje.

• Jelöltek szavazólapi sorrendjének sorsolása 16.00 után.

Üres ajánlóívek leadásának határideje.

Nemzetiségi névjegyzékbe vételi kérelmek benyújtásának határideje, hogy az önkormány-
zati választásra is kiterjedjen. 

Határidő

(Eltérő megjegyzés hiányában a határidő a jelzett
napon 16.00 órakor jár le)

2019.08.08.

2019.08.23.

2019.08.24.

2019. 09.01.

2019.09.08.

2019.09.09.

2019.09.10.

2019.09.27.

A 2019. október 13-án tartandó helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati
képviselők választásával kapcsolatos határidőkről
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A nemzetiségi jelölőszervezet ezen a napon igényelheti a helyi választási irodától a nemze-
tiségi választópolgárok nevét és lakcímét (kivéve az adatok kiadását megtiltó választópol-
gárok esetén), az adatok kizárólag kampány céljára használhatók fel.

Választási bizottságokba a jelölő szervezetek és független jelöltek által tagok delegálásá-
nak határideje (nemzetiségi szavazókörbe nincs lehetőség delegálásra, a jelölő szervezet e
napig megfigyelőt jelenthet be.)

• Mozgóurna kérelmek Helyi Választási Irodához történő beérkezésének határideje, levél-
ben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül online igényléssel.

• Átjelentkezési kérelmek beérkezésének határideje (az átjelentkezési kérelmet az a válasz-
tópolgár nyújthatja be, akinek legkésőbb 2019.06.26-ig létesített tartózkodási helyének
érvényessége legalább 2019. 10.13-ig tart).

• Átjelentkezés visszavonásának határideje levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül
online igényléssel.

• Átjelentkezés visszavonásának határideje személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással
online igényléssel.

• Mozgóurna kérelmek Helyi Választási Irodához történő beérkezésének határideje sze-
mélyesen vagy ügyfélkapus azonosítással online igényléssel.

A jelöltek joghatás kiváltására alkalmas lemondásának határideje.   

• SZAVAZÁS napja (6.00 órától 19.00 óráig)
• E napon mozgóurna kérelmek a szavazatszámláló bizottságokhoz, valamint online

igényléssel ügyfélkapus azonosítással 12.00 óráig érkezhetnek
• E napon tilos választási gyűlés tartása, politikai reklám közzététele.
• E napon a szavazókörök bejáratától számított 150 m-es körzeten belül közterületen

kampánytevékenység folytatása tilos.

2019.09.30.

2019.10.04.

2019.10.09.

2019.10.11.

2019.10.12.

2019.10.13.

Helyi Választási Bizottság és Helyi Választási Iroda tagjai

Helyi Választási Bizottság
elnök: Léhmann Antal
elnökhelyettes: Nagyné Halai Zsuzsanna
tag: Gergely Sándorné
póttagok: Dóra Aladár István

Halászné Ungvári Szilvia
Petőné Bartalis Piroska

Helyi Választási Iroda
HVI vezető: dr. Molnár Zsuzsanna
HVI vezető-helyettes: Dósa Renáta
HVI tagok: Varju Miklósné

Trencsánszki Tibor
jegyzőkönyvvezetők: Szabó-Tringel Judit

Beke Vanda Ibolya
Zsolnainé Csernyi Erzsébet
Mitró Bettina

pót jegyzőkönyvvezetők: Dóra Aladár Istvánné
Tisza Gabriella

MEGHíVÓ
2019. október 10-én 17 órától

a Kölcsey Művelődési Központban
bemutatkoznak a nemzetiségi

képviselő jelöltek, a képviselőjelöltek
és a polgármesterjelöltek.

Szeretettel várunk 
minden kedves érdeklődőt!
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Tisztelt Választópolgárok!

Ahelyi önkormányzati képviselők és polgármes -
terek, valamint a nemzetiségi képviselők 2019.
évi választásán a délegyházi választópolgárok

továbbra is három, a részükre a Nemzeti Választási Iroda
által megküldött értesítőben feltüntetett szavazó körben
szavazhatnak.

Szavazókörök:
SzavazókörSzavazókör 
sorszám (szavazóhelyiség) címe 

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

002. Polgármesteri Hivatal (Árpád utca 8.)

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

A szavazókörökhöz tartozó utcák: 

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

Anna utca
Arany János utca
Csepp köz
Csermely köz
Csobogó köz
Deák Ferenc utca
Dózsa György utca
Európa utca
Gomb köz

Jókai utca
Kastély köz
Kinizsi utca
Kossuth Lajos utca
Kölcsey utca
Majosi út
Molnár köz
Móra Ferenc utca
Némedi út

Rákóczi utca
Rigó utca
Szabó köz
Temető út
Tompa köz
Vég utca
Vörösmarty utca

002. Polgármesteri Hivatal (Árpád utca 8.)

Akácos utca
Aköv sziget
Bányász sor
Boróka köz
Csendes utca
Csóka tanya
Erdőalja utca
Faház sor
Fácán utca 
Fecske utca
Fény utca
Fűzfa utca
Gizella telep
Gizella utca
Határ út
Honvéd sziget

