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Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2012. május 31-i rendkívüli ülését a
Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartotta. Az
ülés egyetlen napirendi pontjaként a közétkeztetés-
re kiírt pályázatot bírálta el a Képviselő-testület,
melynek nyerteséül a Szakács-Ács Kft.-t nyilvání-
totta. 

A Képviselő-testület 2012. június 11-én rend-
kívüli ülést tartott a Polgármesteri Hivatal Tanács-
termében, melynek egyetlen napirendi pontja az
Ivóvízminőség-javító beruházás kivitelezése és ki-
vételi terveinek elkészítése tárgyú közbeszerzési
eljárás bírálata volt. A közbeszerzési eljárás nyer-
tese a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. nettó
230.999.000 Ft összegű ajánlatával. 

A Képviselő-testület a rendes ülését 2012. júni-
us 26-án tartotta a felújított Napsugár Óvodában. 

Elsőként Király Richárd alezredes, Ráckeve
Rendőrkapitánya tájékoztatta a jelenlévőket Dél-
egyháza közbiztonságának helyzetéről, a bűnözés
alakulásáról. A második napirendi pont keretében
a művelődésszervezői munkakör ellátására beér-
kezett pályázatokat bírálta el a Képviselő-testület.
A döntés értelmében a művelődésszervezői felada-
tokat továbbra is Derzsi Katalin látja el. 

Harmadik napirendi pontként a Délegyházi Hí-
rek előző évi közszolgálati tájékoztató tevékenysé-
géről szóló beszámolót tárgyalta a Képviselő-tes-
tület, majd pedig civil szervezeti támogatási kérel-
meket bírált el. Ezt követően egy víziállással kap-
csolatos kérelmet, majd pedig egy belterületbe vo-
nási kérelmet tárgyalt a Képviselő-testület, mely-
ben a korábbi 286/4 hrsz-ú (új hrsz-a 286/6) ingat-
lanon lévő felépítmény kettő helyiségének a jelen-
legi bérlő Végelgyengülés Tömegsport Közhasznú
Egyesület részére határozatlan időre történő bérbe-
adásáról született döntés. 

Görbe István képviselő úr kezdeményezte az is-
kola előtt megállni tilos tábla elhelyezését. Ebben
az ügyben – további egyeztetések szükségessége
miatt – nem született érdemi döntés. 

Tárgyalta a Képviselő-testület a Védőnői Szol-
gálat számítógép és védőnői program beszerzése
iránti kérelmét, majd pedig az Iskola Alapító Ok-
iratának módosítását hagyta jóvá a jogszabályi vál-
tozásokra figyelemmel. Ezt követően az Iskola
karbantartási és kisjavítási munkálatait, majd pedig
a községgondnokság első féléves beszámolóját vi-
tatta meg a Képviselő-testület, majd döntött az ed-
dig névtelen 0157 hrsz-ú utca Szitakötő utcára tör-
ténő elnevezéséről. 

Elfogadta a Képviselő-testület az Önkormány-
zat 2012. I. negyedévi gazdálkodásáról készített
beszámolót, az Önkormányzat likviditási tervét, és
döntött az ivóvízminőség-javító beruházáshoz
kapcsolódó nyilvánossági feladatok ellátására szó-
ló pályázati eljárás megindításáról. Ezt követően a
130/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlásával kapcsolatos
ügyet tárgyalta a Képviselő-testület, majd pedig az
Iskola kérelmére döntött az Iskola új, pályázat út-
ján megvalósított tornapályája bérleti díjáról
(2.500 Ft/óra, vizesblokk és öltöző használata ese-
tén 3.500 Ft/óra). Végezetül egy idősek ápoló ott-

honának kiépítésével kapcsolatos támogató nyilat-
kozatot fogadott el a Képviselő-testület.

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2012. július 24-i rendes ülését a Polgár-
mesteri Hivatal Tanácstermében tartotta.

Az ülés kezdetén dr. Riebl Antal polgármester
beszámolt a lejárt határidejű határozatok végrehaj-
tásáról, majd az első napirendi pont keretében az
ún. helyi pénz ügyét tárgyalta meg a Képviselő-
testület, melyről Paulheim Vilmos, Szigetújfalu
polgármestere tartott részletes előadást. A Képvi-
selő-testület úgy határozott, hogy 100.000 Ft erejé-
ig részt vesz a kezdeményezésben. 

Második napirendi pontként az Önkormányzat
településszerkezeti terve és helyi építési szabályza-
ta módosításának elindításáról és egy kapcsolódó
településrendezési szerződés jóváhagyásáról hatá-
rozott a Képviselő-testület. Ezzel a TSZT-HÉSZ
módosítással végre kiküszöbölésre kerülhetnek a
jelenleg hatályos TSZT-HÉSZ hiányosságai. Ezt
követően egy 2006 óta folyamatban volt TSZT-
HÉSZ módosítás végdokumentációjának elfoga-
dásáról határozott a Képviselő-testület, majd meg-
hallgatta és elfogadta az intézmények (Iskola,
Óvoda, Családi Napközi) előző tanévről (nevelési
évről) készített beszámolóit. 

Ötödik napirendi pontként az ún. Liget utcai ön-
kormányzati ingatlanok ügyét tárgyalta a Képvise-
lő-testület, és ezzel reményeink szerint pontot tett
egy hosszú ideje húzódó ingatlanügy végére. Ezt
követően víziállás ügyeket tárgyalt a Képviselő-
testület, helyt adva a kérelmeknek, majd pedig elvi
döntést hozott az Óbudai telepi és az Aköv-szigeti
ingatlanhasználatok ügyében. 

Részletesen tárgyalta a Képviselő-testület a
2012. évi Délegyházi Napokról készült szakmai és
pénzügyi beszámolót, majd tárgyalta az Egészség-
ház légkondicionáló berendezéssel történő felsze-
relésének kérdését, melyet egy közlekedési tábla
kihelyezése iránti kérelem ügye követett. Felhív-
juk a lakosság figyelmét, hogy a Szent István park-
ban a strandfocipálya mellett tilos gépkocsival át-
kelni az árok felett a Gizella telepről nyíló zsákutca
felé. 

Tekintettel arra, hogy az Angyal Gyógyszertár
megszűnik, és a leendő fiókgyógyszertár üzemel-
tetője megkereséssel fordult Önkormányzatunk fe-
lé, a Képviselő-testület úgy határozott, hogy bérleti
szerződés keretében helyiséget biztosít az Egész-
ségházban az új gyógyszertár számára. Tájékozta-
tást kapott a Képviselő-testület az Önkormányzat
folyamatban lévő és már befejezett pályázatairól,
így az iskolai sportpálya felújításáról, az Óvoda
felújításáról és bővítéséről, valamint az ivóvízmi-
nőség-javító pályázatról is, mely utóbbihoz kap-
csolódó nyilvánossági feladatok ellátására kiírt pá-
lyázat bírálatára is sor került a következő napirendi
pontban. Ezt követően az új pályázati lehetősége-
ket tárgyalta a Képviselő-testület, és döntött arról,
hogy ismét részt kívánunk venni a tanyafejlesztési
pályázaton. Döntés született a Napsugár Óvoda
Alapító Okiratának módosításáról, valamint az
Óvoda maximális gyermeklétszáma átlépésének a

vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerinti
engedélyezéséről.

Az új önkormányzati törvényben foglalt felha-
talmazás alapján rendeletet alkotott a Képviselő-
testület az ún. tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartásokról, melyek 50.000 Ft-ig terjedő hely-
színi, vagy 150.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bír-
sággal sújthatók. A rendelet tiltott, kirívóan közös-
ségellenes magatartássá minősíti a korábban helyi
rendelettel szabálysértéssé minősített magatartáso-
kat, valamint egyéb olyan, bűncselekménynek
vagy szabálysértésnek nem minősülő magatartáso-
kat, melyek a gyakorlatban megoldandó problémát
okoznak a lakosságnak és Önkormányzatunknak.
Tiltott magatartás lesz többek között az önkor-
mányzati jelképek engedély nélküli vagy attól elté-
rő használata; az állattartási szabályok be nem tar-
tása; a házszámtáblák kihelyezésének elmulasztá-

Önkormányzati hírek Tájékoztató

Önkormányzati Hírek
Augusztus 20-án a Szent István parkban

A Faluszépítő Egyesület szervezésében Nem-
zeti ünnepünket korábbi évekhez hasonlóan
rendezzük, melyre szeretettel várunk min-
denkit!   

09.00  Péter Wolf Tóth sakkverseny
09.00  Református Egyház Istentisztelet
09.45  Ökumenikus Kenyér Áldás, Szentelés
10.00  Katolikus Szentmise
10.00  Bolhapiac
10.45  Önkormányzati ünnepi megemlékezés
11.00 Kenuzás, Gyermek programok, Lovag-

lás, Íjászat, Családi vetélkedők 
11.30 Anima Soni református keresztény

könnyűzene
13.00 Tűzoltó bemutató és verseny
13.30 Családi vetélkedők 
14.00 Íjász bemutató  
14.30 Zsákban futás
15.00 Íjászverseny
15.00  Lángosevő verseny
15.30 Különböző szórakoztató műsorok a

színpadon
17.00 K L G Társulat Rockopera részletek
19.00 Ha hozol nyársat, adunk hozzá szalon-

nát – családi szalonnasütés
21.00 Fáklyás felvonulás

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.



Ismételten tájékoztatjuk Önöket, hogy a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban:
Htv.) módosítása során változott a telek fogalma is,
melynek értelmében a telekadó tekintetében adóköte-
les az épülettel be nem épített földterület, ide nem ért-
ve az ingatlan-nyilvántartásban művelési ág szerint
aranykorona-értékkel nyilvántartott és ténylegesen
mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telket, a
külterületi termőföldet, valamint az ingatlan-nyilván-
tartás szerint tanyaként nyilvántartott ingatlanhoz tar-
tozó földterületet, feltéve, ha az ténylegesen mező-
gazdasági művelés alatt áll, továbbá a közút területét,
a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett
földterületet, a temetőkről és a temetkezésről szóló
törvény temető fogalma alá tartozó földterületet.

A termőföld – a Htv. 52. § 17. pontja alapján – az
ingatlan-nyilvántartásban aranykorona értékkel és
művelési ággal nyilvántartott, a termőföldről szóló
törvény szerint termőföldnek minősülő földterület. 

A fentiek és a Nemzetgazdasági Minisztérium
ez ügyben Önkormányzatunk részére kiadott állás-
foglalása alapján tehát a telekadó tárgyi hatálya az
ingatlan-nyilvántartási állapothoz kötődik. Ennek
értelmében, ha a külterületi telek az ingatlan-
nyilvántartásban aranykorona értékkel nyil-
vántartott termőföldként van bejegyezve és
tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll, ak-
kor mentességet élvez a telekadó fizetési kötele-
zettség alól. Amennyiben bármilyen más bejegy-
zés (pl. „kivett kavicsbánya”, „bányatelek”) talál-
ható az ingatlan-nyilvántartásban, úgy telek-
adó-fizetési kötelezettség terheli a telek tulajdo-
nosát vagy a telekhez tartozó vagyoni értékű jog
jogosultját. 

