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Tisztelt Választópolgárok!

Az 5/2010. (VII. 16.) KIM rendelet 6. § –
alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2010. évi
helyhatósági választásokon a délegyházi vá -
lasztópolgárok száma 2601 fő. Mindezek alap-
ján az egyéni listás jelölteknek 27 db, míg a
polgármesterjelölteknek 79 db érvényes
ajánlószelvényt szükséges összegyűjteni.

Az ajánlószelvényeket – az azt benyújtó sze-
mély jelenlétében – az átvevő meg fogja szá-
molni, és az átvett ajánlószelvények darabszá-
mát a jelölt bejelentéséről kiállított igazolásra
rávezeti.

A Helyi Választási Iroda az átvett ajánlószel-
vényeket formai és tartalmi szempontból egy-
aránt ellenőrzi. Az ajánlószelvények formai el-
lenőrzése során vizsgálni kell az ajánlószelvé-
nyek eredetiségét (színe, minősége észre ve he -
tően nem tér-e el az értesítővel együtt megkül-
dött ajánlószelvénytől, látható-e az alnyomat,
látható és tapintható-e a jobb felső sarokban ta-
lálható perforáció), valamint a rovatok kitöltésé-
nek teljességét. 

Sajnálatos módon érkezett bejelentés azzal
kapcsolatban is, hogy a postaládákból „eltűn -
nek” a választópolgároknak megküldött ajánló -
szel vények. 

Ezzel kapcsolatban az alábbiakra hívnám fel
a figyelmet: abban az esetben, ha egy választó-
polgártól több ajánlás érkezik – többszörös je-
löltre kíván szavazni, holott minden választó-
polgár csak 1 ajánlószelvénnyel szavazhat – az
összes ajánlása érvénytelen. Az ajánlószelvé-
nyek rögzítése során két olyan esettel találkoz-
tam, amikor a választópolgár mind a polgármes-
ter-, mind pedig az egyéni képviselőjelöltre is
két különböző ajánlószelvényt adott le a saját
nevével. Ezt az informatikai rendszerünk azon-
nal jelezte, és az ajánlásai „többszörös ajánlás
miatt” érvénytelenítve lettek. Nyilván felmerül
Önökben a kérdés, ezt vajon hogy lehet megten-
ni úgy, hogy minden választópolgár csak 1
ajánlószelvénnyel szavazhat? Válaszom erre az,
hogy egy másik nem szavazó választópolgártól
elkérte – vagy megkapta – az üres ajánlószelvé-

nyét, és ezután azokat 2 jelöltnek átadta. Érde-
mes odafigyelni továbbá arra is, hogy a szemé-
lyes adatokat minden választópolgár pontosan
töltse ki, mert ha például a személyi számát hi-
básan írja rá az ajánlószelvényre a választópol-
gár, azt már az IVSZR rendszer – amelyben az
ajánlásokat rögzítjük – nem fogadja el, tehát az
ajánlás ebben az esetben is érvénytelen. Ilyen
ajánlószelvényekkel is többször találkoztam, és
„hibás személyi azonosító miatt” ezeket az aján-
lószelvényeket sem fogadtuk el. 

Az ajánlószelvényeket a Helyi Választási
Irodában 2010. szeptember 3-án 16 óráig le-
hetett leadni a jelölteknek, ez a határidő jog-
vesztő, az ezután érkezett ajánlószelvényeket
érvényesen már nem tudtuk elfogadni.

Az ajánlószelvényeket, valamint a technikai
nyilvántartást a Helyi Választási Iroda 2010. ok-
tóber 3-án megsemmisíti.

A 2010. évi L. törvény 4. § alapján a 10000
vagy annál kevesebb lakosú település – egyé-
ni listás választási rendszerben – egy válasz-
tókerületet alkot, amelyben a képviselők szá-
ma: 5000 lakosig 6 fő. Tehát Önök a választás
napján 6 képviselőjelöltre és 1 polgármester-
jelöltre szavazhatnak.

A választási bizottságok (szavazatszámláló
bizottságok, Helyi Választási Bizottság) megbí-
zott (delegált) tagjait a jelöltek, jelölő szerve-
zetek legkésőbb 2010. szeptember 17-én 16.00
óráig jelenthetik be a Helyi Választási Iroda
Vezetőjénél (SZSZB esetén), illetőleg a Helyi
Választási Bizottság Elnökénél (HVB esetén).

A választási kampány 2010. október 3-án
0.00 óráig tart, ekkor veszi kezdetét a kam-
pánycsend, mely 2010. október 3-án 0.00 órá-
tól 19.00 óráig tart.

Végül még egy fontos határidő: 2010. no -
vember 2-ig kell eltávolítani a választási plaká-
tokat.

Délegyháza, 2010. szeptember 2.

Dósa Renáta
HVI vezető helyettes
informatikai felelős

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS
POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA 2010

DÉLEGYHÁZA HELYI VÁLASZ TÁSI IRODA
2337 Délegyháza, Árpád utca 8. 
Telefon: 06-24-542-155, Fax: 06-24-542-156
e-mail: jegyzo@delegyhaza.hu, igazgatas@delegyhaza.hu

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik a férjem temetésén részt vettek, és a
gyászunkban osztoztak.

Lovas Józsefné és családja

Anyakönyvi napló
Elhunytak:

Lovas József Lőrinc 1932. 02. 24.
Rékasi Barnabás 1938. 11. 29.
Preszmayer György 1958. 01. 18.

Állandó lakóhelyet létesített: 26 fő.
Tartózkodási helyet létesített: 6 fő.
Elköltözött: 3 fő.

Dósa Renáta
Népesség-nyilvántartási

Igazgatási főelőadó

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik

HIDEGFÖLDI  PÁLT

szerették és tisztelték, temetésén részt
vettek, sírjára virágot és koszorút hoztak,
valamint gyászunkban osztoztak.

Gyászoló család
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Délegyháza Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2010. augusztus folyamán
három alkalommal (2010. augusztus 4. napján,
augusztus 19. és augusztus 23. napján) ülésezett.