Kavics utca
Kéktó sétány
Kurta köz
Liget utca
Liliom utca
Mária utca
Máv 19-es őrház
Mezei tanya
Naturista part
Nomád part
Nyárfa sor
Óbudai telep
Őz utca
Paprika köz
Pitypang utca
Sirály utca

Sóderos út
Szarvas utca
Sziget köz
Tavirózsa utca
Táncsics utca
Udvarev tanya
Udvarov tanya
Újpesti sor
Üdülő sétány
Vadrózsa utca
Vadvirág utca
Vásárhelyi Pál utca
Vasút sor
Viktor tanya
Zöldrét utca
Zsombékos köz

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

Ady Endre utca
Áfonya utca
Árpád utca
Berzsenyi utca
Boglárka utca
Borostyán köz
Búza utca
Ciklámen utca
Cserje sor
Diófa köz
Diófa utca
Eper utca

Ezermester utca
Fagyöngy utca
Gacs sor
Galla tanya
Gábor Áron utca
Gesztenye utca
Gyöngyvirág utca
Hóvirág utca
Hullám utca
Ibolya utca
József  Attila utca
Marosy tanya

Mókus utca
Napsugár utca
Nyírfa utca
Öko falu II.
Petőfi utca
Robinson park
Sellő utca
Szabadság tér
Szántó utca
Széchenyi István utca
Szilfa utca
Tsz. telep

dr. Molnár Zsuzsanna
Jegyző,  Helyi Választási Iroda Vezető
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HIRDETMÉNY 
 

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE  
A HELYI ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK 
ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT. 

 
 

A szavazás napja: 
 

2019. OKTÓBER 13. 
 

A szavazás  
6:00 órától 19:00 óráig tart. 

 
 

Névjegyzék 

A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről, 
valamint a szavazás helyéről és idejéről értesítőt kapnak. 

 

A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatal) tekinthető meg. 
 
 

Ajánlás 
A választójoggal rendelkező választópolgár 2019. szeptember 9-ig jelöltet ajánlhat. 

 

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. 
 
 

Szavazás 

A választópolgár személyesen, az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat. 
 

A mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet. 
 

Az a választópolgár, aki 2019. június 26-ig tartózkodási helyet létesített, 
és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart,  
2019. október 9-ig átjelentkezhet, és a tartózkodási helyén szavazhat. 

 
 
 

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához, 
vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt. 

 
 
 

Nemzeti Választási Iroda 
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HIRDETMÉNY
A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG KITŰZTE

A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK
ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT.

A szavazás napja:

2019. OKTÓBER 13.
A szavazás

6:00 órától 19:00 óráig tart.

Névjegyzék
A nemzetiségi névjegyzékben az a választópolgár szerepel,

aki kérte nemzetiségi névjegyzékbe vételét.
A kérelmet 2019. szeptember 27-ig lehet benyújtani.

A választópolgárok a nemzetiségi névjegyzékbe
történt felvételükről is értesítőt kapnak.

Ajánlás
A nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgár

2019. szeptember 10-ig ajánlhat listát.
Egy választópolgár több listát is ajánlhat.

Szavazás
A választópolgár személyesen,

az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat.

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgárnesteri hivatalban működő helyi választási irodához,
vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.

Nemzeti Választási Iroda
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Karitatív nap az óvodában

2019. augusztus 10-én reggel a GLS
General Logistcs Systens Hungary
Kft. 16 munkatársa festékkel, szerszá-

mokkal felfegyverkezve munkára készen
megérkezett a Délegyházi Napsugár Óvo-
dába. 

Kifestettek négy gyermekmosdót, festés
után kitakarították. Lemázolták a teraszok
tartóoszlopait és gerendáit. Lefertőtlenítet-
ték, lemosták az udvari és homokozó játé-
kokat. Összeszerelték az új csoportszobák
asztalait, és a játéktartó ládákat.

Tették mindezt segíteni akarásból, önzet-
lenül, a forró nyári melegben egész nap vi-
dáman, jókedvűen. Öröm volt látni lelkese-
désüket, azt, hogy milyen összehangoltan,
profin végezték vállalt feladataikat. 

A gyermekeknek a bölcsi hátsó lépcső-
jére állatfigurákat, az óvoda járdájára óvodai
jeleket festettek.

Munkájukért hálásak vagyunk, köszön-
jük, hogy a mi óvodánkat választották!

Köszönjük Kovács Brigittának, hogy
gondolt óvodánkra és felhívta a figyelmün-
ket erre a pályázati lehetőségre, a folyamatos
kapcsolattartást, és azt, hogy nálunk valósult
meg ez a program.

További sok sikert kívánunk munkájuk-
hoz! 

A Délegyházi Napsugár Óvoda dolgozói 
és gyermekei nevében:

Darabos Zsuzsanna, intézményvezető

EGÉSZSÉGPROGRAM DÉLEGYHÁZÁN
Kedves Olvasó!

Ülőmunkát végez? Fáj a háta? Túlsúllyal küzd? Nincs önbizalma? Stresszes?
Egészségesebb és fitt szeretne lenni, de nem tudja hogyan kezdjen változtatni?