Önkormányzatunk is érzékelte a Htv. fent is-
mertetett módosításából adódó aránytalanságokat,
melynek megoldása érdekében egyeztetést tartunk
az érintett adózói kör bevonásával. 

Amennyiben Önök úgy érzik, hogy a fent is-
mertetett új előírás Önökre is vonatkozik, úgy vár-
juk Önöket 2012. augusztus 21. napján 16.00
órai kezdettel a Kölcsey Művelődési Központban
tartandó egyeztetésre.

Egyebekben ismételten tájékoztatjuk Önöket a
telekadó-mentesség 2012. január 1-jétől hatályos
szabályairól az alábbiak szerint:

A Htv. 19. §-a szerint „Mentes az adó alól:
a) az épület, épületrész hasznos alapterületével

egyező nagyságú telekrész,
b) az erdő művelési ágban nyilvántartott belte-

rületi telek,
c) az építési tilalom alatt álló telek adóköteles te-

rületének 50%-a.”
A korábbi szabályokhoz képest tehát az építési

tilalom alatt álló teleknek nem az egész területe
mentes az adó alól, hanem csak az 50%-a; a tel-
ken lévő építményhez tartozó telekrész már nem
mentesül, csupán az építmény által lefedett terü-
let; már nem élvez mentességet az épülethez, épü-
letnek nem minősülő építményhez, nyomvonal
jellegű létesítményekhez tartozó védő (biztonsá-
gi) terület; valamint az erdő művelési ágú külterü-
leti telek.

A telekadóról szóló 23/2003. (XII. 23.) önkor-
mányzati rendeletünk további mentességekkel bő-
vítette a kört, mely alapján 

a) adómentesség vehető igénybe a lakóház épí-
tésére alkalmas telek esetén, ha a tulajdonos csak
egy telekkel rendelkezik, mely lakóház építésére
alkalmas, valamint nyilatkozatában vállalja, hogy
a lakóházat ezen a telken a szerzéstől/vásárlástól
számított 4 éven belül megépíti, illetve ugyanezen
nyilatkozatában vállalja, hogy a beépítési kötele-
zettség teljesítésének elmulasztása esetén a telek-
adót a mentesítés időtartamára visszamenőlegesen
pótlólag megfizeti. A mentességet az adózó előze-
tes kérelmére állapítja meg az adóhatóság.

b) a Htv. 19. §-ban foglaltakon túlmenően men-
tes az adó alól a Htv. 52. § 8. és 20. pontjában fog-
lalt lakáshoz, üdülőhöz tartozó teljes telek, füg-
getlenül annak nagyságától.

Kérjük Önöket, hogy amennyiben az adóköte-
lezettségük tekintetében bárminemű változás áll
be, szíveskedjenek arról az Önkormányzati Adó-
hatóságot tájékoztatni, arról bevallást tenni.

Délegyháza Község Önkormányzata 

Önkormányzati hírek Tájékoztató
sa, az utcanévtáblák és tájékoztató táblák megron-
gálása, eltávolítása; a 7,5 tonnás össztömegű jár-
művekre vonatkozó behajtási rendelkezések meg-
sértése; bizonyos közterületi rendezvényekre és
magánháztartásokra vonatkozó zajvédelmi rendel-
kezések megsértése; a közterület-használati rende-
let megsértése (engedély nélküli közterület-hasz-
nálat, plakátokra vonatkozó rendelkezések meg-
sértése, utak és közterületek lezárása, az úton vagy
az utak menti közterületen a közlekedés biztonsá-
gát veszélyeztető anyagok, tárgyak elhelyezése); a
temetőről szóló rendelet előírásainak megsértése; a
közterületen és kapcsolódó önkormányzati terüle-
ten történő szeszesital-fogyasztás; az engedély nél-
küli fakivágás. Felhívjuk a Lakosság figyelmét,
hogy tiltott, közösségellenes magatartást valósít
meg az is, aki a hulladékot a helyi rendeletben
meghatározottaktól eltérően helyezi ki, aki nem a
szabványos tároló edényzetben gyűjti és helyezi ki

a hulladékot (hanem zsákban, szatyorban!), aki
más ingatlanára vagy közterületre rak le hulladé-
kot, aki nem a szennyvízcsatornába, hanem élővi-
zekbe, felhagyott kutakba, útárkokba, talajvízbe,
csapadékcsatornába vezeti be a szennyvizet.
Ugyancsak közösségellenes magatartásnak minő-
sül az ingatlanok gyommentesítésének, rovar- és
rágcsálóirtásának, az ingatlan előtti járdaszakasz és
zöldsáv jellegétől függő gondozásának, tisztán tar-
tásának, síkosság-mentesítésének elmulasztása; az
ingatlan előtti nyílt árok tisztántartásáról és gyom-
mentesítéséről történő gondoskodás elmulasztása.
A rendelet 2012. augusztus 15-én lép hatályba.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot a rendeletben foglal-
tak betartására. 

A tizenhatodik napirendi pont keretében döntött
a Képviselő-testület a 130/5 hrsz-ú ingatlan
megvásárlásáról, majd pedig az ivóvízminőség ja-
vító beruházás önerejére megelőlegező hitel felvé-

teléről, tekintettel arra, hogy a már pályázaton
megnyert önerő utófinanszírozás keretében kerül
kifizetésre Önkormányzatunk felé. Döntés szüle-
tett a Naturista Oázis Kemping területén lévő in-
gatlanok cseréjéről a hatékonyabb önkormányzati
hasznosítás érdekében, majd az Egyebekben né-
hány folyamatban lévő ügyet tárgyalt meg a Kép-
viselő-testület. 

Ismételten felhívjuk a Lakosság figyelmét, hogy
nincs lehetőség az Egészségház udvarán történő ke-
rékpár-tárolásra, ott kizárólag a dolgozók és a bete-
gek tárolhatják kerékpárjaikat. A kijelölt kerékpár-
tároló továbbra is az Árpád utca 1. szám alatti, a
Családi Napközivel szemben kialakított ingyenes,
mindenki számára hozzáférhető kerékpártároló. 

Az ülések jegyzőkönyvei a község honlapján
(www.delegyhaza.hu), valamint a Könyvtárban
olvashatók. 

dr. Molnár Zsuzsanna jegyző

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Adózók! Anyakönyvi napló
Újszülöttek:

Szabó-Sipos Ancilla 2012. 05. 28.
Lenzsér Zoltán Ákos 2012. 05. 29.

„Én megóvlak, megvédelek
s nem kell más, csak a szereteted.
Lelked tiszta, láttam rögtön,
boldog leszel itt a Földön.”

/ Komáromi János /

Házasságkötés:

Juhász Péter – Kiss Éva

„A nagy szavak nem érnek semmit,
elszállnak  mint az őszi szél.
De a szeretet, ha tiszta szívből fakad,
elkíséri az embert, amíg él.”

/József Attila /

Elhunytak:

Czegle Péterné     1935. 01. 27.
Ullman Istvánné 1932. 10. 01.
Marossy Zoltán Károly 1937. 01. 29.

„Kiáltoztam a sötétben százszor a neved,
Nem jött válasz rá, és nem jött felelet.
Kinyújtottam én utánad százszor a kezem,
Nem találtam rád, és nem lát a szemem.”

/ Adamis Anna  /

Lakóhelyet létesített 6 fő
Tartózkodási helyet létesített: 6 fő

Zsolnainé Csernyi Erzsébet
anyakönyvvezető



Önkormányzati hírek Tájékoztató

Ahogy korábbi lapszámainkban már olvashat-
ták, 2012. év folyamán több önkormányzati beru-
házás is megkezdődött, illetőleg a befejezéshez ér-
kezett. 

1. Iskolai sportpálya felújítása: 
Önkormányzatunk 2011. április 1. napján nyúj-

totta be pályázatát a Belügyminisztériumhoz az is-
kolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésé-
re, felújítására, mely a Hunyadi János Általános Is-
kola multifunkcionális sportpályájának felújítását
és távolugró pálya készítését célozta, 80%-os tá-
mogatási intenzitással, 20%-os önkormányzati ön-
erővel. Önkormányzatunk a pályázatot megnyerve
17.958.000 Ft támogatást kapott a Belügyminisz-
tériumtól a 22.801.111 Ft összköltségű beruházás
megvalósítására. A közbeszerzési eljárás lebonyo-
lítását követően (kivitelező Pharos’95 Kft., ajánlati
ár: bruttó 21.894.394 Ft) 2012 márciusában meg-
kezdődtek a munkálatok az Iskola udvarán, mely-
nek eredményeként 2012. május 25. napján került
sor a felújított, gumiborítással ellátott iskolai sport-
pálya hivatalos átadására és avatására. A sportpá-
lyát a támogatást nyújtó Belügyminisztérium ré-
széről Tállai András önkormányzatokért felelős ál-
lamtitkár úr 2012. május 31-én tekintette meg ün-
nepélyes keretek között. 

2. Napsugár Óvoda felújítása és bővítése:
2010 januárjában került benyújtásra a KMOP-

4.6.1/B kódszámú, Délegyházi Napköziotthonos
Óvoda komplex fejlesztése című pályázat (igé-
nyelt támogatási összeg: 99.612.316 Ft), mely
alapján a Váti Nonprofit Kft. 2010 áprilisában
98.836.066 Ft összegű csökkentett támogatásra ér-
demesnek ítélte pályázatunkat.  

A kiviteli tervek készítése során derült fény arra,
hogy az elkészült és a pályázat részeként benyúj-
tott engedélyes terveket nem lehet megvalósítani

az elnyert pályázati támogatásból, valamint a ter-
vek jelentős hiányosságokat is tartalmaztak, mely-
nek okán új terveket kellett készíteni. 

A hiányosságok műszaki tartalom-változást
eredményeztek, ezért a Támogatási Szerződés mó-
dosítását kellett kezdeményeznünk, így a közre-
működő szerv 1.594.059 Ft-tal 97.401.413 Ft-ra
csökkentette a támogatás összegét. A benyújtott
pályázat terveinek hiányosságai miatt a támogatás
aránya az eredeti 90%-os támogatási intenzitásról
58,84%-ra változott a beruházás teljes költségei-
hez viszonyítva. 