A Képviselő-testület 2010. augusztus 4-én
rendkívüli ülést tartott. Az ülésen 6 képviselő
vett részt. A Képviselő-testület 1. napirendi pont
keretében megválasztotta a Helyi Választási Bi-
zottság tagjait (Léhmann Antal elnök, Nagyné
Halai Zsuzsanna elnökhelyettes, Gergely Sán -
dorné és Mikóné Győri Mariann tagok). 2. napi-
rendi pontként az Iskola tanórán kívüli órakeret-
felhasználásának jóváhagyásáról döntött a Kép-
viselő-testület, és a kötelező óraszám mellett fel-
használható órák számát az eddigi 20,25%-ról
10%-ra csökkentette a költségtakarékosság ér-
dekében. A 3. napirendi pont keretében a Mária
Közösségi Ház, valamint az Óvoda pályázat
megvalósításához szükséges pályázatok kiírásá-
ról határozott a Képviselő-testület. 4. napirendi
pontként eldöntötte a Képviselő-testület, hogy a
délegyházi V-VI. tavak halászati jogának ha-
szonbérletére pályázatot kíván kiírni, meghatá-
rozva a pályázati feltételeket (a végleges pályá-
zati kiírást az augusztus 23-i ülésén hagyta jóvá
a Képviselő-testület). Az Egyebek című 5. napi-
rendi pont keretében tárgyalta a Képviselő-tes-
tület a strand kialakításának lehetőségét a jövőre
nézve, valamint hozzájárult ahhoz, hogy a 857
hrsz-ú ingatlan tisztásán az EDE játszóteret léte-
sítsen, meghatározva a játszótér telepítésének
feltételeit. Ugyanezen Egyebek napirendi pont
keretében döntött a Képviselő-testület 4 korábbi
határozatának módosításáról, pontosítva a kép-
viselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának ösz-
szegét a Dr. Riebl Antal, Berkes Mária és Dávid
Mihály tiszteletdíjról történő lemondásának tu -
do másulvételéről szóló határozatokban. Tár -
gyal ta a Képviselő-testület az Abaland Kft.-vel
szembeni követelés ügyében a cég felszámolójá-
tól érkezett levelet, és tudomásul vette, hogy
nincs lehetőség a követelés behajtására. Utolsó
pontként tárgyalta a Képviselő-testület Pusztai
Gábor helyi lakos bányákkal kapcsolatos levelét. 

A Képviselő-testület 2010. augusztus 19-én
7:35 órai kezdettel rendkívüli ülést tartott.
Az ülésen 7 képviselő vett részt. Az ülés egyet-
len napirendi pontjaként az Önkormányzat Köz-
beszerzési Szabályzatában szereplő Bíráló Bi-
zottság tagjai kiesése folytán új tagok megvá-
lasztásáról döntött a Képviselő-testület. 

A Képviselő-testület 2010. augusztus 23.
napján tartotta rendes ülését. Az ülésen 7
kép viselő volt jelen. 1. napirendi pontként sza -
va zatszámláló bizottsági póttagok választásáról

döntött a Képviselő-testület, majd 2. napirendi
pontként a Galla-tanya felé vezető út menti in-
gatlanok TSZT-HÉSZ módosításának ügyét tár-
gyalta, és döntött arról, hogy a kérelmezők
kötelezettségvállalása mellett járul hozzá az
érintett terület tervezett övezeti átsorolásának
megvalósításához szükséges településszerkezeti
terv, helyi építési szabályzat módosításához,
szabályozási terv elkészítéséhez, melyhez a ha-
sonló érintettségű területek tulajdonosai is csat-
lakozhatnak. 3. napirendi pontként a Ciklámen
utca mögötti terület (585/4 hrsz) vételi ajánlatá-
nak ügyét tárgyalta meg a Képviselő-testület, és
5.500 Ft/m2 nettó ár mellett döntött az érintett te-
rületrész értékesítéséről. A 4. napirendi pontot
Takács Gábor stéglétesítési kérelmének ügye
képezte, és a Képviselő-testület a kérelemnek
helyt adott, hozzájárult a stég létesítéséhez. 5.
napirendi pontként a IV. tó lakóközösség terü-
letbérleti ügyét tárgyalta meg a Képviselő-testü-
let, és 240.000 Ft/év összegben határozta meg
az 1138/1-18. hrsz-ú tóparti ingatlanok előtti tó-
parti terület bérleti díját, a bérlők egyetemleges
kötelezettsége mellett. A 6. napirendi pontot
Zele László fekvőrendőr és táblakihelyezési ké-
relmének ügye képezte, és a Képviselő-testület
végül arról határozott, hogy a Gallai út Bugyi fe-
lőli bejárójához ki kell helyezni a Község hatá-
rát jelző táblát, és vele együtt a 40 km/h sebes-
ségkorlátozó táblát, mely az egész községre vo-
natkozik.  

A 7. napirendi pont keretében Keresztesi
Csaba ingatlanügyét tárgyalta meg a Képviselő-
testület, és úgy határozott, hogy kedvezményes
3.000 Ft+Áfa/m2 áron értékesíti számára a
444/65, 442/7 hrsz-ú ingatlanoknak a kérelem
mellékleteként becsatolt változási vázrajzon fel-
tüntetett részét. 8. napirendként a DTV Zrt.
2010-2011. évi felújítási tervét tárgyalta meg a
Képviselő-testület, melyhez további javaslatok-
kal élt. 9. napirendi pontként Illés György szak-
értő úr ismertette az Önkormányzat új ingatlan-
vagyon kataszter állományával kapcsolatos be-
számolóját. Ezt követően 10. napirendi pontként
az Óvoda, az Iskola és a Családi Napközi tanév-
kezdési beszámolóját tárgyalta és fogadta el a
Képviselő-testület, majd 11. napirendi pontként
az Óvoda módosított Nevelési Programját. 12.
napirendi pontként a Bányász sori lekerítések-
kel kapcsolatban Dunavarsány Jegyzője előtt
folyamatban lévő birtokvédelmi ügyben képvi-
selendő álláspontját alakította ki a Képviselő-
testület, majd 13. napirendként az Önkormány-
zat átfogó pénzügyi-vagyoni helyzetét, likvidi-
tási jelentését tárgyalta meg. A 14. napirendi
pont keretében jóváhagyta a Képviselő-testület
az Adatvédelmi Forródrót szolgáltatásra vonat-
kozó átalánydíjas szerződés tervezetét, az általá-

nos tartalék terhére (5.000 Ft+Áfa/hó). A 15. na-
pirendi pont keretében energia menedzsment
szolgáltatási szerződés megkötéséről döntött a
Képviselő-testület, majd a 16. napirendi pont
keretében módosította a „Délegyháza Tisztelet-
beli Polgára” kitüntetésről, a „Délegyházáért”
kitüntető oklevélről szóló rendeletét, és rendele-
tet alkotott a „Kiemelkedő Közösségi Munká-
ért” oklevél kitüntetésről. A 17. napirendi pont
keretében döntött a Képviselő-testület a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ös z -
tön díjrendszerhez való csatlakozásról, a 18. na-
pirendi pont keretében pedig jóváhagyta a dél-
egyházi V-VI. tó halászati jogának haszonbérle-
tére vonatkozó pályázati kiírást. 19. napirendi
pontként jóváhagyta a Testület a Délegyházi
Napok végleges elszámolását, majd az Egyebek
című 20. napirendi pont keretében döntött a köz-
ség honlapján működő Fórum rovatnak a vá-
lasztások befejezéséig, a kampányidőszakban
történő szüneteltetéséről, valamint a Délegyházi
Hírek szeptemberi számával kapcsolatos kérdé-
sekről. A nyílt ülés végén Jakus Lászlóné képvi-
selő beszámolt az EDE tankönyvtámogatás
irán ti jótékonysági rendezvényéről. 

Ezt követően zárt ülés következett, ahol szo-
ciális ügyeket, kitüntetési javaslatokat és az Ön-
kormányzat folyamatban lévő peres ügyeit tár-
gyalta a Képviselő-testület.  

Dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Virágkiállítás

A Kölcsey Művelődési Központ idén is
szervez buszkirándulást a szigetszentmiklósi
Hortus Hungaricus Virágkiállításra és Vásár-
ra. Indulás a művelődési ház elől, 2010.
szeptember 19-én, vasárnap reggel 8 órakor.

A belépőjegy ára: 
Felnőtt: 1500 Ft

Nyugdíjas, diák: 800 Ft
Családi (2 felnőtt és 3 gyerek): 3000 Ft

A buszköltség: 600 Ft
A belépőjegyek ára egy későbbi idő pont -

ban teljes egészében levásárolható az Oázis
Kertészetben.

Jelentkezni lehet Derzsi Katánál a
művelődési házban, vagy a 30/864-4365-ös
telefonszámon, vagy Bulyákiné Éberth
Annánál a könyvtárban, vagy a 30/6966-
589-es telefonszámon.
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Tagjai
Dr. Molnár Zsuzsanna – HVI vezető
Dósa Renáta –
HVI vezető helyettes, Informatikai felelős
Szabó Judit – HVI-tag jegyzőkönyvvezető
Beke Vanda – HVI-tag jegyzőkönyvvezető
Zsolnainé Csernyi Erzsébet –
HVI-tag jegyzőkönyvvezető
Dr. Czapek Dorka – HVI tag

Pót jegyzőkönyvvezetők:
Tisza Gabriella
Varjú Miklósné

Helyi Választási Bizottság
Léhmann Antal elnök 
Nagyné Halai Zsuzsanna elnökhelyettes
Gergely Sándorné tag
Mikóné Győri Mariann tag

HVI és HVB hivatali helyiségének címe,
elérhetősége: 2337 Délegyháza, Árpád u. 8.
(telefonszám: 06-24-542-155-7-es mellék)

Délegyháza Szavazatszámláló Bizottságai
1. számú Szavazatszámláló Bizottság
Derzsi István elnök
Bulyákiné Éberth Anna elnökhelyettes
Muhari Krisztina tag
Gyurkó Szilvia tag
Fórizs Sándorné póttag

2. számú Szavazatszámláló Bizottság
Sáfár Endre Vitomir elnök
Valkai Tiborné elnökhelyettes 
Sztaskó Alexandra tag
Palóczai-Kiss Beáta póttag

3. számú Szavazatszámláló Bizottság
Bándli Antalné elnök
Demeter Jánosné elnökhelyettes      
Farkas Jenőné tag
Szmolár Zoltánné póttag

Debreceniné Molnár Ilona póttag
Zeleiné Marosy Emőke póttag
Csányi Imréné póttag

RÁCKEVE VÁROSI ÜGYÉSZSÉG

B. 711/20085/61-II

A közveszéllyel fenyegetés vétsége és más
bűncselekmény miatt dr. Bethlen Istvánné el-
len a Pest Megyei Rendőrfőkapitányságon
107/2008. bűnügyi számon indított bűnügy-
ben a büntető eljárásról szóló törvény 219. §
(6) bekezdésében foglalt rendelkezésre figye-
lemmel értesítem, hogy a Ráckevei Városi
Ügyészség a mai napon dr. Bethlen Ist ván n é -
val szemben B.711/2008/61-I. számon a Rác-
kevei Városi Bíróságnál vádat emelt.
Ráckeve, 2010. június 30.

Vakóné dr. Kaltenecker Erzsébet
vezető ügyész Az ifjúsági mérkőzések két órával a felnőtt mérkőzések előtt kezdődnek.

A 2010/2011. évi Pest megyei II. osztály C csoport FELNŐTT és
ifjúsági labdarúgó bajnokság őszi idényének SORSOLÁSA

Ezúton is tájékoztatjuk községünk
lakosságát, hogy a német szeretetado-
mányokból:  

– szeptember 11-én a hangárnál –
régi iskolaudvar, 

– szeptember 12-én a Rönkös  par-
kolójában

lakossági válogatást rendezünk.
Mint mindig, úgy ezúttal is térítésmen-
tesen, mindenkinek szükséglete szerin-
ti mennyiségben, a készlet erejéig.

Tájékoztatjuk községünk lakossá-
gát, hogy szeptember elején megláto-
gat bennünket a német testvérszerve-
zet vezetője: Christa  Gebel  asszony,
aki nekünk az adományokat gyűjti
Német or szág ban, és aki Délegyháza
Díszpolgára.

Mozgáskorlátozottak
Délegyházai  Szervezete

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

KÖSZÖNJÜK…
Délegyháza Község Önkormányzata

köszönetét fejezi ki:
• A Délegyházi Faluszépítő Egyesületnek, az

augusztus 20-i programok megszervezéséért és
színvonalas lebonyolításáért.

• Az Együtt Délegyházáért Egyesületnek, az
augusztus 21-i jótékonysági rendezvény meg-
szervezéséért, ahol az iskolás gyermekek tan -
könyv támogatására gyűjtöttek.

• Hallai Tibor vállalkozónak, hogy az iskolá-
ban társadalmi munkában az előző évekhez ha-
sonlóan 1 terem festését elvégezte.

Mindkét egyesületnek és a vállalkozónak to-
vábbi munkájához sok sikert kívánunk.

Kicsit megkésve…
A délegyházi MINI ABC, a délegyházi Karolina Fodrászat és a dunavarsányi Öreg Ladik

Presso neve nem jelent meg a Délegyházi Napok támogatói között az újságunkban. Elnézést ké-
rünk, köszönjük a támogatást és további munkájukhoz sok sikert kívánunk.
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Hastánc kezdő
Hölgyek számára rendkívül jó kikapcsolódást

jelent a foglalkozásokon való részvétel, ahol a rit-
musos zene és a gyönyörû ruhák mellett nagy fi-
gyelmet fordítanak a nõies és kecses mozdulatok-
ra. Az önbizalmat adó, manapság nagyon divatos
táncnak Délegyházán már sok hódolója van.

Hastáncoktató: Pécsköviné Solymosi Veronika
Idõ:  Csütörtök 18.00-19.30

Néptánc ovisoknak
Néptánc ovisoknak – a játék és a tánc örömé-

ért. Ismerkedés a népi mondókákkal, énekes
gyermekjátékokkal és a néptánc lépések alapjai-
val. Mindenkit szeretettel vár Panni néni!

Néptánctanár: Dénes Annamária (06-20/361-
0124). Ideje: Kedd 17.00-17.45.

Díja: 1500 Ft/hónap

Kerámia és grafikai szakkör
A korongozástól a mintázásig, festéstől a gra-

fikai sokszorosító technikákig ismerkedhetnek
meg a gyerekek a kerámia és a grafika alapjaival.

Tanár: Bányai Gábor
Ideje: Csütörtök 13.00-16.00

Zongora- és fúvós hangszer
oktatás

A dunavarsányi Erkel Ferenc Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény kihelyezett dél-
egyházi tagozataként indít képzést a művelődési
házban. A pótbeíratkozás időpontja: szeptember
1., 2., 3. Díja: 8000 Ft / 1. félév.