Zongor Kinga délegyházi lakos, fitness és wellness szakember vagyok.
A Délegyházi Községi Sportegyesülettel közös célunk, hogy az egyre gyarapodó helyi közösséget 

összehozzuk szeptembertől heti 2 alkalommal, egy vidám, jó hangulatú és hasznos, 
az egészséget támogató csoportos órára, amely az Egészségprogram alapját képezi.

Jöjjön! Tudjon meg többet, próbálja ki az ingyenes

NYÍLT BEMUTATÓN!
Cél: rövid információ a lehetőségekről, és 20 perces csoportos bemutatóóra, a végén frissítővel.

SZEPTEMBER 1-ÉN vASÁRNAP 10-11 ÓRÁiG 
A SPORTPÁLYA ÉPÜLETÉNEk  EMELETÉN.

Ajánlott kényelmes, ám nem túl bő sportruházatot, sportcipőt és törölközőt hozni.
Az öltöző és zuhanyzó biztosított.

Várjuk Önöket szeretettel!



Délegyházi Hírek 2019. augusztus

Községünk életéből
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RÓLUNK íRTÁK!

Délegyháza ismét trendi lett
Film is készül a Pest megyei településről, mely vonzza a pihenni, sőt az új otthonra vágyókat

B u d a -
pesttől dél
felé harminc
k i l o m é t e r -
nyit sem kell
a u t ó z nu n k
D é l e g y h á -
záig, mely a
Kiskunsági
N e m z e t i
Park, a Rác-
kevei–Duna-
ág és az

Ócsai Tájvédelmi Körzet közvetlen köze-
lében fekszik. A község bányatavai három-
száz hektárnyi vízfelületen nyújtanak lehe-
tőséget fürdőzésre, vízi sportokra, horgá-
szásra. Egyik új, készülő filmje kapcsán e
községről is beszél interjújában Koltay
Gábor Balázs Béla-díjas, Érdemes Mű-
vész. 

– Miért fontos az Ön számára e település
élete, varázsa?

– Évtizede figyelem közelről a község
életét, mely hiába fekszik közel a főváros-
hoz, még néhány évvel ezelőtt is csak há-
romezres lélekszámú volt. Ám mára már a
sokoldalú, tudatos közösségépítés eredmé-
nyeként ötezren lakják. Jól megférnek egy-
más mellett az őslakók és a nyaralók, amit
az egyre sokasodó közösségi rendezvények
is bizonyítanak. Gomba módra szaporod-
nak a családi házak, csinosodik a település.
Emellett évtizedek óta vonzódom azokhoz
az emberi példákhoz, amelyek képesek a
világot megváltoztatni, szebbé, jobbá
tenni. S ilyenkor nemcsak a nagy törté-
nelmi személyiségek nevére és munkássá-
gára kell gondolni, hanem a névtelen hő-
sökre, akik a maguk területén színvonala-
san végzett munkájukkal hozzájárulnak egy
közösség felemelkedéséhez. Különben vé-
letlenül vetődtem erre a vidékre, amely a

délegyházi tavak révén az ország egyik leg-
szebb tája.

– A múlt század hetvenes–nyolcvanas éveiben
Délegyháza elsősorban nudista strandja miatt
számított trendi helynek, naponta ezrek érkeztek
ide pihenni és strandolni. Ma újra sokan járnak
az egykori bányatavakhoz, és a nudista strand is
működik. Mitől lett újra trendi a település?

– Évtizedekkel ezelőtt magam is csak a
nudista strandról hallottam, bár sohasem
jártam ott. Viszont ma már alig említik a
nudistákat. Délegyháza kedvelt nyári pihe-
nőhely lett, és kétségkívül megnő nyaranta
a lakók, az ide kirándulók száma. A tórend-
szer és környéke pedig éppen elég nagy és
szép ahhoz, hogy mindenki, aki ide látogat,
kényelmet találjon, nyugalmat leljen, jól
érezze magát.

– Miért gondolt arra, hogy egy dokumentum-
filmben is feldolgozza Délegyháza jelenét?

– 2017-ben megtisztelő meghívásnak
tettem eleget, amikor az Itt élned, halnod
kell című zenés történelmi játék turnéjának
egyik állomásaként a település Szent István
terén több mint kétszáz helybéli, amatőr
egyesületekben működő táncosok, íjászok,
lovászok, felnőttek és sok-sok gyerek köz-
reműködésével, népszerű művészekkel
együtt egy olyan igazi közösségi produk-
ciót rendezhettem, amely után végleg el-
döntöttem, hogy szeretném jobban megis-
merni, és filmen is rögzíteni, vajon miért
szeretik az itt élő emberek ezt a községet.

– A település gyarapodásának egyik oka Bu-
dapest közelsége is. Sokan költöztek ide olyanok,
akik szabadulni akartak a betonrengetegből.
Már Ön is ezek közé tartozik. Mi vonzotta ide,
hiszen sok más budai és pesti „alvóváros” kínál-
kozott lehetséges lakóhelynek?

