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Katalin-napi batyus bál 
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit

2012. november 24-én, 20 órától, 
a Kölcsey Művelődési Központban

megrendezésre kerülő 

Katalin-napi batyus bálra!
A belépőjegy díja 250 Ft.

Jegyértékesítés és asztalfoglalás a 
Kölcsey Művelődési Központban.

Tombola-felajánlásokat köszönettel elfogadunk!

Élő zene
Tánc

Tombola

Tisztelt Délegyházi
Szépkorú Lakosság!

Délegyháza Önkormányzata 
ismételten megrendezi

– 2012. december 1-jén 
13 órai kezdettel –

az IDŐSEK NAPJÁT,

2012. DECEMBER 14-ÉN SZERETETTEL VÁRJUK 
DÉLEGYHÁZA LEGFIATALABB LAKÓIT A MIA MANÓ SZÍNHÁZ

ELŐADÁSAIRA A KÖLCSEY MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBA!

10 óra RÉMUSZ BÁCSI MESÉI
Joel Chandler Harris világhírű, amerikai állatmeséi az eredeti szöveggel és zenével jelennek

meg a látványos erdei tájban. Rémusz bácsi elmesélésében nem csak kis Johnnak és a gyerekek-
nek, hanem szüleiknek is nagy élményt jelentenek a televíziós feldolgozásból már jól ismert tör-
ténetek a rókáról, a medvéről, a Szurok babáról, az okos nyúlról, a bölcs teknősről, a farkas mo-
gyoróföldi csőszködéséről és a találós kérdésről. A tanulságos mesék mindannyiunk számára
nagy bölcsességül szolgálnak, lesz miről elgondolkozni!

Az előadást 7 év alatti gyerekeknek ajánljuk.

13 óra CSALAVÁRI CSALAVÉR
Móra Ferenc híres meséjé-

nek egyedi, interaktív feldolgo-
zásában az erdei állatok emberi
ruhába öltöznek, s így jeleníte-
nek meg emberi jellemeket lát-
ványos díszletek között. Az iz-
galmas erdei történet Mackó
anyó eltűnésével kezdődik, de
az igazi bonyodalmakat Csa la -
vári Csalavér, a róka és fia,

Csalavári Rezső okozza. A darab zenei világát a magyar népzene dallamai adják, így együtt dú-
dolhatjuk a vidám dalokat Darázs Balázzsal, Mackó anyóval, Huhogi mesterrel, Nyúl anyóval,
Tapsikával és Mici Mókussal. Az előadást 7 év feletti gyerekeknek ajánljuk.

melyre szeretettel vár minden
olyan délegyházi lakost, 

aki 2012. évben betöltötte 
70. életévét. 

A rendezvény    
színhelye 

a Kölcsey  
Művelődési  

Központ.



Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2012. október 16-i rendes ülését a Hu-
nyadi János Általános Iskolában tartotta.

Az ülés kezdetén dr. Riebl Antal polgármester
beszámolt a lejárt határidejű határozatok végrehaj-
tásáról, majd az első napirendi pont keretében
Molnár Antalné iskolaigazgató asszony nyújtott
tájékoztatást a tanévkezdés tapasztalatairól, és a
Képviselő-testület módosította a Hunyadi János
Általános Iskola és Könyvtár, valamint a Napsu-
gár Óvoda Alapító Okiratát. 

Második napirendi pontként a Kis III. tóban lé-
vő sziget hasznosításával kapcsolatos megkere-
sést, majd pedig a VI. tó vízparti sávjának haszno-
sítása ügyében beérkezett kérelmeket tárgyalta a
Képviselő-testület, melyet egy ingatlanvásárlási
ügy követett. 

Az ötödik napirendi pont keretében a Tiszta Víz
Kft.-ben fennálló üzletrésszel kapcsolatos admi-
nisztratív döntés meghozatalára került sor, mely-
hez szorosan kapcsolódott a DTV Zrt. 2013. évi
felújítási – beszerzési tervének ügye. A Képviselő-
testület az előző évi döntéséhez hasonlóan idén
sem fogadta el a felújítási – beszerzési tervet, és
meghatározta az erre a célra fordítható pénzügyi
kereteket. 

Döntés született a Kölcsey Művelődési Köz-
pont költségvetési szerv 2012. december 31-i ha-

tállyal történő megszüntetéséről, melynek értelmé-
ben 2013. január 1-jétől az Önkormányzat látja el
jogutódként a közművelődési feladatokat, válto-
zatlanul ugyanazon a feladatellátási helyen (a Sza-
badság tér 1-3. szám alatti épületben) és dolgozók-
kal. Ezt követően az Önkormányzat likviditási ter-
vét tárgyalta és fogadta el a Képviselő-testület.