Kölcsey Kórus
11 éve alakult vegyeskar. Énekelni szerető

helybéliekből alakult. A község valamennyi ün-
nepi megmozdulására mûsorral készülnek. Je-
lenleg minõsítõ versenyre készülnek.

Kórusvezetõ: Bainé Kiss Hermina
Idõ: Szerda 17.30-18.30. Díja: ingyenes.

Gyerek színjátszó kör
A gyerek színjátszó csoport két éve működik

ismét Délegyházán. Tagjai alsó tagozatos tanu-
lók, akik a színjátszáson kívül kellő időt fordíta-
nak a játékra is. A község rendezvényein is fel-
lépnek. Vezető: Bulyákiné Éberth Anna. Ideje:
Péntek 14.00-15.00.

Angol tanfolyam
Angol tanfolyamunk középhaladóknak szól,

akik szeretnének középfokú nyelvvizsgát tenni.

Szintfelmérés ideje: augusztus 31. Megfelelő
létszámú jelentkezés esetén indítunk kezdő cso-
portot is. Tanár: dr. Bukovszky Ákos. Ideje:
Kedd 18.00-19.30, csütörtök 18.00-19.30.

Díja: 1000 Ft/1,5 óra

Foltvarró csoport
Ez a fajta művészet több ezer éves, de végül is

Amerika, mint angol gyarmat lett a foltvarrás
hazája, ahol az asszonyok közös varrásokon
használták fel a legapróbb textilmaradékot is.
Várjuk mindazok jelentkezését, akik szeretné-
nek jó társaságban szebbnél szebb munkákat ké-
szíteni. Vezető: Sebestyén Miklósné Mariann.

Ideje: Minden hónap első hétfője, 17.00-
18.00 . Díja: 1000 Ft/alkalom (ez az előre össze-
állított, felhasználandó anyag díja).

Utazók klubja
Vetített képes élménybeszámolók a világ

minden tájáról. Már számos tájra elkalauzoltak
minket a délegyházi világjárók, például Izland,
Egyiptom, Afrika-Bamako, Erdély, Málta. Az
első találkozó ideje szeptember 24., amikor Dél-
egyházát és Budapestet ismerhetjük meg „kül-
földiek szemével”.

Vezető: Bulyákiné Éberth Anna. Ideje: Min-
den hónap harmadik péntekje, 16.30-tól.

Női kondicionáló torna
Dr. Ladányi Györgyi vezetésével továbbra is

várjuk tartásjavító és kondicionáló tornára a dél-
egyházi hölgyeket. Ideje: Csütörtök 17.00-18.00

Csokréta Asszonyklub
Tagjai lelkes asszonyok, akik havonta egy-

szer, a hónap második hétfõjén gyûlnek össze,
hogy megünnepeljék névnapjukat, kiránduláso-
kon, elõadásokon vegyenek részt. Aktívan
közremûködnek a közösségi rendezvényeken,
segítve munkájukkal, vagy valamilyen finom
étellel, házi süteménnyel.

Klubvezetõ: Forgó Vilmosné

Margaréta Nyugdíjasklub
25 éves múltra visszatekintõ klub, melynek tag-

jai lelkesedéssel készülnek mûsorokra, elõ adá -
sokra, különféle rendezvényekre vagy rendeznek
a szomszédos községek nyugdíjas klubjaival kö-
zös találkozót, kirándulást, utazást. Havonta egy-
szer, a hónap elsõ hétfõjén gyûlnek össze.

Klubvezetõ: Görbe Istvánné Irénke (06-
30/241-9232)

Gitároktatás
A kiskunlacházi Volly István Alapfokú

Művészetoktatási Intézmény gitároktatója, Kiss
Árpád szeretettel várja a gitározni vágyók je-
lentkezését. Megfelelő létszámú jelentkező ese-
tén a művészeti iskola kihelyezett délegyházi ta-
gozataként működne az oktatás a művelődési
házban. Telefonszám: 06-20/583-9531

Felnőtt színjátszó kör
A felnőtt színjátszás nagy múltra tekint vissza

Délegyházán. Lelkes fiataloktól származik a
kezdeményezés, hogy újból megalakuljon köz-
ségünkben az amatőr felnőtt színjátszó kör. Vár-
ják azok jelentkezését, akik már elmúltak 14
évesek, és szívesen lennének egy „színjátékos”
csapat tagjai.

Társastánc kezdő gyerek
Kisiskolások jelentkezését várjuk, akik sze-

retnék megtanulni a rumba, cha-cha-cha, sam -
ba, jive, pasodoble, angol keringő, bécsi kerin-
gő, tangó, slow foxtrott, quick step alapjait. A
képzés októbertől indul.

Társastánc felnőtt
Tánckedvelő felnőttek jelentkezését várjuk,

akik szeretnének megtanulni táncolni. A táncok-
tatás ideje alatt a gyerekeknek különböző foglal-
kozásokat tartunk. A képzés októbertől indul.

Sakk-kör
Matematikai képességeket és gondolkodást

fejlesztő sakk-kör indul novembertől.

Sok szeretettel várjuk az érdeklődőket és a
jelentkezőket a fenti telefonszámokon, vagy
Derzsi Katánál a művelődési házban (24/212-
005, 30/864-4365) vagy Bulyákiné Éberth
Annánál a könyvtárban (24/412-172, 30/696-
6589).

Ezúton szeretném megköszönni
Derzsi Katalin mûvelõdésszervezõ ön-
zetlen munkáját, mellyel hozzájárult a
Falunapok és a Kézmûves tábor létre-
jöttéhez. Köszönjük Kata!

Tisztelettel:
Gergely Gábor

A Kölcsey Művelődési Központban működő klubok,
tanfolyamok
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„Öt nagyszerű napot és hat rövid éjszakát töltöttünk el Délegyházán.
Gyalog, lovaskocsin és kerékpárral jártuk be a falut. Nagyon emlékezetes
volt a budapesti kirándulás a Parlamentben tett látogatással és a dunai vá-
rosnéző hajózással. A dunaújvárosi élményfürdő és a dunai kenuzás a
Nautilus Vízicsapat kalauzolásával különösen csodálatos élmény volt szá-
munkra. Ám az itt-tartózkodásunk csúcspontja augusztus 20-a volt, Szent
István Ünnepe, amelyet a községgel együtt ünnepelhettünk.

Összességében csodaszép napok voltak ezek, miközben szívből jövő
vendégszeretetben volt részünk, melyet szívesen viszonoznánk.

Hálás köszönetünk Bulyákiné Annának és mindenkinek, akik ezt a he-
tet felejthetetlenné tették számunkra! 

Köszönöm!”
A Kuper-gyerekek:

Michaela, Johanna és Magdalena

Hosszabb esős időszak után ragyogó napsü-
téssel és meleggel köszöntött ránk 2010. június
5-e, amikor az Óvodáért Alapítvány szervezésé-
ben megtartottuk a második családi napot. 