– Valóban, egyre divatosabb a főváros
környéki kis településekre költözni, de sok-

felé tapasztaljuk, hogy ez adott esetben
nem több, mint munka után egy csendes
környezetbe hazatérni, majd reggel útra in-
dulni. Egy település vonzereje akkor nő
meg, ha a fővárosi hangzavar utáni csend
mellett olyan közösségi létet képes létre-
hozni, amelyben az emberek jól érzik ma-
gukat.

– Mitől más ez a település?
– Attól, hogy a tavak szépsége, nyugal-

mat és kikapcsolódást árasztó környezete
mellett folyamatosan változik az infrast-
ruktúra. Bővült az iskola, bölcsőde épül,
javul az utak minősége, s ami a legfonto-
sabb, az itt élők egyre inkább magukénak
érzik a települést. Szépek a házak, tiszták a
ház előtt porták, figyelnek egymásra az
emberek, s ahogy megfigyeltem, többségük
nem bezárkózva a házaikba, hanem a kö-
zösség aktív résztvevőiként szeretnék élni
életüket. Talán a jelképe is lehet minden-
nek az a több mint 450 éves körtefa, ami a
falu határában áll, dacolva az évszázadok
viszontagságaival, s ezalatt nem csak az
olykor mostoha időjárási körülményeket
értem. A fa gyümölcsöt is terem, amelynek
látványa átvitt értelemben mindenki szá-
mára bizonyítja, hogy a konfliktusokat is
vállaló, jó szándékú akarat felül tud emel-
kedni a nehézségeken. Filmünk egyik fon-
tos epizódja lesz annak a szeptember 15-i
ünnepségnek a megörökítése, melyet a falu
közössége e nagy idők tanújának környe-
zetében rendez. 

A teljes cikk itt olvasható:
(https://bcoolmagazin.hu/?p=4319, 2019-08-14,
Szakonyi Péter)

Hálás szívvel köszönjük Koltay
Gábornak, településünk tiszteletbeli
polgárának az elismerő és dicsérő
szavakat!

Meglehetősen furcsának tűnhet, hogy Koltay Gábor, a nagyszabású történelmi filmek és színházi előadások
rendezője három, tartalmilag egymáshoz nemigen kapcsolódó dokumentumfilmen dolgozik egyszerre.
Magától értetődő, hogy a Mecenatúra program keretében a közmédia számára ő készíti a kétrészes, a

trianoni békediktátum 100. évfordulóján bemutatandó filmet, de az már minimum érdekes, hogy az Aranycsapat
balszélsőjéről, Czibor Zoltánról is életrajzi filmet forgat. Az pedig kifejezetten különleges témaválasztás a rendező
munkásságában, hogy egy ötezres lélekszámú faluról, Délegyházáról is filmet készít. 
Az alábbi cikk a BCOOL internetes magazinban jelent meg 2019. augusztus 14-én.
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KÖRTEFA KÖR
Koltay Gábor Balázs Béla-díjas, Érdemes Művész, Délegyháza Tisz-
teletbeli Polgárának kezdeményezése, melynek célja a 450 éves jelkép
örökbefogadásával a Délegyházán élő emberek kultúrájának és ha-
gyományának ápolása, megtartása, erősítése, továbbadása a követ-
kező nemzedékeknek.

A Körtefa Kör első ünnepélyes eseményére
2019. szeptember 15-én, vasárnap

kerül sor a Vadkörtefánál,
melyre tisztelettel várunk mindenkit, aki Délegyházát szereti.

A rendezvény részletes programját külön ismertetjük!

Program:
14.00 óra Megnyitó – Langaléta 

Garabonciások műsora
14.20 óra dr. Riebl Antal polgármester 

köszöntője
14.30 óra 450 éves Körtefa 

örökbefogadása
15.00 óra Langaléta Garabonciások 

előadása
15.40 óra Csikós bemutató
16.00 óra Vitéz László vásári bábjáték -

Kecskeméti Ciróka Bábszínház
vendégjátéka

17.00 óra Huszár bemutató – 
Vajda Rudolf  Hagyományőrző
Huszáregyesület 

18.00 óra KOLOMPOS EGYÜTTES 
gyerekkoncertje

A rendezvény ideje alatt arcfestés, DÉSA népi játszótere és a Délegyháza Faluszépítő
Egyesület Íjászai és JURTA A HÉT VEZÉRREL várják az érdeklődőket!

Vendégeinket
•  KÖRTESZÖRPPEL  
•  KÖRTELÉVEL  
•  KÖRTÉS SÜTEMÉNYEKKEL  
•  KÖRTEPÁLINKÁVAL
•  „ZATURECZKI-féle LÁNGOSSAL” kínáljuk!

A rendezvény helyszíne megközelíthető autóval, kerékpárral, gyalogosan, vagy
A KÖLCSEY MŰVELŐDÉSI KÖZPONTTÓL

MINDEN EGÉSZ ÓRÁBAN LOVAS KOCSIVAL
MINDEN ÓRA 30 PERCKOR AUTÓBUSSZAL

Javasoljuk, hogy vendégeink plédet, kispárnát hozzanak magukkal, melyre a fűben leülhetnek J

A programon minden szórakozási és étkezési lehetőség ingyenes!