Egy eredménytelen közbeszerzési eljárást köve-
tően a második eljárás nyertese visszalépett a szer-
ződés megkötésétől, jelentős hátrányokat okozva
ezzel önkormányzatunknak, így újabb közbeszer-
zési eljárás lefolytatására volt szükség, melynek
nyertes ajánlattevője, a Kinamé Kft. (ajánlat ár:
nettó 119.162.526 Ft) 2012 januárjában kezdte
meg a kivitelezési munkálatokat. A kivitelezést kö-
vetően a felújított és bővített Napsugár Óvoda hi-
vatalos átadására és avatására 2012. június 15. nap-
ján került sor ünnepélyes keretek között. 

Az óvoda alapterülete a korábbi 493,79 m2-ről a
bővítés után 952,33 m2-re növekedett, melyhez
kapcsolódik még a terasz és a gépészeti, raktározá-
si feladatokra kialakított 89,49 m2-es tetőtér, a tető-
zet teljes felújításra és szigetelésre került. 

A bővítés után a Napsugár Óvoda 6 db 25 fős
csoportszobával, 6 db a csoportszobákhoz kapcso-
lódó mosdóval, 6 db a csoportszobákhoz kapcsoló-
dó öltözővel, 1 db multifunkciós tornateremmel, 1
db fejlesztőszobával (egyéni fejlesztésre), 1 db or-
vosi elkülönítővel, 1 db óvodavezetői szobával, 1
db iroda-fogadó teremmel, 1 db nevelői szobával,
1 db konyhával és a hozzá tartozó tároló helyisé-

gekkel, 17+1 db parkolóhellyel és akadálymentes
bejárattal várja az óvodás korú gyermekeket. 

3. Délegyháza Község Ivóvízminőség-javí-
tása:

Önkormányzatunk egy hosszabb előkészítő
munka eredményeként 2010 januárjában nyújtotta
be első fordulós, majd a megnyert első fordulót kö-
vető előkészítés után 2011 januárjában nyújtotta be
második fordulós, Délegyháza Község Ivóvízmi-
nőség-javítása című – KEOP-1.3.0./09-11-2011-
0001. kódszámú pályázatát, mely az egészséges
ivóvíz biztosítását célozza településünkön, nettó
253.880.000 forintból, 90%-os intenzitású KEOP
támogatással. Önkormányzatunk 2011 szeptembe-
rében kapott értesítést az igényelt pályázati összeg
(228.492.000 Ft) elnyeréséről, így még határidőben
nyújthatta be a Belügyminisztérium Önerő Alapjá-
ra a 25.388.000 Ft összegű önerő állami támogatá-
sát célzó pályázatát, mely szintén sikeresnek bizo-
nyult, így a nettó 253.880.000 Ft összegű ivóvízmi-
nőség-javító beruházást Önkormányzatunk – sike-
res pályázatainak köszönhetően – 100%-ban támo-
gatásból valósíthatja meg. 

A 2011. év végén megkezdett közbeszerzési el-
járások eredményeként ez év elején kiválasztásra
került a beruházás műszaki ellenőre (ÉP-KERT
Mérnökiroda Kft. – ajánlati ár: nettó 9.250.000 Ft),
majd projektmenedzsere (Tomel Kft. – ajánlati ár:
nettó 9.200.000 Ft). 2012. április 23-i rendes ülé-
sén döntött a Képviselő-testület a beruházás kivite-
lezési munkálataira irányuló közbeszerzési eljárás
megindításáról, melynek eredményeként 2012. jú-
nius 11-i ülésén döntött az eljárás nyerteséről
(SADE Magyarország Mélyépítő Kft. nettó
230.999.000 Ft összegű ajánlatával). A beruházás
nyilvánossági feladatainak ellátására kiírt pályázat
nyerteséről a 2012. július 24-i rendes ülésén dön-
tött a Képviselő-testület (Makroler Médiaügynök-
ség Kft. – ajánlati ár: nettó 1.500.000 Ft). 

A kivitelezési munkálatok a kiviteli tervek elké-
szítését követően, várhatóan a közeljövőben meg-
kezdődhetnek. 

Délegyháza Község Önkormányzata

Tájékoztatás Délegyháza Község
Önkormányzata beruházásairól

FELHÍVÁS
A gyümölcsös ültetvények, valamint a gyümölcsös ültetvény méretet el nem érő, gyümölcsfá-

val betelepített területek összeírásáról szóló 2006. évi XLVIII. törvény előírásai szerint 
2012. június 1. és november 30. között

az alma, körte, kajszi és őszibarack ültetvények statisztikai célú felmérése zajlik 
a településen.

A Központi Statisztikai Hivatal megbízásából igazolvánnyal ellátott összeírók felkeresik a
helység közigazgatási területén található azon ültetvényeket, amelyeket előzetesen az
adatgyűjtésre kijelöltek. A szakemberek a helyszínen töltik ki azt a kérdőívet, amely az ültetvény
jellemzőit méri fel. Kérjük, segítsék munkájukat a feladatuk elvégzéséhez szükséges információk
megadásával, továbbá felkérésükre biztosítsák számukra, hogy a zárt területekre bejussanak.

A törvény alapján a gyümölcsfával betelepített területek használói kötelesek az összeíráshoz
adatot szolgáltatni. Az összeírók célja elsősorban az ültetvények felkeresése, ugyanakkor az adat-
felvétel megvalósulásához a használókkal való kapcsolatfelvételre is sor kerülhet.

A kérdőív megtekinthető az önkormányzati hivatalban vagy a KSH internetes honlapján
(www.ksh.hu).

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a lakosokat,

hogy a régi családi 
síremlékek, sírkövek 

(elhagyott, megrongálódott)
elszállításáról szíveskedjenek

gondoskodni 

2012. augusztus 31-ig.

Amennyiben ez nem történik
meg, úgy az Önkormányzat

ezt követően elszállítja.

Polgármesteri Hivatal



Tájékoztató Hirdetés

A mozgáskorlátozottak 2012. évi  Küldöttgyűlését Inárcson tar-
tották, ahol a titkár és helyettese volt jelen. Az éves beszámoló el-
hangzása után, a felszólalásoknál sajnos sok panasszal éltek a meg-
jelent vezetők az Elnök úr felé. Persze a panasz témája a szörnyű
megszorítások és a tagdíj be nem fizetése volt. Nagyon kevesen fi-
zetik rendszeresen. Ahol nem rendezi a Szervezet tagsága, ott meg
fogják szüntetni a szervezetet. Ez az egyesületre is nagyon rossz
fényt vet. Tisztelettel kérjük minden tagtársunkat, ha csak lehet, ne
mulasszák el a befizetést.

A Máltai Szeretetszolgálat rendszeresen végzi a munkáját.
Most osztottunk a legrászorultabbaknak, betegeknek tartós élel -
mi szer csomagot, 25 családnak, volt olyan is, akit váratlanul ért az
ajándék, és bizony könnyes szemmel tudta csak megköszönni a
segítséget. Mi viszont nagy örömmel készítettük és vittük házhoz
mindenkinek. 

A Máltai Csoportot is nagy öröm érte a Délegyházi Napok alkal-
mával, mert két tagtársunkat „Kimagasló Közösségi Munkáért”
oklevéllel jutalmazták. 

Ádám Lászlóné 26 évi, Tóth Dezsőné pedig 29 évi társadalmi
munkáért kapta meg az elismerő oklevelet. Továbbra is várunk
mindenkit a Máltai házban, ha szüksége lenne bármilyen segítség-
re, vagy ha csak ruhaneműre, örömmel adjuk és segítünk.

Tisztelettel:
Mozgáskorlátozottak  Szervezet és a 

Máltai Szeretetszolgálat Csoport Vezetősége és Tagjai  

NYÁRI SZÜNETET TART AZ
ÁLLÁSKERESŐ KLUB

Május 29-én tartotta szokásos havi összejövetelét a Szenior Foglal-
koztatási Klub Dunavarsányban a Petőfi Művelődési Házban. A foglal-
kozás különlegessége az volt, hogy új lehetőségekről kaptak tájékozta-
tást a Taksonyból, Délegyházáról, Majosházáról és Dunavarsányból
érkezett álláskeresők.

A program első részében az ACN-től érkezett képviselők tartottak
prezentációval egybekötött érdekes tájékoztatót üzleti és munka lehe -
tőségről az olcsóbb telekommunikáció és a később esedékes ener -
giaszolgáltatás – közvetítés témakörökben. Ezután a klubvezető tájé-
koztatta a résztvevőket, hogy Dunavarsány térségében a közeljövőben
két nagy cég tervez bővítést, ahol jelentős létszámú munkaerőre lesz
szükség. A foglalkozás második részében az új álláslistából válogattak a
klub tagjai.

A Szenior Álláskereső Klub tagjai közül sokan elmentek Ráckevére
az ÁLLÁSBÖRZÉRE június 21-én, és örömmel írhatjuk, hogy többen,
köztük egy majosházi és egy taksonyi lakos talált azonnal munkát.      

Mivel a Művelődési Ház július második felében szabadság miatt
zárva lesz, így júliusban nem tudunk összejövetelt tartani. Az álláslista
azonban minden pénteken délelőtt a Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat épületében, a MISA Alapítvány félfogadásán megtekinthető.

A következő foglalkozásunk augusztus utolsó keddjén 14 órától
lesz. Szeptemberben tervezzük újraindítani az ingyenes kezdő angol
oktatást, valamint folytatódik a számítógépes oktatás is.

Mindenkit szeretettel vár a klubvezetőség nevében:
Dr. Gligor János

MEGNYÍLT!!!! 
Délegyháza Rákóczi út 7/c cím alatt (Tükrös vendéglő helyén) megnyílt

a ZÖLDSÉG – GYÜMÖLCS ÜZLET!!
Kínálatunkból:

zöldség, gyümölcs,
hűtött üdítőitalok,

hűtött sörök, tejtermékek,
vákumcsomagolt felvágottak,

vegyi-háztartási és műanyag termékek,
mirelit termékek,

konzervek, tálcás sütemények,
jégkrémek és dohányáruk
széles választékával várjuk

kedves vásárlóinkat!

Mozgáskorlátozottak és a
Szeretetszolgálat hírei



Tájékoztatás Iskolánk életéből

Június 6-8-ig három élményekkel teli napot
töltöttünk a vértesboglári Vérteslovas nevű tá-
borban az Erdei iskolában.

Szerdán 6-kor az iskola előtt gyülekeztünk,
autókkal utaztunk Pestre, majd a Népligetből
menetrend szerinti busszal jutottunk el a tá-
borhelyre. Végig animátorok: Berni és Bence
irányították a programjainkat. 

Első nap megismertük a hatalmas területen
elhelyezkedő tábort és a környékét. Vezető se-
gítségével növényeket, rovarokat ismertünk
meg, hangokat, madárdalt hallgattunk. Gyíkfo-
gót játszottunk és élőlényeket gyűjtöttünk. Rá-
jöttünk arra, hogy ha egy kicsit figyelünk, ész-
revehetjük, milyen sok különféle élőlény van
otthon azon a helyen, ahol mi csak átmeneti
vendégek vagy nem kívánt betolakodók va-
gyunk… Este különleges vetélkedőn adhat-
tunk számot újonnan szerzett ismereteinkről.