Az Egyéb településfejlesztési és településüze-
meltetési ügyek keretében több döntés meghoza-
talára került sor: Egy belterületbe vonási kérelem-
nek adott helyt a Képviselő-testület, majd pedig el-
vi hozzájárulását adta egy TSZT-HÉSZ módosí-
táshoz. Döntés született a „Kavicsbánya épület”
felújításáról, és jóváhagyta a Képviselő-testület az
Örkényben rendezett Ki-Mit-Tud-on részt vett
csoport utaztatásához nyújtott önkormányzati se-
gítséget. Ismét tárgyalta a Képviselő-testület az
Óvoda hőszolgáltatása ügyét, majd pedig a Baba-
Mama Klub kérésének helyt adva, 40.000,- Ft-ot
különített el a Kölcsey Művelődési Központ
költségvetéséből a Baba-Mama Klub által szerve-
zett Tökfesztivál kiadásaira. Végezetül elfogadta a
Képviselő-testület a Dunavarsány Környéki Gyer -
mekjóléti és Családsegítő Szolgálat Intéz mény -
fenntartó Társulás jogszabályváltozások miatt mó-
dosított Társulási Megállapodását. 

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

dr. Molnár Zsuzsanna jegyző

Önkormányzati hírek Tájékoztató

Önkormányzati Hírek Anyakönyvi napló
Újszülöttek:

Tisza Tamara 2012. 10. 22.
Vég Olivér 2012. 10. 22.
Vig Amira 2012. 10. 24.
Kunsági Krisztián Zoltán 2012. 10. 29.

„Minden amit valaha írtak, festettek vagy
faragtak, 
bármilyen remek, tökéletes legyen – rideg
és otromba ha 
összehasonlítod egy élő gyermekkel.
Óriási kincset tartasz a karodban, amely
becsesebb és
értékesebb bármi másnál a földön.”

/ Pamela Dugdale /

Házasságkötés nem volt.

Elhunyt:

Sarlós Kálmán 1953. 09. 14.

„Hol az igazság, hol az érvelés?
Hol az álmodás, hol az ébredés?
Mind el kell menjünk, nincsen magyarázat.
Jó volna tudni, hogy a túloldalon várnak.”

/ Bonanza Banzai /

Lakóhelyet létesített: 31 fő
Tartózkodási helyet létesített: 7 fő

Zsolnainé Csernyi Erzsébet
anyakönyvvezető

A Magyar Országgyűlés 2010. május 26-án fogadta el a törvényjavasla-
tot az egyszerűsített honosítási eljárásról, közkeletű nevén a kettős ál lam -
polgárságról.  A törvénymódosítás  anélkül  ad lehetőséget a határon túli
ma gyarok kedvezményes honosítására, hogy a kérvényezők Magyar or -
szág ra költöznének. 

A jogszabály 2010. augusztus 20-án lépett hatályba, és 2011. január 1-je
óta alkalmazzák.

A honosítást azok kérhetik, akik hitelt érdemlően igazolni tudják, hogy
felmenőik között volt magyar állampolgár, vagy vélelmezik magyar szár-
mazásukat. Feltétel még hogy a kérelmező beszéljen magyarul, illetve ne
jelentsen veszélyt Magyarország nemzet- és közbiztonságára.

A parlament ezen döntésével szép lehetőség nyílt arra, hogy enyhítsük a
magyarságot szétválasztó trianoni döntés fájdalmát. Az egyszerűsített ho-
nosítási eljárás kezdete óta többen éltek a lehetőséggel községünkben,  és
40 fő nyújtott be kérelmet hivatalunkba. Az elmúlt évben és az idén eddig
36 fő tett állampolgársági esküt,  ezáltal megszerezve a magyar állampol-
gárságot.

Az ünnepség keretein belül az esküt követően dr. Riebl Antal polgár-
mestertől vehették át a magyar állampolgárságról szóló dokumentumokat.
Megható látni, amikor az idős emberek, akiknek nagy vágya teljesült az-
zal, hogy magyarságukat hivatalosan is elismerték, könnybe lábadt szem-
mel éneklik a Himnuszt és mondják el az eskü szövegét. 

„Végül is mit ér az ember, ha magyar?” – kérdezte Veres Péter írónk.

„Annyit, amennyit megvalósít önmagából.
Annyit, amennyit becsületben, bátorságban,
okosságban adni tud a világnak. 
A világ népei nem hódolnak ma sem, és sohasem fognak
hódolni a magyarnak, mint a nagy népeknek,
de ha méltók vagyunk rá, megbecsülnek,
mint önmagukat.”     Zsolnainé Csernyi Erzsébet anyakönyvvezető

Ünnepélyes állampolgársági eskütétel Délegyházán



Önkormányzati hírek Tájékoztató

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY
A Magányos Időseket és Családokat Segítő Alapítvány által mű -

ködtetett Szenior ÁLLÁSKERESŐK KLUBJA ebben a hónapban
is az utolsó héten kedden, vagyis 27-én 14 órától tartja az összejö-
vetelét Dunavarsányban a Petőfi Művelődési Házban.