Tisztelettel hívunk és várunk mindenkit, aki Délegyházát szereti!

KÖRTEFA ÜNNEP
Délegyháza Község Önkormányzata és a KÖRTEFA KÖR

első közös, hagyományőrző ünnepélyes eseményére
2019. szeptember 15-én, vasárnap kerül sor a Körtefánál

(Délegyháza, Galla-tanya buszforduló)
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SzínházbuSz
2019. október 19-én (szombaton)

szeretettel hívunk mindenkit

a Madách Színház
19.00 órakor kezdődő

ROCKSuLI
című előadására.

Színpad totálsötét... Hirtelen egy fénysugár – közepén a Rockcsászár, nyakában
a gitárja! A rajongók tömege azonnal extázisba esik a Bálvány láttán. A Húrok
Mestere elégedetten futtatja végig a tekintetét tomboló közönségén, és már bele-
csapna az első akkordba... amikor felébred, hogy a bilibe lóg a keze. Dewey Finn
valójában elfuserált, amatőr rockzenész, akit egy hajszál választ el attól, hogy élete
becsődöljön: egyszerre rúgják ki a zenekarából, az állásából, ráadásul a lakbérrel
is hónapok óta tartozik. Csak a csoda segíthet rajta... A csoda egy telefonhívás for-
májában érkezik, és a lompos rocker már másnap helyettes tanári állást vállal a
lakótársa nevében egy elit magángimnáziumban. Amikor rájön, hogy jólfésült ne-
bulói vérbeli zenészek, mindent egy lapra tesz fel: elhatározza, hogy segítségükkel
megnyeri a Bandák Csatája nevű rockfesztivált. De vajon hogyan sikerülhet a
terve, ha a botcsinálta tanár úr gyerekesebb, mint a diákjai?
Andrew Lloyd Webber legújabb, 2015-ben bemutatott musicalje a hasonló című
film történetét meséli el, és semmi kétség: a Broadway és a londoni West End
után most a magyar közönséget is meghódítja. A Jézus Krisztus Szupersztár vi-
lághírű zeneszerzője újból rockos hangszerelésre váltott; a szellemes és fordulatos
színdarabot átszövő erőteljes, fülbemászó dalai ismét bebizonyítják: 

a rock and roll örök!

Az előadás főbb szerepeit
Borbély Richárd, Serbán Attila, Szemenyei János, Gallusz Nikolett, Krassy Renáta, Mahó Andrea, Berényi Dávid, 

Puskás Péter, Sánta László, Balogh Anna, Baranyai Annamária, Kiss Ernő Zsolt, Pesák Ádám 
valamint a Rocksuli gyerekcsapata alakítják.

Költség: jegy 3.500,- Ft / 5.000,- Ft / 6.000,- Ft
buszköltség a délegyházi lakosoknak nincs!

Indulás: 17.30 órakor a Kölcsey Művelődési Központ elől

Jelentkezni és érdeklődni lehet a Kölcsey Művelődési Központban
2019. szeptember 6-ig személyesen, vagy a 06 24 212 005-ös telefonszámon.

Mindenkit szeretettel várunk!

Kölcsey Művelődési Központ 2337 Délegyháza, Szabadság tér 1-3.
Tel.:24/212-005, e-mail:kolcseymuvhaz@delegyhaza.hu
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FARkAS CiPŐJAvÍTÓ 
ÉS kULCSMÁSOLÓ

Cipőjavítás, kulcsmásolás, élezés, bélyegző
készítés, távirányítók, autóriasztók, autókul-
csok elemcseréje. 
Ha felkeltettem érdeklődését és igényt tart a
szolgáltatásomra, az alábbi elérhetőségeimen
leadhatja megrendelését:

Üzlet elérhetősége: Bp. Déli pu., Farkas cipő-
javító – kulcsmásoló 
Vidéki ügyfeleim részére elérhetőségem:

Átvevőhely: Délegyháza, Vörösmarty u. 43. 
Hétfő – péntek: előre egyeztetett időpontban 
Rendelés egyeztetés: 06 70 411 8004
https://www.facebook.com/farkascipojavito-
eskulcsmasolo/

MÉTERáRu VáSáR 
DÉLEGYházán!
SEHOL MÁSHOL ILYEN ÁRON!

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

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

2019. szeptember 17-én, 
kedden, 13.00-15.00 óráig

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

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
KONKURENCIA MÉTERÁRUBOLT 

(7130, Tolna, Deák F. u. 3.)

Részvételi díj:, 
2.000,- Ft / fő elővételben

(Délegyháza Polgármesteri Hivatal – 2337 Délegyháza, Árpád u.8.) 
2.500,- Ft / fő az előadás előtt a helyszínen

(Kölcsey Művelődési Központ, 2337 Délegyháza Szabadság tér 1-3.) 
(a nagy érdeklődésre való tekintettel ajánljuk a jegyek elővételben történő megvásárlását)

Az előadással kapcsolatban érdeklődni lehet: 
Kölcsey Művelődési Központban személyesen, a 24/212-005-ös telefonszámon vagy a 

„Délegyháza művház” Facebook oldalon.
Mindenkit szeretettel várunk

LÉLEKSZERVíZ
Érted… Miattad… Neked…

MAGADÉRT!
Előadássorozat a sikeres, boldog, kiegyensúlyozott és önmagával harmóniában lévő emberekért.