Minden nap rengeteget fürödtünk, csúsz-
dáztunk, kosaraztunk, trambulinoztunk, röp-
labdáztunk, mert mindenre adott volt a lehető-

ség! Második nap az Aktív-jeggyel korcso-
lyáztunk, lovagoltunk, falat másztunk, karikás
ostorral cserdíthettünk, 3 D-s karikával és óri-
ás kötéltrambulinnal tettük próbára a bátorsá-
gunkat. A sokféle tevékenység során új olda-
lunkról ismerhettük meg egymást, és úgy ér-
zem, közelebb is kerültünk egymáshoz. Este
szalonnát és virslit sütöttünk.

Harmadnap 30 kilométeres biciklitúrán vet-
tünk részt. Tabajdra akartunk eljutni, a Mezít-
lábas parkba. Hegynek felfelé karikázva jól el-
tévedtünk, de a visszaúton a lefelé kerekezés
olyan élmény volt, hogy azt mondtuk, megérte
a több kilométeres tévelygést! A parkban
megedzettük a talpunkat rendesen! Voltak
kellemes sétahelyek: tőzeg, homok, dolomit-
kocka, cölöp, sima kavics, de sok felületre fáj-
dalmas volt rá-, illetve belelépni: éles köveket
rejtő iszapos patak, kukoricacsutka, fenyőto-
boz, forró füves lépcső…

Visszaérve még fürödhettünk, megkaptuk a
tisztán hagyott szobákért a csokikat, megünne-

peltük egy tortával Tölgyesi Évike szülinapját,
és ajándékba mindenki kapott egy nagy lufit is!
Hazafelé három osztály utazott együtt a tömött
különjáratos buszon Budapestre, de a szülők
már sírva vártak minket a Népligetben…

Nagyon élményteli és jó táborozásunk volt!
Rengeteget játszottunk, nevettünk és beszél-
gettünk. Este még meséltek is nekünk! Jó volt
Kati nénivel, Ancsi nénivel, Emi nénivel és a
kis Virággal meg a szülőként minket kísérő
Brigivel együtt tölteni az Erdei iskolát. Jó len-
ne, ha még egyszer elmennénk!

Náhlik Fanni a 6. a osztályból

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy 2012. július
1-jétől az iskolai közétkeztetést a Szakács-Ács Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Kft. (2337 Délegyháza,
József Attila u. 23.) látja el. A szolgáltatás A, B menü
közti választásból vehető igénybe. A térítési díjak: 
Iskolai egész napos étkezés díja bruttó 476 Ft/adag.
Iskolai részétkezés (tízórai, ebéd) díja: bruttó 385
Ft/adag.
A különleges igényű gyermekek étkezésének a díja
a normál étkezési díjakkal megegyező. 

Az étkezés lemondását 12 óráig lehet megtenni a
következő napra vonatkozóan, a határidőben történő
lemondás elmaradása esetén elvihető a napra járó ét-
kezés. 
Fontos, hogy a lemondási kötelezettség a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülőket (té-
rítési díj mentes) és a kedvezményesen étkezőket is
érinti. A kért étkezés módosítására csak minden hó-
nap végén van lehetőség! 
A lemondással kapcsolatban értesítendő személy:
Délegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal, Márkusné Tóth Gabriella: 06-24/542-155,
06-30/383-4510.

A tanév kezdete előtti első befizetés időpontja:
2012. augusztus 15-16-án 8–16 óráig.  Befizetés he-
lye: Napsugár Óvoda (Délegyháza, Árpád u. 6.).
A térítési díjakat Vásárhelyi Zsoltné szedi be, kérjük,
a befizetés ügyében szíveskedjenek hozzá fordulni. 
Kérjük, hogy menü igényüket a mellékelt étlapról ki-
választani és a befizetésnél jelezni szíveskedjenek.
Az étkezési díj befizetése során kapott „étkezési jegy”
átadása után lehet igénybe venni a szolgáltatást. A fel
nem használt jegy a következő hónapban a befizetés-
nél levonásra kerül! Kérjük a fizetési határidő betartá-
sát gyermekük folyamatos étkezésének biztosítása ér-
dekében! Dr. Riebl Antal polgármester

„…több mint szállás!”

36. Heti 2012-09-03 2012-09-04 2012-09-05 2012-09-06 2012-09-07
Étlap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Leves Gulyásleves Zöldségleves Gyümölcsleves Sárgaborsóleves Tojásleves

Főétel A Diós metélt Rakott kelkáposzta Sült csirkecomb Rakott burgonya Göngyölt csirkemell, burg.püré
Főétel B Sajtos metélt Kelkáposztafőzelék Rántott csirkecomb Burgonyafőzelék Stefánia vagdalt

Pulykabrassói Petrezselymes rizs Sült virsli Burgonyapüré

37. Heti 2012-09-10 2012-09-11 2012-09-12 2012-09-13 2012-09-14
Étlap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Leves Zöldborsóleves Karfiolleves Lebbencsleves Paradicsomleves Jókai bableves

Főétel A Bolognai spagetti Resztelt máj, burgonya Rakott zöldbab Mexikói pulykamell, rizs Aranygaluska, Vaníliaöntet
Főétel B Szilvásgombóc Spenót, tallér, burgonya Zöldbabfőzelék, sült pulyka Bácskai rizses hús Piskóta kocka, Csokiöntet

38. Heti 2012-09-17 2012-09-18 2012-09-19 2012-09-20 2012-09-21
Étlap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Leves Májgaluskaleves Tarhonyaleves Tyúkhúsleves Rántott leves Zellerkrémleves

Főétel A Túrógombóc Finomfőzelék, sült kolbász Főtt csirkemell, meggymártás Fejtettbabfőzelék, sertéspörkölt Milánói makaróni
Burgonya

Főétel B Spagetti carbonara        Kolozsvári rakott káposzta        Rántott csirkemell, petr. burg. Lencsefőzelék, sertéspörkölt Hentes tokány, tészta

39. Heti 2012-09-24 2012-09-25 2012-09-26 2012-09-27 2012-09-28
Étlap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Leves Frankfurti leves Kompót Gombaleves Sertésraguleves Húsleves

Főétel A Burgonyás tészta Fokhagymás sertéssült, rizs Vadas tokány, tészta Tejbedara Főtt hús, burgonya
Párolt káposzta Paradicsomszósz

Főétel B Darás metélt Magyaróvári sert.szelet, rizs Mustáros csirkemell, tészta Rizsfelfújt                             Tarhonyás hús



Iskolánk életéből

Köszönetnyilvánítás
Iskolánk vezetősége szeretné kife-

jezni hálás köszönetét a Tavirózsa
Kempingben lévő két iskolai faház
berendezéséhez, megszépítéséhez
nyúj tott adományaikért a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Délegyházi
Csoportjának a faházak nagytakarítá-
sáért, csinosításáért iskolánk dolgo-
zóinak: Borbély Józsefnének, Kene -
sei Mihálynénak, Molnár János né -
nak, Bednárik Ildikónak, Szadai Jó -
zsefnek és Borbély Józsefnek.

Őszinte köszönetemet és elismeré-
semet szeretném kifejezni Bulyákiné
Éberth Anna kolléganőmnek a XX.
Délegyházi Napok rendezvénysoro-
zata keretében készített – a HU -
NYADIÁKOK elmúlt tanévbeli éle-
tét bemutató – kiállítás összeállításá-
ért és az ezzel járó sok-sok munkáért.

Molnár Antalné
ig.

A 6. a osztály a papírgyűjtésben elért legjobb
teljesítményéért egy szabadnapot kapott jutal-
mul, amelyen elkarikáztak a varsányi Robi pék-
ségbe és cukrászdába egy pályaválasztási kirán-
dulásra. Két-három tanulónak máris megjött a
kedve a cukrász és pék szakmához.

Az élményekről 
a következő versek születtek 

a Tavirózsa Kempingben:

Robi, a cukrász,
Ő a legnagyobb ász!
Ha arra jársz, 
Friss kenyérre találsz.
Mi finom pogit ettünk, 
Amit magunknak sütöttünk!

Ha elég volt a süti,
Jött a finom fagyi.
A cukit bizony ott 
Kellett hagyni,
S teli pocakkal
Tovább kellett menni!

(Borbély Viki, Tölgyesi Évi, Kiss Andy,
Kanizsai Fanni, Szalai Dominika)

A fiúk rapje:

Kedden indultunk a Robi cukiba,
Kicsikét hosszú az út oda.
Nem látom tisztán a sor elejét,
Lehet hogy az összes fagyit már megvették?!

Finom sütik sorakoznak az asztalon,
Ha úgy tartja kedvem, mindet megkóstolom.
Volt, amikor azt hittem, elfogyott a sóskifli,
De rájöttem, maradt még nekem is egy kicsi.

Becsülöm Robi bácsit, hogy ingyen adott két-két
gombócot.
Hamar bekaptuk, pedig nem is Gombóc Artúr
volt ott!

Részlet Rémay Szandi, Náhlik Fanni, Kan -
csár Klaudia, Nagy Betti, Kocsis Fedra rímfa-
ragásából:

A „kis” Robi saját verejtékében ázott,
Amíg piskótát „húzott” s kenyeret kovászolt.
Mellette a tanulólányok kezében
Linzer kerekedett szépen.

Evés után sorban elindultunk
S a Tavirózsába jutottunk.
Most éppen a verset írjuk:
Élményeinket rímbe foglaljuk.