Jó hangulatban, kellemesen telt el a változa-
tos programokat kínáló szombat. A gyerekek
örömmel vették birtokba a hatalmas ugráló -
várat, kacagásuktól, sikongatásaiktól hangos lett
a környék, jelezve: jól érzik magukat.

A program sikeres és élvezetes lebonyolításá-
ban nagyon sokan segítettek, köszönjük Nekik
munkájukat, támogatásukat! 

Halászné Ungvári Szilviának azt, hogy arc-
festéssel tette még szebbé és vidámabbá a lur-
kókat, dr. Kotora Noéminek és dr. Hegedűs
Tamásnak a csacsigolás lehetőségét, Király
Tímeának a pónilovaglást köszönjük! A Pol-
gárőrség nevében Boltos József lepte meg az
ovisokat udvari játékokkal, amelyeket azonnal
fel is avattak a gyerekek. Ugyancsak játékok-
kal támogatta családi napunkat Rényei Ernő,
felesége, Rényei Rózsa pedig innivalóval és

rágcsálnivalókkal kényeztetett minket. Do -
mán Zsuzsának köszönjük a rágcsálnivalókat
és innivalókat! Köszönjük Orbán Róbert se-
gítségét is, aki a kenyeret biztosította a finom
gulyásleveshez, amit dr. Riebl Antal, felesége,
Rieblné Nyeső Etelka és Bednárik Ilona készí-
tett el.

Miközben zajlott az ugrálás, csacsigolás és
arcfestés, Dávid Mihály és Meggyes Csaba –
két lelkes apuka – talpraesetten árulták a büfé-
ben a sok-sok szülő által elkészített és felajánlott
finomabbnál finomabb süteményeket.

A napot színesítette a családok számára meg-
rendezett sorverseny. Anyák, apák és gyerekek
vidáman vettek részt a célbadobásban, tojás- és
vízhordásban, pók- illetve rákjárásban. Nagyon
kellemes élmény volt megtapasztalni, miként
változnak a szülők gyerekekké, és versenyeznek
maguk is, és azt is, hogyan sarkallják csemetéjü-
ket a jobb eredményre. Úgy gondoljuk, minden-
ki győzött, hiszen gazdagodott egy élménnyel,
amiről egy emléklap is tanúskodik. 

Köszönjük az óvoda azon dolgozóinak a se-
gítségét, akik részt vettek a családi napon, akik a
gyerekekkel barkácsoltak, segítettek lebonyolí-
tani a programot, majd helyreállítani a rendet,
hiszen pihenőnapjukat áldozták fel.

Az Alapítványt anyagilag is támogatta sok-
sok szülő, amit szintén nagyon köszönünk!

Reméljük, hogy érzésünk nem csal, és aki el-
jött gyermekével rendezvényünkre, jól érezte
magát, és velünk együtt várja következő progra-
munkat!

Szervezők

CSALÁDI NAP AZ OVIBAN

A német máltais gyerekek rövid
élménybeszámolója a Délegyházán

eltöltött szép hétről
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A nyár nagyon mozgalmasan és tartalmasan
telt karate szempontból is. A nemzetközi edző-
táborban vettünk részt hatan az egyesületből
Karcagon. Ez a tábor az IKO Matsushima cso-
port Európai Edzőtábora Shihan Borza József 6.
danos mester vezetésével. Maga a tábor idén
nem volt olyan erős, mint tavaly. Kevesebb
izomlázat láttam. Napi 4 edzés volt, ami pszi-
chésen törte meg a sportolókat. Mesteremnek,
shihan Borzának a mondása szerint: „Meg kell
törni a testet, hogy a lélek megerősöd-
jön.” Reggel 6-kor a japános 40 per-
ces technikai Ido Geiko volt, ahol az
összes kéz- és lábtechnikát végig-
vesszük nagy ismétlésszámban, fe-
gyelmezett légzéssel, kiaial (harci ki-
áltás). A reggeli után elcsendesedett a
tábor, pihenő következett 10-ig. 10-
kor a délelőtti tréningek erős techni-
kai, kata edzések voltak, amiket a
shihan kedvenc rúgáskombinációi és
erősítés zártak.  Délután 16-kor küz-
dőedzés volt, ahol 50 perc folyamatos
küzdelemben vehetett mindenki részt
váltott ellenfelekkel. Estére mindenki
várta az alvást, ami nem tartott sokáig,
mert éjfélkor éjszakai futáshoz gyüle-
kezett a tábor. Shihan Borza vezette a
futást 50 évesen, akiről köztudott, hogy a futást
nagyon fontosnak tartja és rendszeres edzésben
van, aki tempót diktál a 20 éveseknek is. Többen
mestervizsgát tettek a tábor végén, ami a tábo-
rokban mindig a legnagyobb esemény. Ha a tá-
bor nem is volt annyira erős, a vizsga annál in-

kább. Majdnem 6 órásra sikerült a vizsga a küz-
delmekkel együtt, ebből csak az erőnlét volt 1,5
óra. Vizsgáztak 1, 2, 3, 4 danra, amihez 30-40-
50 ellenfeles küzdelmet kellett bemutatni váltott
ellenfelekkel. A 40 év fölötti vizsgázók nagyon
kitettek magukért, amit komoly taps ismert el
többször is. A fekete öves vizsgák színvonala
egyre magasabb, de ha valaki teljesíti, az elis-
merésre lesz méltó a karate társadalomban. Az
egyesületből szeretném kiemelni Varga Ádá-

mot és Blaho Zsoltot, aki 3. kyut szerzett. Ez a
barna öv előtti fokozat. A barna övre pedig azt
mondjuk, hogy ez már az érést szimbolizálja,
amit fekete öv követ. A srácok megértek erre a
szintre. Kerekes Andris pedig megvédte a cit-
romsárga övét. Andris 1 évre Hollandiába uta-

zik a tanulmányait folytatni. Gratulálok minden-
kinek!