Mindez hiteles szakértők, ismert emberek, közszereplők segítségével, akiktől támpontot, kapaszkodókat
kaphatunk az életünket érintő kis- és nagy dolgokról, vélt- vagy valós problémáinkról.

2019. október 24-én, csütörtökön 18.00 órától következő előadásunk vendége

Dr. Vekerdy Tamás
pszichológus, író
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Időpont Helyszín

1 2019.08.17 17:00 Péceli sportpálya Péceli SSE Délegyháza KSE

2 2019.08.24 17:00 Délegyházi 
sportpálya

Délegyháza 
KSE Sóskút SKE

3 2019.08.31 16:30 Pátyi sportpálya Pátyi SE Délegyháza KSE

4 2019.09.08 16:30 Ócsai sporttelep Ócsa VSE Délegyháza KSE

5 2019.09.14 16:00 Délegyházi 
sportpálya

Délegyháza 
KSE

Dunaharaszti 
MTK II.

6 2019.09.21 16:00 Ecseri sportpálya Ecser SE Délegyháza KSE

7 2019.09.28 16:00 Délegyházi 
sportpálya

Délegyháza 
KSE Perbál SC

8 2019.10.06 15:00 UFC Gyömrő 
Sporttelep UFC Gyömrő II. Délegyháza KSE

9 2019.10.12 15:00 Délegyházi 
sportpálya

Délegyháza 
KSE Kistarcsai VSC

10 2019.10.20 14:30 Diósdi TC 
Sporttelep Diósdi TC Délegyháza KSE

11 2019.10.26 13:30 Délegyházi 
sportpálya

Délegyháza 
KSE Mogyoród FC II.

12 2019.11.03 13:30 Diósdi TC 
Sporttelep Szigethalom SC Délegyháza KSE

13 2019.11.09 13:30 Délegyházi 
sportpálya

Délegyháza 
KSE

Dunavarsányi TE 
II.

14 2019.11.17 13:00 Gyáli BKSE 
Sporttelep Gyáli BKSE Délegyháza KSE

15 2019.11.23 13:00 Délegyházi 
sportpálya

Délegyháza 
KSE Dömsödi SE

Délegyháza Községi Sportegyesület Labdarugó Szakosztály 2019-2020. Pest-megyei 
III. osztályú felnőtt bajnokság, Nyugati csoport, ���� ��������
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ADélegyházi Karate Sport-
egyesület kezdő csoportot
indít gyerekeknek 6 éves

kortól, Délegyházán az általános isko-
lában, hétfőn 17.00-18.30-ig és csütör-
tökön 17.00-18.00-ig, Dunavarsányon a
művelődési házban hétfőn 15.00-16.00-
és és csütörtökön 15.00-16.20-ig. 

Amit nyújtunk: mozgásfejlesztés,
akaraterő fejlesztés, önbizalom és
önfegyelem fejlesztés, figyelem fej-
lesztés, jó közösség és aktív klubé-
let, versenyzési és edzőtábori lehe-
tőségek, képzett edzők. Sportegyesü-
letünk elérhetőségei: 06-20- 7751659,
marossy.karoly@gmail.com, www.senseima-
rossy.com, facebook: Délegyházi Karate
Sportegyesület.

Nagyon aktív nyarunk volt 3 edző-
táborral: Délegyházán, Szentendrén és
Sárospatakon. Délegyházán 36 fő tábo-

rozott az általános iskolában 5 napot.
Nagyon jó tábor volt, a gyerekek na-
gyon ügyesek voltak. A tábort Varga
Seres Andris vezette. Segítői voltak
Gráczi Marcell és Hámori Soma. A srá-
cok jól felkészítették a vizsgázókat, akik
sikeresen vizsgáztak. A tábor legjobban

teljesítő karatésa Lenzsér Réka volt!
Réka citromsárga övre vizsgázott és 10
küzdelmet teljesített kiválóan. Réka
évek óta versenyző és egyre szebb ered-
ményeket ér el. Legutóbb májusban
Kiskunmajsán aranyérmet szerzett.
Szentendrén együtt táboroztunk a Ku-

rucz, Krizsó és a Horváth Dojóval.
Majdnem 100 fő táborozott, ahol a mes-
terek nagyon hasznos dolgokra tanítot-
ták a karatésokat. 5 napos tábor volt sok
és kemény edzésekkel. A tábor legjob-
ban teljesítő gyerek karatésa Ángyán
Johanna, felnőtt karatésa Kun Zoltán
voltak!

Sárospatakon táboroztunk a Nem-
zetközi Edzőtáborban. Itt vizsgáznak
barna és fekete övre a karatésok. Nagy
megtiszteltetés érte az egyesületet, mert
a tábor végén a táborban nyújtott telje-
sítményéért a vándorserleget Varga
Seres András kapta ! Andris barna
öves és évek óta stabilan fejlődő mun-
kát nyújt az edzéseken, edzőtáborok-
ban és a versenyeken. 