Most munkaadók hívását tervezzük és természetesen álláslisták
is lesznek. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 
A klubvezetőség nevében: Dr. Gligor János

KÖTELEZŐ AGRÁRKAMARAI REGISZTRÁCIÓ!

Az augusztus 1-jétől hatályos új agrárkamarai törvény alapján a 2013.
február 1-21. között tartandó országos kamarai választásokkal MEGALA-
KUL AZ ÚJ NEMZETI AGRÁR- ÉS ÉLELMISZER KAMARA. A tör-
vény értelmében a hazai mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozó szek-
tor összes szereplője, így a gazdasági társaságok mellett az őstermelők
és az egyéni vállalkozók is alanyi jogon tagjaivá válnak az új egységes
köztestületnek. 

Az új kamara legfőbb feladata a magyar agrárium megerősítése,
versenyképességének növelése és érdekeinek hatékony védelme lesz,
kibővült közfeladatokkal és hasznos tagi szolgáltatásokkal. 

HATÁRIDŐ: 2012. NOVEMBER 30. 
A törvény előírja, hogy a leendő tagok 2012. november 30-ig kötele-

sek bejelentkezni a nyilvántartásba az agrárkamara honlapján ke-
resztül (www.agrarkamara.hu), és megfizetni az egyszeri 5.000 Ft-os
nyilvántartásba vételi díjat. Eddig már közel 100 ezren teljesítették ezt a
kötelezettségüket. 

AMENNYIBEN ÖN MÉG NEM TETTE MEG, MIELŐBB
REGISZTRÁLJON, MERT A NOVEMBER 30-I HATÁRIDŐ A KA-
MARAI VÁLASZTÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTELRE NÉZVE
JOGVESZTŐ! 

REGISZTRÁCIÓ: www.agrarkamara.hu 
MOST MEGÉRI MINÉL ELŐBB REGISZTRÁLNI: 
a NOVEMBER 15-ig regisztrálók ingyenesen kézhez kapják az ag-

rárkamara új e-mailes szolgáltatását, a hetente frissülő KAMARAI
PIACFIGYELŐT, amely a növénytermesztési és állattenyésztési ágaza-
tok aktuális piaci híreit, adatait gyűjti össze.

SEGÍT A KAMARAI TANÁCSADÓ ÉS A
FALUGAZDÁSZ!

Ha technikai segítségre van szüksége a regisztrációhoz, azt in-
gyenesen igénybe veheti országszerte a 200 kamarai tanácsadó iro-
dában (lista: umvp.agrarkamara.hu) és az országos falugazdász háló-
zatnál is. 

A KAMARA KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA IS SEGÍTI
A REGISZTRÁCIÓT: 

06-80-911-078 (zöld szám), ill. regisztracio@agrarkamara.hu. Az Ag-
rárkamara ezen felül november hónapban regisztrációs fogadóórákat is
szervez a vidéki településeken, ahol a kamarai tanácsadó segítségével
kényelmesen, helyben intézheti el regisztrációját. 

Figyelje a településekre kihelyezett plakátokat!

AZ AGRÁRKAMARAI TANÁCSADÓ IRODÁK
PEST MEGYÉBEN:

2700 Cegléd, Pesti út 29. Tóth Diána 30/961-8250
2760 Nagykáta, Perczel M. út 26. Németh Sándor 30/573-9526
2330 Dunaharaszti, Boróka utca 3. Tóth Gábor 30/334-2828
2638 Kemence, Fő út 79. Gembolya Lajos 30/201-3066
2051 Biatorbágy, Szent István u. 42. Garádi Péter dr. 30/334-0547
2141 Csömör, Szabadság út 5. Rozsár Hajnalka 30/760-0196
2200 Monor, Deák F. u. 12. Világosné Dörfler Ágota 20/933-5767
2370 Dabas, Szent István út 67. Laczkó Tamás 30/334-1297
2746 Jászkarajenő, Rákóczi út 16. Petróci Béla 30/760-0209

TISZTELT HOZZÁTARTOZÓK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a temetőben nyilvántartásunk szerint

több sírhely megváltása lejárt.
Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006.

(V. 19.) számú a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendeleté-
nek 16. § (3)-(4) bekezdésére hivatkozva kérjük, a sírhely megváltása
ügyében a Polgármesteri Hivatal 7-es számú szobájába 2012. novem-
ber 30-ig egyeztetés céljából befáradni szíveskedjenek.