Iskolánk életéből

1. a osztály: kiválóan megfelelt:
Ónodi Vivien
Révai Csenge
Tisza Petra 
Tóth Boglárka

1. b osztály:
Boltos Csanád
Györkös Levente
Molnár Noémi
Pribyll Alexandra
Sramek András
Szabó-Sípos Kaliszta

2. osztály: kitűnő jeles
Dávid Gerda Ács Balázs
Meleg Viktória Tímea Fartade Paul  Marcu
Gál Anna Kalapács Viktória Edit
Ónodi Virág Bozsik Lorina

3. osztály: Móré Mátyás Bíró Boglárka
Náhlik Dávid

4. osztály: Togyer Dominik Gál Eszter
Ördög Zsófia Korompai Zsófi
Riebl Angéla

5. osztály: Márton Dániel Gáspár Beatrix
Pásztor Brigitta Nagy Blanka
Pfeiffer Fanni Szegedi Márk

Tisza Szabolcs
6. a osztály: Náhlik Fanni

Rémay Alexandra 
Szalai Dominika

A tanulmányi versenyek eredményei:
1. „Rigó énekeljen” Kárpát-medencei Környezetvédelmi Verseny:
V. helyezés.
5. osztályos tanulók:
– Nagy Blanka
– Pfeiffer Fanni
– Tisza Szabolcs
– Takács Ádám
– Cseh Krisztián
7. osztályos tanulók:
III. fordulós lett:
– Keserű Bernadett
– Pécskövi Klaudia
– Bednárik József
– Révai Alexandra
2. Szivárványhíd országos irodalmi levelező versenyen:
7. osztály:
– 22. helyezést ért el: Borbély Márk, Takács Ádám
– 23. helyezést ért el: Keserű Bernadett, Pécskövi Klaudia
3. Országos rajzverseny, téma: Hazaszeretet   
3. osztály:Kiss Dominik
4. Bendegúz Gyermek és Ifjúsági Akadémia tanulmányi verseny

helyezettjei:
1. a osztály:
– Tisza Petra: országos 16. hely természetismeretből
– Tóth Boglárka: országos 25. hely matematika
– Gulyás Milán: országos 52. hely matematika

1. b osztály:
– Boltos Csanád: arany fokozat
– Molnár Noémi: arany fokozat
– Babinszki Lara: ezüst fokozat
2. osztály:
– Dávid Gerda: országos 34. hely matematika
– Ács Balázs: arany fokozat
– Gál Anna: arany fokozat
– Ónodi Virág: arany fokozat
3. osztály:
– Varjú Flóra: arany fokozat
– Nádasdi Eszter: arany fokozat
– Móré Mátyás: arany fokozat
4. osztály:
– Togyer Dominik: arany fokozat
– Gál Eszter:  arany fokozat
– Takács Tímea : arany fokozat
– Puzsár Iza:  arany fokozat
– Puzsár Inez:  arany fokozat
5. osztály:
Bendegúz országos nyelvÉSZ versenyén:
– Tisza Szabolcs: megyei döntőben 19. hely
– Pásztor Brigitta: megyei döntőben  20. hely
– Nagy Blanka: megyei döntőben 22. hely
6. a osztály:
– Náhlik Fanni: megyei döntőben 24. hely
7. osztály:
– Keserű Bernadett: megyei döntőben 21. hely
5. TEKI – TOTÓ verseny:
1. a osztályosok vettek részt: Ónodi Vivien, Révai Csenge, Vörös Endre
6. Komplex kistérségi tanulmányi verseny 5. helyezés
4. osztály:Togyer Dominik, Gál Eszter, Korompai Zsófi
7. Kistérségi matematika versenyen 2. helyezés
3. osztály:Móré Mátyás 
8. Kistérségi Simonyi Helyesírási Verseny:
– 5. osztály: Pásztor Brigitta 2. helyezést ért el

Gáspár Beatrix  3. helyezést ért el
– 7. osztály: Borbély Márk:  2. helyezést ért el
9. Kistérségi Bolyai Matematikai Csapatverseny 
a középmezőnyben végzett:
100 – 120 csapatból
4. osztály:  
Szám – Kópé csapat tagjai: Czika Bojta, Korompai Zsófia, Riebl

Angéla, Togyer Dominik
5. osztály:
Matek – Zsenik: Pfeiffer Fanni, Szabados Bettina
6. osztály:
Fantasztikus négyes: Pribyll Rómeó, Halász Boldizsár, Talapka

Domi nik
8. osztály:
Gyöktelepiek:Lakatos József, Károlyi Márton, Miklósi Ákos
10. Rubik kocka iskolai verseny:
A verseny nyertesei:Tisza Szabolcs 5. o., Kiss Andrea 6. a.
Külön köszönetemet fejezem ki a felkészítő nevelőknek.
A vakációhoz mindenkinek jó pihenést kívánok!

Molnár Antalné
igazgató

2011/2012-es tanévben kiemelkedő tanulmányi
eredményt elért tanulóink



Tájékoztató 

KEDVEZMÉNYES középhaladó és újrakezdő

ANGOL NYELVTANFOLYAM
indul szeptembertől a

KÖLCSEY MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN.
Heti 2x2 óra kedden és csütörtökön. 

A tanfolyam díja alkalmanként 500 Ft.
SZINTFELMÉRÉS 2012. AUGUSZTUS 30-ÁN 19 ÓRAKOR

A KÖLCSEY MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN. 
Cím: Délegyháza, Szabadság tér 1-3.

További információ:
Mihályné Csilla 06-20-886-18-02

Kedves Szülők!
2012. augusztus 29-én, délután 16 órakor tartjuk tanévnyitó szülői

értekezletünket. Minden kedves szülőt szeretettel várunk!

Czanik Lászlóné
Napsugár Óvoda vezetője

Kedves Szülők!
Értesítjük a kedves Szülőket, hogy az iskolakezdéssel és a tankönyv-

osztással kapcsolatos információk a község hirdetőtábláin olvashatók.

Hunyadi János Általános Iskola 

Megnevezés (kéménytípus) Rövid jelölés Mértékegység Bruttó díj (Ft)
Egyedi, szilárd, nyitott E-S-B db/I. alkalom 1 555 Ft

E-S-B db/II. alkalom 1 555 Ft
Egyedi, szilárd, zárt E-S-C db/I. alkalom 1 865 Ft

E-S-C db/II. alkalom 1 865 Ft
Egyedi, gáz, nyitott E-G-B db/alkalom 3 105 Ft
Egyedi, gáz, zárt E-G-C db/alkalom 4 335 Ft
Központi, szilárd, nyitott K-S-B db/I. alkalom 10 015 Ft

K-S-B db/II. alkalom 10 015 Ft
Központi, szilárd, zárt K-S-C db/I. alkalom 12 010 Ft

K-S-C db/II. alkalom 12 010 Ft
Központi, gáz K-G-B / C db/ alkalom 20 030 Ft
Gyűjtő, szilárd, nyitott Gy-S-B szint/bekötés/I. alkalom 675 Ft

szint/bekötés//II. alkalom 675 Ft
Gyűjtő, gáz, nyitott Gy-G-B szint/bekötés/alkalom 1 355 Ft
Gyűjtő, gáz, zárt Gy-G-C szint/bekötés/alkalom 2 710 Ft
Egyedi tartalék Ta-E db/alkalom 1 770 Ft
Gyűjtő tartalék Ta-Gy szint/bekötés/alkalom 940 Ft
Időszakos használatú (üdülő) Ü alkalom/4 év 2 070 Ft

Magyar Kémény Kft.

2012. január 1-jétől érvényes szolgáltatási díjak a 26/2011. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelet 
1. számú melléklete alapján

KÖTELEZŐ KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJTÁBLÁZAT

Tagfelvétel a 
Kölcsey Kórusba!

Szeretsz énekelni? Esetleg valamilyen hangszeren is tudsz játszani?
Ha szeretnéd tudásodat, tehetségedet a nagyközönségnek is megmutat-
ni, akkor jelentkezz a Kölcsey Kórusba (kormegkötés nincs). 

A Kórus 13 éve rendszeresen fellép a község rendezvényein, illetve
más települések rendezvényein is.

Jelentkezni személyesen a Kölcsey Művelődési Központban lehet,
szerdánként 17 órától, vagy a 24/212-005-ös telefonszámon.



XX. Délegyházi Napok

Tizenkilenc évvel ezelőtt, június egyik hétvé-
géjén, a Sportpályán összegyűlt a falu apraja-
nagyja. A színpadon – ami két teherautó szépen
feldíszített platója volt – sorra léptek fel helyi
közösségek, klubok, iskolások, művészeti cso-
portok érdekesebbnél érdekesebb előadásokkal
szórakoztatva a közönséget. A gyerekek a vi-
dámparkban játszhattak, vagy vetélkedőkön ve-
hettek részt. A sportkedvelők is találtak lehető-
séget hódolni kedvenc időtöltésüknek. Két nap-
ra hangyaboly módjára felbolydult a falu. És ez
tetszett a község lakóinak. 

Ezután minden év júniusában eljött ez a bizo-
nyos hétvége. Az emberek készültek rá, várták
ezt a hétvégét, meghívták rokonaikat, barátai-
kat. Együtt ünnepeltek a község lakói a sok-sok
vendéggel, még Olaszországból és Német or -
szágból is rendszeresen érkeztek vendégek.

Az évek alatt sokat változott a rendezvény ar-
culata, lett színpad, lett sátor, lettek asztalok. Ki-
alakultak kedves hagyományok, mint a reggeli
zenés ébresztő, a polgárrá avatás, a Délegyházá-
ért oly sokat tevő polgárok elismerése, kitünte-

tése. Évről évre gazdag, változatos programok-
kal igyekeztek a szervezők az előző évekhez ha-
sonló, színvonalas rendezvénysorozatot létre-
hozni. A sok-sok év alatt egyvalami változatlan
maradt, méghozzá a rendezvény célja, ami nem
más, mint hogy két napig felhőtlenül jól érezzük
magunkat, a község lakói és vendégeink, így
együtt.

Tiszteletreméltó, hogy ennyi éven keresztül
megmaradt ez a szép, hagyományokkal teli ün-
nepünk, hogy tizenkilenc éve minden évben
megrendezésre kerül a Délegyházi Napok.

Ez az idei volt a huszadik falunap a község
életében. Köszönöm a támogatóknak, segítők-
nek, szervezőknek, és minden megjelent ven-
dégnek, hogy együtt ünnepelhettük ezt a jeles
alkalmat.

Derzsi Katalin
művelődésszervező

XX. Délegyházi  Napok



FŐ TÁMOGATÓK:

KUNI-RED TRADE Kft.
DAC FOCI 24 Labdarúgó Kft.

Soft Consulting Kft.
Greznár Vidámpark 
GÁ-KAT Kft.
Top Logistik Kft.
VÉNUSZLAK Szolgáltató Kft. –
La jos József
BUSPED Kft. – Szőke Sándor
D5 Holding Kft. 
PURELAX Bt.