Az őszi versenyidőszakban az egye-
sület meghívást kapott Olaszországba
utánpótlás karate versenyre. Elfogadtuk

a meghívást és készülünk a versenyre
november 10-re. 

Az ősz első versenye Kiskunhalason
lesz október 5-én majd Szentesen,
Vácon és Olaszországban. 

Marossy Károly klubvezető

OYAMA KARATE KYOKUSHIN HUNGARY
DÉLEGYHÁZI KARATE SPORTEGYESÜLET

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

TAGFELVÉTEL 6 ÉVES KORTÓL!
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Nemrégiben fejeződött be a nyári tá-
borunk, melynek során sok új éne-
ket hallottunk. Nekem volt egy ked-

vencem, a Kegyelemvonat című dal. Sokszor
visszacsengett a fülemben a dallama, a szö-
vege. Arról szól, hogy egyszer csak eltelik az
életünk és elmegyünk a Mennyországba. A
dal fő kérdése, hogy: „Te ott leszel, velünk le-
szel?” 

Ami engem megfogott az énekben, és
amit első hallásra lényegtelen mondatnak
gondoltam, hogy: 

„A múlt már senkit nem érdekel…”
Ha elfogadtad Jézus váltságát, megbán-

tad addigi bűnös életedet, bocsánatot kér-
tél a rossz dolgaidért, akkor előre nézz ne
hátra. Az, hogy mit tettél régen, már nem
számít. Nem számít, ha ittál, ha verekedtél,
ha csaltál, ha börtönben voltál, ha folyton
veszekedtél, ha utálatos voltál és nem sze-

retted az embereket, ha káromkodtál, ha
kiabáltál.…

Ha megbántad bűneidet, akkor Jézus
új életet adott neked, új lappal indulhatsz.
„A múlt már senkit nem érdekel.”

Nemrég olvastam egy világhírű brazil
focistáról, aki felnőtt korában adta át életét
Istennek, és fordult el a bűneitől. Mikor be-
jelentette internetes oldalán a megtérését
egyből azt vetették a szemére, hogy milyen
bűnös életet élt még nemrégiben. Kocsmá-
zott, sok barátnője volt... Azt válaszolta,
hogy az a régi élete volt és mostantól min-
den megváltozott, mert új ember lett belőle.
Idézte azt, amit Pál apostol mondott a II.
Korintus 5:17-ben: 

„Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés
az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.”

Neked is lehet új életed, újra kezdhetsz
mindent, csak szállj fel a „kegyelemvo-

natra”. Bármit tettél is, ha megbántad, Isten
megbocsátja neked. Nincs olyan bűn, amit
ne bocsátana meg, ha az ember őszintén
megbánja. Mondd el Istennek, mitől akarsz
megszabadulni, imában beszélgess vele és
meglátod megváltozik az életed. Én már
láttam sok embert, akinek Isten új életet
adott és megváltozott a viselkedése, maga-
tartása, személyisége. Ez csak akkor lehet-
séges, ha Isten változtat meg, ez magunktól
nem megy. Ott van például Pál apostol. Ül-
dözte a keresztényeket, mert el akarta pusz-
títani őket. Mígnem egy nap találkozott Jé-
zussal, aki teljesen megváltoztatta az életét.
Onnantól kezdve ahelyett, hogy üldözte
volna, Pál is hirdette Jézust. 

„Ugye, ott leszel? Velünk leszel? Van még egy
csomó hely! Na gyere, ne késs el!”

Mihály Csilla
baptista gyülekezet

Te ott leszel?

Gyülekezetünk nyári ifjúsági prog-
ramjai egyrészt a játékosság és kö-
zösségépítés, másrészt az Isten igé-

jének megismerése jegyében teltek. 
A óvodás-alsós táborban 51-en, a fel-

sős-középiskolás táborban 14-en vettünk
részt. 

Újra megfogalmazódott mindkét hét
végén, hogy az itt átélt csodákat és élménye-
ket nem nagyon lehet szavakba önteni, át
kell élni. Erről árulkodik a választott ige is:
velünk volt az Úr keze. Újra és újra megerő-
sít, reményt és előremutatást ad. Szavak he-
lyett tehát álljon itt két kép a két táborból:

Ez úton is köszönjük minden segítőnek
a jelentétet és a támogatást. 

Köszönjük Délegyháza Község Önkor-
mányzatának az óvodás-alsós táborra nyúj-
tott támogatást! Soli Deo Gloria, egyedül Is-
tené a dicsőség! 

Sáska Attila református lelkipásztor

Délegyházi Református Missziói Egyházközség
„És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz.” (ApCsel 11, 21.)