Pénteken véget ért a tábor és szombaton este
egy klassz bemutatót tartottunk a Majosházi Na-
pok záró estéjén Horgos Dániel vezetésével. Ez
az év a bemutatók éve volt. 7 bemutatót tartot-
tunk május óta, amit augusztus 20. zárt Tordai
Viktor vezetésével. Szép volt, gratulálok a be-
mutatókhoz! Szeptember 6-án kezdünk Délegy-
házán edzeni, és azon a héten minden edzőte-
remben. Várjuk a jelentkezését az új karatésok-
nak Délegyházán, Dunavarsányon az Általános
Iskolában 6 éves kortól gyerekcsoportokba,
Dunavarsányon a Robi cukrászdában 12 éves
kortól pedig felnőtt csoportba. Érdemes elkalan-
dozni kicsit a megújult honlapunkon sok videó-
val edzésekről, versenyekről…, hátha Ön / Te is
kedvet kapsz, hogy ennek a baráti társaságnak a
tagjává válj!   
EDZŐTEREM Délegyháza  Általános Iskola
GYEREK CSOPORT

ELSŐ EDZÉS Szeptember 6. HÉTFŐ
17.00
EDZŐTEREM Dunavarsány  Általános Is-
kola GYEREK CSOPORT
ELSŐ EDZÉS Szeptember 6. HÉTFŐ
15.30
EDZŐTEREM Dunavarsány Robi Cuk-
rászda FELNŐTT CSOPORT
ELSŐ EDZÉS Szeptember 6. HÉTFŐ
19.00
EDZŐTEREM Kőbánya, Fekete István
Ált. Isk. GYEREK CSOPORT
ELSŐ EDZÉS Szeptember 7. KEDD 16.00
EDZŐTEREM Budapest, ZEG-ZUG
FELNŐTT CSOPORT
ELSŐ EDZÉS Szeptember 7. KEDD 19.00
EDZŐTEREM Budapest, ZEG-ZUG
OVIS CSOPORT
ELSŐ EDZÉS Szeptember 08. SZERDA

15.00
EDZŐTEREM Kiskunlacháza Sportcsarnok
GYEREK CSOPORT
ELSŐ EDZÉS Szeptember 8. SZERDA 17.00

Marossy Károly 3 dan

TISZTELT OLVASÓK!
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Aug. 21. – az EDE jótékonysági rendezvénye

„Az ember addig él, amíg emlékeznek rá”  mondta egy bölcs. Július 31-
én a sportpályán ez a mondás értelmet nyert: szomorú, könnyes szemű
embereket találtam a mindig viccelődő, jókedvű sportolók helyett. A
Pirisi József Emlékkupa mérkőzéseire gyűltünk össze, emlékezve egy kö-
zelmúltban elhunyt, lelkes sportemberre. Az élet azonban úgy rendezte,
hogy nemcsak Őrá, hanem a pár nappal előbb tragikus körülmények kö-
zött elhunyt, nagy focirajongó Hidegföldi Pálra is emlékezhettünk. A
mérkőzések előtti beszélgetés felelevenítette a velük kapcsolatos szomorú
és vidám történeteket, beszélgettünk a hiányukról, amit igazán pótolni
nem lehet, latolgattuk, hogy Pali jelenléte és biztatása nélkül milyen lesz a
kupa eredménye. Én nagyon bíztam a délegyháziakban, mert úgy érez-
tem, hogy tudják, hogy nekik ezen a két szombaton meg kell mutatni. És a
fiúk megtettek minden tőlük telhetőt, hogy ne csalódjunk: győztek, mert
nemcsak a lábukkal, hanem a szívükkel is fociztak. Gratulálunk, és az em-
lékezés szép hagyományát tartsák meg az elkövetkezendő időkben is.

Délegyháza Község Önkormányzat nevében
Forgó Vilmosné alpolgármester

EEEEmmmmlllléééékkkkeeeezzzzééééssss
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•  AZ ÜNNEP •

2010. augusztus 20.
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Hétfõ:

Lementünk horgászni, igaz, elég keveset,
a Zolika foci közben vagy húszszor elesett.
Minden társast hamar meguntunk
utána meg órákig fociztunk.
Hajtogattunk csibét, galambot és halat,
és közben lecsúszott pár finom falat.
Énekeltünk egy csöppet,
bár ez nekem nem nagyon ment.
Remélem holnap is éneklünk, csak mást,
utána meg eljárjuk a csárdást.

(Borbély Tamás)

Kedd:
A mai napon sokat játszottunk,
ebéd után kötelet is rántottunk.
Volt még sok játék, szórakozás,
ezen kívül sok bolondozás.
Egész nap csak játszottunk, 
és még dalokat is tanultunk.
Volt még reggeli, ebéd, uzsonna, 
uzsonnára finom nutella.
Ebéd elõtt gyöngyöt fûztünk,
utána meg levest ettünk.
Ebéd után versenyfutás,
utána meg szórakozás.

(Borbély Viktória, Kiss Andrea,
Pfeiffer Fanni)

Szerda:

A Zsip-zsup tábor

Úgy kezdõdött a mai nap,
hogy lecsúszott egy finom falat.
Aztán egy jót bicikliztünk, 
a végére meg odaértünk.
Akkor egyet énekeltünk,
utána meg ebédeltünk.
Volt Rubik-kocka, ördöglakat,
meg még sok logikai feladat.
És még úszni is mentünk, 
azután hazatekertünk.

(Forgó Nóra, Puzsár Inez, Puzsár Iza)

Az idén is megrendezére került iskolánk napközis tábora. A két hét alatt sok élménnyel gazdagodtak tanulóink. A táborban
született alkotások közül megosztunk néhányat önökkel.

Jakus Lászlóné
(32880/1)

részére
a 2009–2010. tanévben végzett

kiemelkedő
tehetséggondozó munkájáért

Szeged, 2010. május

„Hogy ne létezzen kemény dió!”
Bendegúz
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Számítástechnikai Üzlet és Szerviz 

D É L E G Y H Á Z Á N
Használt P4-es számítógép 25.000 Ft-tól.
Új P4-es számítógép 65.000 Ft-tól.
– Vírusirtás, káros programok eltávolítása:  4.000 Ft
– Grafikai munkák tervezése, kivitelezése.
– VHS kazetták digitalizálása, DVD-re írása: 1300 Ft/óra.

Internet KEVENET előfizetés (24 hónapos hűségnyilatkozattal):
1 Mbit/s letöltési sebességű csomag: 3105 Ft/hó
2 Mbit/s letöltési sebességű csomag: 5105 Ft/hó
4 Mbit/s letöltési sebességű csomag: 6150 Ft/hó

Cím: 2337 Délegyháza, Szabadság tér 1-3. volt Posta épülete
Kölcsey Művelődési és Információs Központ 
Nyitva tartás: Hétfő: 09.00-18.00, Kedd-Péntek: 10.00-17.00, Szombat-Vasárnap: 09.00-14.00
Tel.: Boltos József: +36-70-316-7240, Üzlet: +36-70-614-3144

Értesítem a tisztelt lakosságot, hogy irodámat megnyitottam.

§
DR. KRISTON ISTVÁN ÜGYVÉD

magánjog
közigazgatási jog

büntetőjog
2330 Dunaharaszti, Zrínyi u. 26.

Ügyfélfogadás:
előzetes telefoni bejelentkezés alapján

Telefon: 
06 (20) 933-2302, 06 (30) 326-7156
E-mail: drkristonugyved@pr.hu

Igazolványkép-készítés azonnal: 4 db 400 Ft.     Internetezés 250 Ft/óra.
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Drogosan gázolt
Kamasz kontra kamasz

Súlyos sérüléseket szenvedett az a kamasz,
akit augusztus 2-án ütött el egy kék színű Rover
a Pest megyei Dömsödön. A ráckevei zsaruk fél
óra alatt megtalálták a baleset után elmenekült,
16 éves feltételezett gázolót. 