TÁMOGATÓK ÉS SEGÍTŐK:

A.S.A. Magyarország Környezetvé-
delmi és Hulladékgazdálkodási Kft.
Andromeda Travel utazási iroda
Anikó cukrászda (Rákóczi út 9/2.)
Atrio Kert Kft.
Bakterház Pizzéria Dunavarsány
Báthory Imre Műanyag Nagykeres-
kedés
Bea Fodrászat

Bednárik László 
B+B ABC
Blahó Dezső
Bulyákiné Éberth Anna
Czibor Szilvia 
Csokréta Asszonyklub
Darabos Lászlóné
Darányi Zsolt
Debreceniné Krizsa Mariann és csa-
ládja
Derzsi Katalin
Délegyháza Község Önkormányzat
Képviselő-testülete és Bizottságai
Délegyháza Polgárőrség
Délegyházi Községi Sportegyesület
Délegyházi Testépítő Sportegyesület
Délegyházi Üdülőterületi Civil
Egyesület
Dósa Renáta
Dóra Aladárné
Dr. Hegedűs Tamás állatorvos
Dr. Ladányi Györgyi és munkatársai
Dr. Mészáros János állatorvos
Dr. Molnár Zsuzsanna
Dr. Riebl Antal
Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulat

Együtt Délegyházáért Egyesület
Elohim Kft.
Erdei Vendéglő Délegyháza
Erdős László
FAMILY FROST
Farkas Jenőné és családja
Fókusz Takarékszövetkezet
Fritsch Ottó
Gergely Sándorné
Görbe István és családja
Halász Józsefné
Hartmann-Rico Hungária Kft.
Héder Tímea
Hunyadi János Ált. Iskola dolgozói
Jakus Lászlóné 
Józan Sándor
Józsa Kálmánné
Kiskunlacházi Művelődési Központ
Kovács Imre méhész
KUN-FARM Kft.
Kölcsey Művelődési Központ dol-
gozói
KRIKA Gyógyszertár
Langano Kft.
Limbai Ferencné
Nagy Istvánné

Nagyné Halai Zsuzsanna
Napsugár Óvoda dolgozói
Négyes Tó Horgászgyesület
Némedi-Tóth Gábor és Némedi-
Tóth Gáborné
Orbán Róbert cukrászmester
Palóczai-Kiss Sándor és családja
Palóczai-Kiss Beáta
Papdi László 
Peter’s Műszaki Shop
Polgármesteri Hivatal dolgozói
Rényei Erna
Rényei Rózsa
„R” lánc Bt.
Savanyúság Bt.
Szabó Gábor
Szatmári Andrásné
Szecsei Imréné
Szilveszter Lajos
Szilvia Arc Stúdió
Sziszi Bt.
Takácsné Váloczi Tünde
Tavirózsa Kemping
Tóth Mihályné
Tujner Ferenc
Varga László és Varga Lászlóné

XX. Délegyházi Napok

A XX. Délegyházi Napok támogatói és segítői:



Kölcsey Művelődési Központ hírei

Négy fiatal összefogásával létrejött budapesti alkotócsoport vagyunk.
Helyi intézményekkel, lakosokkal együtt egy Délegyháza összes korosz-
tályának és kertjének szóló programsorozatot valósítunk meg 2012 márci-
usa és októbere között. A program a CULBURB projekt keretében a KÉK
– Kortárs Építészeti Központtal együttműködésben jön létre.

Az általános iskolásokkal a kedd délutáni kertész szakkör keretein belül
március óta nevelünk palántákat, és az Árpád utca egy magánkertjében
(Franciska néninél) egy veteményest gondozunk közösen. Az iskolai idő-
szakban 15-20 gyerek járt rendszeresen, akik részben tőlünk, de leginkább
egymástól tanultak palántázni, ültetni, kertet gondozni. Most nyáron egy
4-5 fős lelkes mag jár közülük pár naponta locsolni, keddenként velünk
együtt kertet gondozni, és nem utolsósorban hazavinni a termést! A kifli-
és lilakrumplit már kiástuk, a borsót gyorsan leszedtük, nehogy elszárad-
jon, volt sok retek, rukkola, spenót; most terem az uborka, finom édes cék-
la; virágzik a padlizsán, cukkini, amarant, érik a paradicsom, paprika, nő a
hagyma, répa; a fűszernövények közül a kapor, rozmaring, levendula, ba-
zsalikom, koriander bírja a legjobban a homokos talajt.

Érdeklődő felnőtteknek elindítottunk egy előadássorozatot, kis- és kö-
zépléptékű vegyszermentes haszonnövény-termesztésről. Praktikus tudni-
valókkal, kísérőanyagokkal, receptekkel járjuk körül a kert témakört,
hogy a résztvevők gyakorlatban használható ismeretanyaggal gazdagod-
janak.

Július 1-jén, a Kölcsey Művelődési Központban, az Egészségnap kere-
tében tartottuk meg előadássorozatunk első részét, Buzássy Gábor – a
Délegykertje program kertészmérnök tanácsadója – mesélt könnyen ter-
meszthető haszonnövényekről és ehető gyomnövényekről. 

Az érdeklődőkkel egymástól is tanulhattunk – ez a szép a növényekben,
hogy nem csak szakemberektől, hanem a szomszédjától, vagy saját
tapasztalatból is mindig tanulhat róluk újat az ember. Hallhattunk a csicsó-
káról, a legszaporább és legtúlélőbb tápláló gumóról, aminek gyönyörű vi-
rága ellepi az egész kertet, ha nem vigyázunk. Gumója nyersen, tepsiben
egészben, serpenyőben „chips”-nek kisütve vagy főzve más-más ízű. A
mángold rég elfeledett, gyorsan növő, húsos, ehető szárú és levelű zöld-
ség, például spenót helyett fogyaszthatjuk. A rukkola is nő, mint a gyom –
csípős levelét salátának és fűszernek is ajánljuk! A cékla is kedveli a ho-
mokos talajt, nagyon tápláló és változatosan lehet felhasználni: répatestét
nyersen, főzve, savanyúságnak, levesnek; zsenge leveleit párolva vagy sa-
látának is elkészíthetjük.

Az amarant igazi egzotikum, tápláló és szapora gabona. A mentát és a
citromfüvet tán mindenki ismeri, az illatos, üde fűszerek és gyógynövé-
nyek is gyorsan nőnek és szaporodnak. 

A porcsint, libatopot, korai parlagfüvet, tyúkhúrt, csalánt meg csak
gyomláljuk, pedig egészséges és ízletes különlegességekként is az asztalra
kerülhetnek!

Az előadás után kínáltunk mentás és citromfüves limonádét a két lelkes
kiskertész, Laci és Patrik segítségével, és a segítségükkel kóstolót készítet-
tünk tormás céklasalátából és almás-diós rukkola-porcsin salátából.

Az előadás teljes anyagát a blogunkon találják, ahol a szakkörről és a
kertről is találnak képes beszámolókat.

Despoisse Adrián, Ember Sári, Holczer Veronika és Kovács Zsófia
blog: delegykertje.blogspot.com

e-mail: delegykertje@gmail.com

Születésnapot ünnepelt a
Margaréta Nyugdíjasklub

2012. július 16-án a Margaréta Nyugdíjasklub a tóparton tartotta
gyűlését.

Jeles alkalom volt ez, ugyanis 6 tagunk is kerek évfordulót ünnepelt.
Ezúton is köszöntjük őket még egyszer:
Bukovszky Jucika, Kocsis Jolika, Rontó Magdika, Thauerl Jucika,

Fórizs Marika és Tóthné Magdika. Isten éltesse őket sokáig, és legye-
nek még hosszú ideig körünkben!

Az Együtt Délegyházáért Egyesületnek is köszönjük, hogy náluk
tarthattuk összejövetelünket!

Kelemen Lászlóné Vali
A Margaréta Nyugdíjasklub vezetője

Délegykertje – kertészeti program Délegyházán



Kölcsey Művelődési Központ hírei

Idén 13. alkalommal rendeztük meg nyári
kézműves táborunkat. 19 gyerek vett részt a tá-
borban, kicsik és nagyok egyaránt. Sok új kéz-
műves technikát kipróbáltunk, festettünk árny-
képet, dekupázsoltunk, batikoltunk, yo-yot,
hűtőmágnest és térhatású képet is készítettünk.
Természetesen a munka mellett igyekeztünk so-
kat játszani és fürödni is. A hét közepén Kecs -
kemétre kirándultunk, ahol a Szó ra katénusz Já-
tékmúzeumot, a Kecskeméti Arborétumot és a
Vadasparkot látogattuk meg. 

Számos szép dolog készült a héten, ezekből a
tábor végén kiállítást rendeztünk, amit a szülők
és érdeklődők tekinthettek meg a zárónapon, ki-
sebb ünnepség keretén belül.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani segít ő -
imnek, Bulyákiné Éberth Annának, Már ton
Bencének, Mártonné Nagy Veronikának, Val -
kai Diánának az egész heti munkájukért; Purthál

Vera néninek és a szülőknek a sok finomságért,
amit kaptunk; Szilveszter Lajosnak a kecskemé-
ti kirándulásért; Király Tímeának, hogy meg-
nézhettük a Remény Lovas Tanyát és a Taviró-
zsa Kemping dolgozóinak a sok segítségért, és
hogy ismét a kempingben tölthettük el ezt a cso-
dálatos hetet.

Derzsi Katalin
művelődésszervező

Részlet a Zöld csapat naplójából:

Szerda:
Reggel buszra ültünk, 
Kecskemétre mentünk,
Dina kecskét keresett,
Fotózgatott eleget.
Az arborétumot megnéztük,

A végén játszótérre érkeztünk.
Átmentünk a Játékmúzeumba,
Játékot vettünk a boltba’.
Aztán malmot játszottunk,
S a Vadasparkot megláttuk,
Ottan körbevezettek,
Ebből kérdések is lesznek.
Krémfagyit nyalt mindenki,
Aztán hazamentünk aludni.

Csütörtök:
Esősen indult a nap,
Nem is fürödtünk sokat.
Árnyunkat világítósra festettük, 
Mágneseinket 3D-sre készítettük.
Tábortüzes meghívónkat megcsináltuk, 
3D-s volt ez is, nem tagadjuk.
Egyet aztán számháborúztunk,
A napunkat ezzel zártuk.

Aranykéz Kézműves Tábor



Kölcsey Művelődési Központ hírei

Kedves Délegyháziak!

Sokan már értesültek arról, hogy a Flavon
Gruop Kft. természetgyógyásza, Szabó Ildikó
egy előadássorozat keretén belül országunk
több városába is ellátogat a nyár folyamán.

Nagy örömünkre sikerült megnyernünk,
hogy  Délegyháza is szerepeljen az úti céljai
között! Természetgyógyászunk több éve
lelkes fogyasztója és ajánlója a Flavon max
termékcsaládnak, így bízunk abban, hogy
tapasztalatait megosztva kicsit más
szemszögből is megismerhetjük készítmé-
nyeinket és mindannyian profitálhatunk az
előadásából!

Szeretettel várunk minden kedves délegy-
házit barátaival, ismerőseivel, rokonaival
együtt augusztus 24-én, 18 órakor a Kölcsey
Művelődési Központ nagytermébe!

Mozsolicsné Szombati Zsuzsanna és
Tóth Ilona 

Délegyházi Flavonosok Klubja vezetői

A Délegyházi Flavonosok Klubja ismét si-
keres, sok szempontból újszerű élményeket
hozó  klubestről számolhat be. 

A nyári gyárlátogatás vidám pillanatait
megörökítő film tökéletes összhangban volt a
hangulatunkkal, amit a jógás percek csak fo-
koztak. Ezt a nyári könnyedséget erősítette
meg új termékünk , a Protect-kóstoló: minden
negyvenen túlinak érdemes lenne ennie! 