A Délegyházi Református Missziói Egyházközség 
aktuális programjai

Állandó alkalmaink:
Csütörtök 16:00                           Idősek Bibliaórája
Csütörtök 19:00                           Felnőtt Bibliaóra
Péntek 16:00                                Felsős Ifjúsági Bibliaóra
Péntek 18:00                                Középiskolás Ifjúsági Bibliaóra
Vasárnap 10:00                            Istentisztelet és 

Gyermekistentisztelet
További eseményeink:
Szeptember 14. 09:00 – 16:00       Gyermekszombat
Október 10-11.                            Úrvacsora előkészítő 

a bibliaórák idejében
Október 12. 09:00-16:00              Gyermekszombat
Október 13. 10:00                        Újbori Úrvacsorás 

Istentisztelet
Október 31. 18:00                        Reformáció ünnepe
November 1. 16:00                      Temetői Istentisztelet
Hivatali nyitva tartás: Szerda 8:00 – 16:00 
Elérhetőségeink:
Cím: 2337 Délegyháza, Szabadság tér 11.
E-mail: delegyhaza.ref@gmail.com, Tel.: +36 30 941 51 05
Facebook: https://www.facebook.com/delegyhazaref
Bankszámlaszám: Délegyházi Református Missziói Egyházközség 

10918001 00000085 97250000
Alkalmainkra hívunk és várunk szeretettel mindenkit!
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Közérdekű telefonszámok
1. Polgármesteri Hivatal

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

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

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

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

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

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

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

8. Orvosi rendelő
cím: 2337 Délegyháza, Rákóczi u. 8.
Dr. Ladányi Györgyi: 06-24/212-044
Dr. Bognár János: 06-21/292-0017

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

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

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

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

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

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

15. Máltai Szeretetszolgálat Délegyházi Csoportja
Kerezsi Istvánné: 06-70/434-5166 

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

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

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

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

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

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

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

23. Dunavarsányi Rendőrörs
cím: 2336 Dunavarsány, Gyóni Géza u. 5.
tel.: 06-24/520-991
Rendőrség szolgálati mobil: 06-20/489-6753

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

Kiadó: Délegyházi Polgármesteri Hivatal
Székhelye: 2337 Délegyháza, Árpád u. 8. •  Ingyenes kiadvány

Felelős kiadó: Dr. Molnár Zsuzsanna
Főszerkesztő: Szabóné Pál Orsolya

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

Nyomdai munkák: West-Graph Kft. •  Készült: 1700 példányban
Eng.szám: B/PHF/1408/P1994

Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A szerkesztőség az övétől eltérő véleményeket
is leközöl. Fenntartjuk magunknak a rövidítés és az átszerkesztés jogát, az eredeti szerzői szándék

változatlanul hagyásával.

APRÓHIRDETÉS
•  VíZVEZETÉK-SZERELÉS, javítás, dugulás elhárítás, gyorsszolgálat, 

állandó ügyelet hétvégeken is. Tel.: 06 30 376 1796

•  REDŐNY JAVíTÁS RÖVID HATÁRIDŐVEL! Hétvégén is kimegyek! 
Tel.: 06 20 3642 383

•  TRAKTOR ELADÓ. Kisipari gyártmány hátsó kihajtással, motor nélkül, pót-
kerekekkel és számos tartozékkal. Ár: 45.000,- Ft. Érdeklődni lehet a
06 20 9549 423-as telefonszámon.

•  KAPUAUTOMATIZÁLÁS. Új és meglévő toló-, úszó-, kétszárnyas és szek-
cionált kapuk automatizálása és javítása. Biztonság és kényelem egy gomb-
nyomásra, megfizethető áron! 
Tel.: 06 70 258 0409, email cím: cseszkola@gmail.com

•  BENZINES, HÁLÓZATI ÉS AKKUMULÁTOROS KERTI-, MŰHELY-
SZERSZÁMOKKAL, KIEGÉSZíTŐKKEL VÁRJUK VÁSÁRLÓINKAT! 
Fűnyírók, fűkaszák, sövényvágók, láncfűrészek, nagynyomású mosók, gérvá-
gók, körfűrészek, gyalugépek, köszörűk, fúrógépek, csavarbehajtók, rönkha-
sítók, kompresszorok, áramfejlesztők, betonkeverők, lapvibrátorok, forgácsel-
szívók. Telefon: 06 20 247 1526, INFO@PGGH.HU, WWW.PGGH.HU

Délegyházi Hírek
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Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434/3
30/969-1124, 30/617-8304
dunad2010@gmail.com

AKCIÓ: KERTI SÜTŐK,

Új termékek: 

TERRÁN és BRAMAC cserép
AKCIÓ: KERTI SÜTŐK,

Új termékek: 

TERRÁN és BRAMAC cserép

Délegyháza

KÉNYELMES ALAKFORMÁLÁS
INFRAFÉNY ÉS MÁGNESTERÁPIA
GARANTÁLT KALÓRIAVESZTÉS

EXTRA GYORS MÉREGTELENÍTÉS

INFRATRAINER DÉLEGYHÁZA
2337 Délegyháza, Fűzfa utca 11.
Bejelentkezés: 06 30 152 0028

www.infratrainerdelegyhaza.hu
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INFRATRAINER DÉLEGYHÁZA
2337 Délegyháza, Fűzfa utca 11.
Bejelentkezés: 06 30 152 0028