Hatalmas csattanásra figyeltek fel a lakók a
település Vasút-során kora délután. Egy asszony
rögtön az utcára szaladt, majd az út mellett fek-
vő kerékpár láttán értesítette a zsarukat. Egy
srác volt a baleset áldozata, a fején megsérült 13
éves fiú körül pillanatok alatt kisebb tömeg
gyűlt össze. „Mi történt?” – kérdezgette először
a füves padkán elterült, vérző kamasz a segítsé-
gére sietőktől, majd a mentő érkezésekor már
stabilizálni kellett az állapotát a kórházba szállí-
táshoz. Többek között koponyatörést és agyzú-
zódást szenvedett. A szemtanúk füstfelhőt láttak
a gázolás után elporzó autós nyomában, de a ko-
csi típusát és színét senki sem tudta. Utóbbira a

kiérkező közlekedési helyszínelő és a bűnügyi
technikus adott választ a helyszínen rögzített
nyomok alapján. A bicikli lerepült nyergének a
szélén és a gyerek nadrágján kék festék nyomai
voltak. Kiderült, hogy a kamasz pechjére brin-
gázás közben defektet kapott, majd az út szélén
tolta tovább a kerékpárt, ekkor csaphatta el az
arra közlekedő kék színű járgány. A gázoló kéz-
re kerítésében részt vettek a Ráckevei Ren -
dőrkapitányság közrendvédelmi osztályának
járőrei is, és egy a környéken jó helyismerettel
rendelkező, szabadnapos ráckevei nyomozó. 

Sikertelen üzlet
Fél óra sem telt bele, és máris tudták, hogy

egy község határában lakó fiatalember furiká-
zott az ominózus időben egy kék Roverral az ut-
cában. A 16 éves srácot a lakásáról kerítették elő
a rendőrök, ahová a baleset után hazamenekült.
Az udvaron állt a „gazdájával” egyidős autó is,
ami papíron nem is a családé. A zsaruk informá-
ciói szerint a tizenéves vasat akart leadni vele a

közeli színesfém-átvevőhelyen, de nem sikerült
neki az üzlet. Dühösen vágódott be a volán mö-
gé, majd állítólag észre sem vette az út szélén
kerékpárját toló kamaszt, csak a szélvédőtörésre
kapta fel a fejét. 

Drog a vérben
– A vezetői engedéllyel nem rendelkező fia-

talember állítása szerint nem mert megállni a
baleset után – mondta Kovács Kálmán alezre-
des, a Ráckevei Rendőrkapitányság közlekedés-
rendészeti osztályának vezetője. 

A srác szervezetében drogot mutatott ki a ká-
bítószer-gyorsteszt, így a rendőrök vér- és vize-
let-mintavételre állították elő. Utóbbinak az
eredménye későbbre várható. A szabadlábon
védekező, rutintalan sofőr valószínűleg marihu-
ánát fogyasztott, ez tovább ronthatja a helyzetét.
Segítségnyújtás elmulasztása bűntett és más
bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt
indult büntetőeljárás ellene. 

K. I. – Zsaru magazin

Mottó: Nem tudja a jobb kéz, mit csinál a bal...
Véleményem szerint az utóbbi években a címbeli témában a lakosság

nagyon kevés tájékoztatást kapott. A tájékozatlanság pedig gyakran nem-
kívánatos érdektelenséget szül, ami az alábbi példaesetben is a közösség
pénzébe kerül.

Történt ugyanis, hogy a kivitelezési munka az Üdülő sétány úton folyt,
amikor a 1232 hrsz. telek tulajdonosa úgy döntött, hogy az akkortájt nem-
rég parcellázott 38 db újdonsült telkeinek a csatornaellátását a telkeit érin-
tő úton folyó, a Víziközmű Társulat által szervezett munkálatokkal együtt
elvégezteti. Tervét – az egyébként szükséges tervezői és az illetékes ható-
sági engedélyek nélkül – nem a Társulattal, hanem az akkori polgármes-
terrel hajtatta végre. A polgármester a 38 telek csatornázását elvégeztette,
a kivitelező 2005. 11. 30-án kelt, VV-FSZ-1 számú, 2.500.000 Ft bruttó
összegű számláját pedig az önkormányzat terhére kifizettette. A kifizetett
bekerülési költség ez esetben bruttó 65.789 Ft volt telkenként.

A későbbi belső vizsgálat során azonban kiderült, hogy a kivitelező a 38
telek csatornázási munkáját a Víziközmű Társulatnál is elszámolta, az ál-
tala készített (és a Társulat által elfogadott), 2005. 09. 06. keltezésű felmé-
résben (1232/30 és 1232/14 hrsz. tételszám alatt). A tételt a kivitelező a
2004. 02. 18. keltezésű, EK-022179 számú számlában érvényesítette.* Ez
esetben a kifizetett bekerülési költség bruttó 168.484 Ft volt telkenként.
(Nem mellékesen az összes üdülőterületi telektulajdonosnak telkenként
240.000 forintot kell fizetni.)

– Miért nem vette észre a csatornaberuházó „duett” – a Víziközmű Tár-
sulat és a szerződéses társberuházó partnere, az Önkormányzat – a
kettős kifizetést, illetve mi az oka a két- és félszeres (mondhatni „mu-

tyi”?) egységár eltérésnek? A kérdésekre a mai napig nincs válasz!
…és a végén még egy „svédcsavar is”…

2010. 06. 23-án a 1232/12 sz. telek tulajdonosa (a 38 telekből az első)
befizetett a Víziközműnek 240.000 Ft-ot. De miért nem az Önkormány-
zatnak fizetett? Hiszen az Önkormányzat fizette a munkát, a Víziközmű
Társulat pedig csak úgy mellékesen, ráadásként a két- és félszeresét!? A
befizető ugyanis nem (szerződéses) tagja a Víziközmű Társulatnak, Ő
nem ismerheti a feltételeket, akitől pedig vette a telket, az csak egy egysze-
rű önkormányzati képviselő… 

*Az egyösszegű számlában az egy telekre eső költség:
[409 fm x 12.523 Ft x 1,25 áfa]: 38 telek 

Veress Béla
VÍZIKÖZMŰ TÁRSULAT ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁGI TAG

RENDŐRSÉGI HÍREK

Kedves délegyházi lakostársaim!
Örömmel értesítelek benneteket, hogy a Délegyházi Faluszépítõ

Egyesület „Délegyházi Tóparti Party” c. rendezvénye a Studio
Metropolitana NKft. pályázatán a RENDEZVÉNYEK kategóriában
második díjban részesült. Nyereményünk 80.000 Ft.

A díjátadóra 2010. szeptember 22-én kerül sor az Autómentes napon,
amikor a Budapest Kirakat címû kiállítás-sorozat alprogramjaként szer-
veznek egy köztéri akciót a Liszt Ferenc téren a kirakat elõtt. 

Hancsics György elnök
Délegyháza Faluszépítő Egyesület

Mozaikrészlet a Délegyháza
üdülőterületi csatorna-

beruházás anomáliáiból...