Vendégünk, Beke Zsolt olyan érdekesen
kalauzolt  a pszichodráma területére, hogy né-
hányan ott, helyben ki is próbáltuk. Tanulsá-
gos volt, tetszett! 

A tóparti jógamutatványainkról készült ké-
pekkel szeretnénk ámulatba ejteni a netező ba-
rátainkat. (Délegyházi Flavonosok Klubja –
kéretik a facebookon bejelölni és tetszikelni!)

Az augusztusi találkozónk 24-én, 18 órakor
lesz, mert Szabó Ildikó természetgyógyász jön
hozzánk előadóként. Cégünk jóvoltából hall-
hatjuk őt a falvonoidok pozitív élettani hatásai-

ról beszélni. Nagy szeretettel ajánlom minden-
ki figyelmébe, és remélem, hogy sokan le-
szünk!

Barátsággal: Zsuzsi és Ili

Egy nap az egészségért
A magyar egészségügy napján, Semmelweis Ignác születésének napján,

július 1-jén a Kölcsey Művelődési Központban Egészségnapot tartottunk. 
A nap folyamán számos érdekes előadáson vehettek részt a vendégek.

Szó esett többek között a környezetvédelemről, a vizek minőségéről, az
állatok, a növények vegyszermentes ápolásáról; szemünk épségének
megőrzéséről, védelméről; gyümölcsökről, termékekről, melyek segíte-
nek erősíteni és védeni a szervezetünket; a masszázs legújabb formáiról,
és jótékony hatásáról, és a Délegykertje csoport is bemutatkozott.

Délben igazán finom és különleges vegetáriánus ételeket ebédeltünk,
uzsonnára pedig olyan növényeket, amiket szerintem még nem sokan kós-
toltak ez idáig.

Mindannyian sokat tanultunk ezen a napon saját egészségünkről,
szervezetünkről, környezetünkről. 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden kedves előadónknak!
Külön köszönetet szeretnék mondani Tóth Ilonának, hogy segített a ren-
dezvény szervezésében és lebonyolításában.

Derzsi Katalin
művelődésszervező

A júliusi találkozónkról



Községünk életéből

A Pünkösdi Király:  Budai Attila
2. Galambos László
3. Cserepes Tamás

A Pünkösdi Mulatság
támogatói:

Délegyháza Község Önkormányzata, Ba-
ba–Mama Klub, Délegyházi Faluszépítő
Egye sület, Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Dél-
egyházi Polgárőrség, Báthori Imre, Dobos
István és szakács csapata, id. Bednárik
Lászlóné, Kocsis Tamásné, Jákó Csaba, Zsü -
le család, Szabó Zoltán, Sződi Sándor,
Vankó Béla, Rémai András, P. Kiss Sán dor -
né, N. Tóth Gábor, Nagy Gyula, Őzse
Miklós, Valasek Mátyás és Mátyásné,
Tomonóczi László és Asztalos Edit,
Smolenski Róbert és a Végelgyengülés Tö-
megsport Közhasznú Egyesület tagjai és csa-
ládtagjaik.

Várjuk Önöket 2013. pünkösd vasárnap-
ján a Szent István parkban.

Délegyháza Község 
Önkormányzata elismerését 

és köszönetét fejezi ki a 
Végelgyengülés Tömegsport

Egyesületnek a pünkösdi 
rendezvény lebonyolításáért.



Sport

Íjászat
Két örömhírt szeretnék megosztani Önökkel.

Az első, hogy népszerűsítő bemutatóink ered-
ményeképp a tagok létszáma bővült. Az eddigi 8
fő után újabb 10 fő írta alá a belépési nyilatkoza-
tot, közülük 4 gyermek. Az új sporttársak is lel-
kesen készültek, készülnek a versenyekre. En-
nek meg is lett az eredménye. A június 23-án,
Dunaharasztin rendezett verseny is sok élményt
és díjat hozott a csapatnak. A verseny 1 körös, 17
célos, célonként 3 lövéses verseny volt. Az első
versenyeseket külön oklevéllel jutalmazták. 

Ungvári Brigitta
Felnőtt, női tradicionális: II. hely, érem, ok-

levél, első verseny
Távlövészet: I. hely, oklevél, palack bor
Sántics László
Felnőtt, tradicionális: első verseny oklevél
Holka Ottó
Felnőtt, longbow (hosszú íj vagy botíj): III.
hely, érem, oklevél, első verseny

Márton Tibor
Felnőtt, vadászreflex: I. hely, érem, oklevél
Bicskei Gábor
Ifi, tradicionális: I. hely, érem, oklevél
Bicskei László
Felnőtt, tradicionális: II. hely, érem, oklevél
Becz Attila
Felnőtt, csigás íj: I. hely, érem, oklevél
Mészáros Gyula
Felnőtt, vadászreflex: III. hely, érem, oklevél

Gyermek versenyzőink is jól szerepeltek.
Pfeiffer Fanni
Vadászreflex: I. hely, érem, oklevél, első

verseny
Márton Dániel
Vadászreflex: II. hely, érem, oklevél
Takács Ádám
Vadászreflex: V. hely

A következő versenyünk Táborfalván lesz,
július 21-én. Augusztus 20-án újabb bemutatót
tartunk az ünnepség helyszínén, utána nevezé-
ses háziverseny lesz szép díjakkal. 

És ezúton is szeretnénk köszönetet mondani
az Önkormányzatnak a felajánlott és azóta már
megkapott támogatásért.

Íjászcsapatunk szívből gratulál csapattár-
sunknak, Surányi Ritának és Becz Attilának
kislányuk, Becz Lia Ramóna születése alkal-
mából! Nagyon sok boldogságot, sok örömöt,
jó egészséget kívánunk!

Léhmann Antal

Tisztelt olvasók!

2012. július 14-én a Dél-
egyházi Testépítő Sport-
egyesület versenyzőivel
részt vettünk Siófokon a

XVIII. Balaton Kupa Fekvenyomó Versenyen,
ahol a délegyházi fiúk ismét kitettek magukért! 

Ferenczi Krisztián az ifjúsági és junior kategó-
riában is indult a 83 kg-os súlycsoportban, ahol

167,5 kg-ot teljesített, amivel új országos ifjúsági
csúcsot javított, és ezzel az eredményével mind a
két korcsoportban aranyérmet szerzett! 

Hajós Bence a 93 kg-os junior kategóriában
indult, ahol 180 kg-os nyomásával nagy küzde-
lemben ezüstérmes lett! Bence erősebb volt a
többi versenyzőnél, de három gyakorlatából
csak egy nyomást sikerült érvényesen kivitelez-
nie, ha jobban odafigyel a gyakorlatokra, legkö-
zelebb a dobogó legfelső fokára állhat.

Dicséret illeti a fiúkat, mert most váltottak
súlykategóriát, és a 8-10 kilogrammal  nehezebb
ellenfelekkel vették fel sikeresen a küzdelmet.

A további célkitűzésünk mind a két verseny-
zőnél a testsúly folyamatos növelése mellett a
200 kg-os nyomások elérése, ami egyedülálló
dolog lenne ezekben a súlycsoportokban az ifjú-
sági és junior kategóriában, mind hazai, mind
nemzetközi tekintetben.

Márton Róbert klubvezető

Balaton Kupa Fekvenyomó Verseny
2 arany- és 1 ezüstérem!
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Tisztelt olvasók!

Június 26-tól rendeztük meg Szentendrén a 17. nyári edzőtáborunkat. Jó
helyen, jó társasággal, jó hangulatban telt a hét. Volt esténként vetélkedő,
verseny, tábortűz, vihar. A 17 nyáron nagyon sokan megfordultak az
edzőtáborokban. Aki ott volt, mindig fog ezekre emlékezni. Manapság 20
embert is nehéz összehozni egy programra, nálunk 80 fő jelentkezett a tá-
borba, ami Szentendrén másodszor volt. A tábor vezetője én voltam és
Bartha Beatrix 2 danos mester, akinek a „kegyetlen” edzéseit nem lehet el-
felejteni. Hölgy létére keményebb lélekkel és fizikummal rendelkezik,
mint a fiúk, de azért igazi nő. Betti 3 danra vizsgázik a Nemzetközi edzőtá-
borban Miskolcon, és 50 fővel kell megküzdenie a vizsgán. A tábor zöld,
barna övesei vitték az edzőtábor edzéseit. Színvonalas edzéseket vezettek,
és egyben tartották a csapatot. Szeretném megköszönni az évek óta segít-
séget adó szülőknek, valamint a táborban segítséget nyújtott HORGOS
DÁNIELNEK, VARGA ÁDÁMNAK, LENGYEL ÁRPÁDNAK,
TORDAI VIKTORNAK, BLAHÓ ZSOLTNAK ÉS ADAMIK
ANDRÁSNAK. A Tábor karatésának járó vándorserleget 2 hölgy,
HUSZÁR ANNA és DUDÁS MÓNIKA érdemelte ki. Mindketten
Pomázon karatéznak. A formagyakorlat verseny győztese gyermek kate-
góriában BALÁZS ADORJÁN lett Kőbányáról, felnőtt kategóriában pe-
dig VARGA ÁDÁM Zuglóból. A tábor pénteken eredményhirdetéssel
zárult, ahol csapatonként vetélkedtünk, vizsgaeredményt hirdettünk, be-
zártuk a tábort. A honlapunkon a videók között végigkövethető a tábor. 

A nyáron még a Nomád Kempingben sátoroztunk 20 fővel, ahol megtar-
tottuk az 1. önálló nyári napközis tábort is a délegyházi ovis karatésoknak,

akik Tordai Viktor vezetésével karatéznak már 1 éve. A tábort CSÉCS
ATTILA és TORDAI VIKTOR az irányításommal jól vezették, de hát ők
már öreg karatésok. Köszönöm a segítségét az ovis szülőknek, akik nagyon
odaadóan segítettek a piciknek. A nyáron sikeresen vizsgázottaknak gratulá-
lok! Jövőre ugyanitt!

Augusztusban a Nemzetközi edzőtáborban veszünk részt Miskolcon.
Itt többen mestervizsgát tesznek, ami a táborokban mindig a legnagyobb
esemény. Az egyesületből többen vizsgáznak barna övre.

Szeptember 3-án kezdünk Délegyházán és azon a héten minden edzőte-
remben edzeni. 

Várjuk a jelentkezését az új karatésoknak Délegyházán és
Dunavarsányon az Általános Iskolában 6 éves kortól. Szeptembertől
Gyermek edzések 6-14 éves korig Délegyházán. Edző: Marossy Károly
(06-20-775-1659), segédedző: Tordai Viktor 3 kyu, edzésidőpontok: hét-
fő 17:00 – 18:30; csütörtök 17:00 – 18:00). Ovis karate edzés Tordai
Viktor vezetésével (06-20-423-2804). Felnőtt edzés Dunavarsányon a
Robi cukrászdában 12 éves kortól. Érdemes elkalandozni kicsit a megújult
honlapunkon (www.senseimarossy.hu) sok videóval edzésekről, verse-
nyekről, hátha Ön / Te is kedvet kapsz, hogy ennek a baráti társaságnak a
tagjává válj!   

www.senseimarossy.hu Marossy Károly 3 dan klubvezető 

17. Nyári edzőtábor
Szentendre, Délegyháza

DÉLEGYHÁZI HÍREK hir detési díjai
Egész oldalas fekete 10.000.-
Fél oldalas fekete 5.000.-
Negyed oldalas fekete 2.500.-
Apróhirdetések 500.-

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

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

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

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

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

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

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

Boldogságról számolhatok be, mely eltöltötte evezős gyerekeink
szemét két csodás napon át.

Június 16-17-én a meghívott Dunaharaszti Ifjúsági Flotta gyerme-
keivel, kísérő, csapatvezető tanárukkal Délegyháza összes vizét kör-
beeveztük, s közben jutott idő számtalan vetélkedésre, kincskeresés-
re, fürdőzésre. Minden fáradozásért kárpótolt a boldogságtól csillogó,
mosolygós gyermekszemek látványa. Mondhatjuk, hogy a sok segít-
séget, meghívást és az országos flotta szervezetbe való bevezetést
méltón viszonozhattuk e két napon a dunaharaszti csapatnak. Ez a
kapcsolaterősítő tanulmány-hétvége erkölcsileg, morálisan, fegye-
lemben, tervszerűségben, kulturálisan is tanulságosan, nevelő mó-
don, sikeresen zajlott. Ezeket a sikereket elsősorban segítőinknek,
név szerint: Forgó testvérek, Gáspár testvérek, Halász Boldi és Klop -
csik Balázs szüleinek, Purthál Sándor adományozónak, özv. Cserepes
Lászlóné és Cserepesné Fucskó Irén „konyhafőnököknek”, valamint
a Tavirózsa Kemping üzemeltetőjének, Varga Gábornak köszönhet-
jük. Hála minden támogatásért! Erőnk, pénzünk a legjobb befektetés-
be; gyerekeink fizikai és lelki fejlesztésébe, a valós jövőnkbe került.

A dunaharaszti kenukat és a poggyászokat péntek délután szállítot-
tam Délegyházára, hogy másnap reggel a vonattal érkező 22 gyerek-
nek és két felnőttnek kisebb teherrel váljon lehetővé az utazás. Ezt
követve elkészítettem a szombati ebédet, hogy a program egyik meg-
állóhelyén a szabadban elfogyaszthassuk a kész meleg ételt. 

Szombat reggel 8:20-kor érkezett a nagy csapat, és egy rövid kö-
szöntés, tízóraizás után kisvártatva vízre szálltunk. A vendégcsapat a
tőlünk kapott térképpel a kezében, amelyen 12 pontot jelöltünk szá-
mukra a különböző tavakon, nekivágtak a kincskeresésnek. Ezeken a
pontokon mi az előző napon egy vers sorait rejtettük vízhatlan palac-
kokban a környezet zugaiba. Miután izgalommal kutatva megtalálták
mindet, a gyerekek összeolvasva a sorokat, megfejtették a verset is.
Öröm volt látni a délegyháziak fürkészését is, hiszen ők sem ismerték
a rejtekeket. Ezután a Tavirózsa büfé asztalainál kulturáltan el fo -
gyaszthattuk a helyszínre fuvarozott meleg ebédünket, melyek alap-
anyagait a délegyházi evezős szülők biztosították kb. 40 főre. Rövid
strandolás után ismét útra keltünk. Bejártuk az első napra tervezett út-
vonalakat, a ragyogó napsütés már-már kikezdte bőrünket, de mind-
nyájan élveztük a jó időt, a természet szépségeit. Különös fűszere
volt a napnak a magára maradt gémfióka és a megtalált ékszerteknős
dédelgetése.

Este a Cserepes Vendégház által készített kétfogásos vacsora után
a tűz melletti éneklés, meghitt beszélgetés nyugtatta a kedélyeket, mi-
re a kisebbek sátraikban nyugovóra is tértek. A nagyobbak közül né-
hányan a falunapok vendégeként múlatták idejüket. Vasárnap a ven-
dégház kertjébe hamar besütött a nap. A legkisebbek már 5 órakor
tüsténkedtek a konyha körül, szimatolva a reggelit. Az 8 órára el is
fogyott, s ismét vízre szálltunk. Ez a nap már inkább hajós kötélhú-
zással, ügyességi és gyorsasági versenyekkel, valamint fürdőzéssel
telt. A megfáradt matrózoknak az ebédre kemencében sütött pizzákat
és a gyümölcslevest nem kellett kétszer kínálni. Táborbontás és
köszönetnyilvánítás után következett a fájdalmas búcsú. A gyereke-
ket vonattal, a hajókat ismét furgonnal juttattuk haza. 

Büszke vagyok hazai csapatunkra a kitartó szerepvállalásukért.
Volt, aki még a 40 fős teríték mosogatásából is kivette részét, vagy
éppen partvist ragadott. Köszönet nekik is!

A Délegyháza Faluszépítő Egyesület evezős csapatának nevében:

Cserepes László

Tisztelt Lakosság!
A népegészségügyi intézet tájékoztatása alapján ezúton tájékoztat-

juk Önöket, hogy 
jelenleg Délegyháza község közigazgatási területén engedélyezett

természetes fürdővizek és engedélyezett kijelölt fürdőhelyek
(üzemeltetett strandok) az alábbiak:  

Délegyháza V. tó, Naturista part 1318. szám alatti 
Naturista Oázis Kemping Strandja,

Délegyháza IV. tó, Nomád part 4. szám alatti 
Tavirózsa Kemping Strandja. 

A fentieken, valamint a „nem kijelölt fürdőhely, nem ellenőrzött
vízminőség” táblával jelölt partszakaszokon („Sirály Strand”)

kívül a község egyéb felszíni és felszín alatti vizein 
FÜRÖDNI TILOS!

Az újonnan engedélyezett kijelölt fürdővizekről és fürdőhelyekről a
helyben szokásos módon folyamatosan tájékoztatjuk Önöket.

Délegyháza, 2012. június 14.  
dr. Molnár Zsuzsanna

Délegyháza Község Önkormányzat Jegyzője

Tisztelt Lakosok!
Ezúton ismételten megkérjük Önöket, hogy Délegyháza Község

közterületén és más tulajdonosok magánterületein ne helyezzenek ki
szemetet, mert ezzel szabálysértést, illetőleg tiltott, kirívóan közösség-
ellenes magatartást követnek el.

Nyomatékosan felhívjuk a lakosság figyelmét arra is, hogy a közterü-
leteken elhelyezett zöldhulladék, nyesedék, fű is hulladéknak minősül,
és azoknak a kihelyezése is illegális.

Kérjük Önöket, mint felelős délegyházi lakosokat, hogy ha látják,
hogy valaki illegális hulladékot helyez ki akár közterületre, akár más
ember ingatlanára, azt feltétlenül jelezzék hivatalunkban annak érdeké-
ben, hogy szabálysértési eljárást, illetőleg tiltott, kirívóan közösségelle-
nes magatartás miatti közigazgatási eljárást kezdeményezzünk a
szabálysértők ellen, és a hulladék-elszállítással járó többletköltségeket
is rájuk terheljük!

Segítségüket ezúton is nagyon köszönjük!
Délegyháza Község Önkormányzata



Hirdetések Tájékoztató 

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

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

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

***

6-12 ha szántót vennénk vagy bérelnénk Délegyháza, Dunavarsány,
Taksony vagy Bugyi térségében. Telefon: 06-70-290-2720

***

Eladó Délegyházán Dózsa György u. 9. szám alatt lévő családi ház,
Budapesttől 30 kilométerre. 2 szoba, előszoba, étkező, főzőfülke, fürdőszoba,
udvar, melléképületek, vezetékes víz, saját kútvíz, villany, csatorna, konvekto-
ros gázfűtés (működőképes állapotban, nincs kikapcsolva semmi). Posta, bol-
tok kb. 5 percre. Iskola, óvoda, vasútállomás, buszmegálló gyalog max. 10
perc. Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 06-70-392-4968

***

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

***

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

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

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

Redőny, reluxa, szúnyogháló és napellenző, újak szerelése, régiek javítása.
Ingyenes felmérés! Murányi István: 06-20-971-5198

***

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

***

Megbízható, leinformálható fiatalember kerti munkák (fűnyírás, fakivá-
gás), valamint a ház körüli munkák elvégzésében munkát vállalna.

Telefonszám: 06-20-310-0676
***

Sürgősen, áron alul eladó 2 szoba összkomfortos ház Délegyháza, Dózsa
György u. 7. szám alatt. 06-30-358-4769, 06-30-858-3419

***

Eladó ház Délegyháza, Kossuth Lajos u. 13. szám alatt, 700 négyszö gö les
telekkel. (Összkomfortos.) 06-30-358-4769, 06-30-858-3419

***

Olyan bölcsit vagy ovit keresel, ahol az angol nyelvvel is barátkoznak a
gyerekek napi szinten? Látogass el hozzánk! Zsiga-biga és Zsifi családi nap-
közi Délegyházán. 06-30-692-1072

***

ELADÓ! Kardánnal hajtatott szivattyú, 1 soros burgonya szedőgép, 1 ko-
rongos műtrágyaszóró, 3 m-es vastag falú vasvályú, 3 m-es függesztett nehéz-
fogas. Tel.: 06-30-361-6650

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK:
1. Polgármesteri Hivatal

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

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

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

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

5. Könyvtár
Tel.: +36-24/412-172

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

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

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

9. Védőnő
Tel.: +36-24/412-128

10. Gyógyszertár
Tel.: +36-24/212-798

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

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

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

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

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

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

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

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

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

önkormányzati lap

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

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

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

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

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

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

Nyomdai munkák:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza
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2012. szeptember 22-én második alkalommal
kerül megrendezésre Délegyházán a

Szomszédünnep.

15 órától utcák közötti verseny

20 órától koncert, utána zene, tánc hajnalig

Helyszín: Kéktó sétány, Sirály strand

10 versenyszámban mérhetik össze tudásukat,
ügyességüket az utcák lakói. 

Minden versenyszámra 3 fős csapatok
jelentkezhetnek.

A győztes utca értékes ajándékban részesül,
mellyel lakói szebbé tehetik saját utcájukat.

Augusztus 20-ig várjuk utcaképviselők
jelentkezését, akik segítik és összefogják a

csapatokat.

Cím: Délegyháza, Szabadság tér 1-3. 
Tel.: 24/212-005

E-mail cím: kolcseymuvhaz@delegyhaza.hu 