MOTOROS KLUB DÉLEGYHÁZÁN
Kedves idős és fiatal motoros társaim! Aki úgy érzi, hogy szívesen

venné ha megalakulna Délegyházán a Motorosok Klubja, az hívja tele-
fonon Belozsánszky Pétert a 06-20/ 9345-918-as számon.
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DÉLEGYHÁZI HÍREK
hir detési díjai

Egész oldalas színes (A4) 12.000,-
Egész oldalas fekete 10.000,-
Fél oldalas színes 6.000,-
Fél oldalas fekete 5.000,-
Negyed oldalas színes 3.000,-
Negyed oldalas fekete  2.500,-
Apróhirdetések  500,-

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

Fizetés számla ellenében készpénzzel vagy átutalással történik.
Az újság minden hónap első hétvégéjén jelenik meg.

Hirdetésfelvétel: Szabóné Kolozsvári Ilona főszerkesztő
DÉLEGYHÁZI HÍREK

mobil: +36/30-692-1063, tel./fax: +36/24-212-264
ilona.kolozsvari@freemail.hu

D É L E G Y H Á Z I
H Í R E K

önkormányzati lap

Kiadja: Délegyháza Képviselő-testülete
Felelős szerkesztő: Szabóné Kolozsvári Ilona

e-mail: ilona.kolozsvari@freemail.hu
Fotók: Bulyákiné Éberth Anna, Szabó József, Szigetfű Olga

Tel./fax: +36-24/212-264

Készült: 1300 példányban
Eng. sz.: B/PHF/1408/P/1994

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 első hétvégéjén.
Nyomdai munkák:

Press+Print Kft. Kiskunlacháza

A következõ lap október 9-én jelenik meg,
lapzárta: 2010. szeptember 28. kedd éjfél!

Kiadó lakás! Délegyházán másfél szobás összkomfortos lakás, mun-
kásoknak is kiadó. Tel.: +36-24-212-078 vagy +36-30-692-1050

ÁCSMUNKÁK! Új tetők építése, régi tetők javítása. Fa teraszok és előte-
rek építése, tetőtér beépítése. Veszélyes fa kivágása, bádogos munkák. Ga-
ranciával, referenciákkal. Tel.: 06-30/858 40 25

KKöözzéérrddeekkűű  tteelleeffoonnsszzáámmookk::
1. Polgármesteri Hivatal

Tel.: +36-24/212-011
Fax szám: +36-24/212-057

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

3. Hunyadi János Általános Iskola
Tel.: +36-24/212-055
Fax szám: +36-24/212-125

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

5. Könyvtár
Tel.: +36-24/412-172

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

7. Orvosi ügyelet
+36-24/472-010

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

9. Védőnő
Tel.: +36-24/412-128

10. Gyógyszertár
Tel.: +36-24/212-798

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

12. Polgárőrség: Boltos József
Tel.: +36-70/419-35-49

13. Délegyházi Önkéntes Tűzoltóság: Lenhardt Károly
+36-20-321-2255

14. Településőr: Trencsánszki Tibor
Tel.: +36-30/328-0304

15. Községgondnokság: Zólyomi József
+36-20-255-7345

16. Dunavarsány – Délegyháza Református Egyházközség
+36-24/484-452

17. Katolikus Plébánia Dunavarsány
+36-24/472-017

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

APRÓHIRDETÉSEK
Parkettás mester vállal: lerakást, javítást, csiszolást, lakkozást, PVC-sző nyeg

ragasztást, anyaggal is. Szolid árak, garancia! Tel.: +36-30-354-3769 
***

Redőny, reluxa, napellenző stb. javítás, készítés rövid határidővel, garanciával. 
Tel.: +36-20-364-2383

***

Mindenféle üveges munkát, képkeretezést vállalok, rövid határidővel. Selyem János
Dunavarsány, Görgey utca 6/A. Tel.: +36-20/343-0968

***

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

***

Délegyházán szoba, konyha, összkomfortos bútorozott kertes ház,  gyermektelen
házaspárnak vagy önálló személynek vagy személyeknek kiadó. 2 hónapi kaució

szükséges. Érdeklődni a 06/30-747-2988-as telefonszámon lehet.
***

Délegyháza Galla tanyán 3,6 hektár szántó eladó. 06/30-328-3194
***

Szakipari munkák végzése, minőségben, garanciával, számlásan, korrekt, megbíz-
ható szakembertől. Kőműves, festő-mázoló-tapétázó, szigetelési, víz-gáz-fűtésszere-
lés, hideg-meleg burkolás, dryvitolás és fémmegmunkálások, korlátok, kerítések,
stégépítés. Ács-tetőfedő, lambériázás, villanyszerelés. Generál kivitelezés! Bontási
munkák elszállítással! Részletfizetési lehetőség! +36-70/408 5755, +36-70/273 0184

***

Hűtőgépjavítás garanciával hétvégén is. Nyugdíjasoknak kedvezmény. Klímasze-
relés kedvező áron. +36-20/467-7693. 

***

Aranykoszorús Mester tetőfedő bádogos vállal tetőfedést, bádogozást, javításo-
kat 6 hónap garanciával! Tel.: +36-20/958-2653

Délegyházán, Árpád utcában 2,5 szobás, összkomfortos családi ház hosz-
szabb időre kiadó. 2 hónapi kaució szükséges. Tel.: 06-70/283-73-31
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INGATLANOKAT
KERESÜNK ÉS KÍNÁLUNK

ÜGYFELEINK RÉSZÉRE

INGATLANOK ÉRTÉKBECSLÉSE
rövid határidővel

Házakra, lakásokra, gépjármű -
vekre és vállalkozásoknak

kedvező biztosítások kötése.
Életbiztosítás (megtakarítási is).

EXPORT-IMPORT
ÜGYINTÉZÉS ANGOL ÉS

NÉMET NYELVEN.
Tel.: 06-30/428-55-03

FESTÉS – MÁZOLÁS – TAPÉTÁZÁS

Külső homlokzati szigetelés

Burkolás 

Gipszkartonozás

Faházak utólagos szigetelése

Tel.: +36-30-9606-387 egész nap • +36-24-212-322 este 19.00–22.00

HELYI LAKOSOKNAK 5% KEDVEZMÉNY!HELYI LAKOSOKNAK 5% KEDVEZMÉNY!

Ajtó-, ablakcsere

Laminált parkettázás

Kőművesm
unkák

Teljes körű kertészeti szolgáltatások!
Park- és kertépítés, fenntartás.
Telektisztítás, fűkaszálás.
Növényvédelem.
(kerti műtárgyak, öntözőrendszerek,
díszburkolatok kivitelezése)
Minőség – Garancia
Referenciák megtekinthetőek, egyeztetés után,
személyesen is!
Tel.: 06-209-252-157
E-mail: sanyikertje@gmail.com



22001100..  sszzeepptteemmbbeerr DDéélleeggyyhháázzii  HHíírreekk

16

•  HIRDETÉS •  HIRDETÉS •  HIRDETÉS •