Amennyiben valóban fennáll a fizetési kötelezettség, úgy azoknak,
akik nehéz anyagi helyzetben vannak, lehetőséget biztosítunk részletfi-
zetésre. Az esetleges részletfizetési engedély kiadásához kérelmet kell
benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz.

Délegyháza Község Önkormányzata

Gazdálkodók,  élelmiszer-előállítók  figyelem:

Délegyháza Község területén az alábbiak szerint
történik a hó eltakarítása:

A gyűjtőutakon, az intézmények előtti utakon és a falu központjában
lévő utakon, valamint a tanyákon az önkormányzat által megbízott vál-
lalkozó végzi el az utakra hullott hó eltakarítását. Ezzel egy időben az
üdülőterületi utak hóeltakarítását az önkormányzati tulajdonú traktor és
hótoló látja el. A havat akkor kezdjük el takarítani, amikor annak ma-
gassága eléri az 5 cm-t. A síkosság-mentesítésről speciális síkosság-
mentesítő anyag (Eis Tiger) szórásával gondoskodunk a buszjárat vo-
nalán, valamint a falu központjában lévő főutakon. 

I. traktor: Vasút sor, Arany J. u., Cserje sor, Árpád út, Kinizsi u., Diófa
köz, Némedi út, Kis köz, Vadvirág u., Rákóczi út, Tompa köz, Hársfa sé-
tány, Petőfi u., Ady E. u., Árok u., Kölcsey u., Berzsenyi u., Zöldrét u., Bá-
nyász sor, Csatorna köz, Nyírfa u., Honvéd sziget, Csermely köz, Mandu-
la köz, Aköv sziget, Kanális köz, Tölgyfa köz, Kossuth u., Táncsics u.,
Gesztenyés köz, Dózsa György u., Gizella u., Gizella telep, Vörösmar ty
u., Európa u., Vég u., Jókai u., Deák F. u., Temető u., Gábor Áron u.,
Vadkörtefa u., József Attila u., Széchenyi u., Galla tanya, Móra F. u., Vá-
sárhelyi u., Szilfa u., Gomb köz, Ibolya u., Fűzfa u., Kastély köz, Hóvirág
u., Csóka tanya, Szabadság tér, Boróka köz, Gacs sor, Búza u.

II. traktor: Határ út, Erdőalja u., Üdülő sétány, Fény u., Óbudai telep,
Akácos u., Nomád part, Boglárka u., Rigó u., Áfonya u., Pacsirta u.,
Kéktó sétány, Fecske u., Sóderos út, Fácán u., Nyárfa sor, Túzok u., Ka-
vics u., Faház sor, Csendes u., Anna u., Paprika köz, Vadrózsa u., Sirály
u., Újpesti sor, Zsombékos u., Gesztenye u., Tavirózsa u., Liget u., Kur-
ta köz, Fagyöngy u., Szántó u., Eper u., Mária u., Gyöngyvirág u., Natu-
rista part, Diófa u., Tsz telep, Ciklámen u.



Október 23.

Ezúton is szeretnénk
köszönetet mondani a 

Hunyadi János Általános
Iskola tanulóinak, betanító
tanáruknak Kazinczi-Tóth

Enikőnek és a Kölcsey Kórus-
nak a Kölcsey Művelődési
Központban október 23-án
bemutatott szép előadásért.

Délegyháza Község 
Önkormányzata

Október 23.



Rendőrségi hírek Hirdetés

Ittas vezetők hét vé   -
géje Dunavarsányban

Sok munkájuk akadt a Ráckevei Ren d-
őrkapitányság kollégáinak, ezen a hétvé-
gén (november 10-11.) az ittas vezetők
kiszűrésére szervezett akció keretében 5
órahossza alatt összesen tizenkét ittas
személlyel szemben kellett intézkedniük.
Volt olyan sofőr, akit az sem riasztott el
az ittas vezetéstől, hogy aznap már egy-
szer ittas vezetés miatt megbüntették –
pár óra múlva régi ismerősként üdvözöl-
te a rendőröket –, vele szemben összesen
300.000 Ft bírság kiszabására került sor.
A legtöbb sofőr menekülési útvonalnak
elsősorban a földutakat választotta, de itt
sem jártak szerencsével, ugyanis minden
út rendőri ellenőrzéshez vezetett. 

Az alkoholos befolyásoltság alatt ve -
ze tők ellen a Ráckevei Rendőr ka pi tány -
ság három esetben büntetőeljárás, kilenc
esetben közigazgatási eljárás keretein be-

lül jár el. 

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

48. HÉT HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT
LEVES Frankfurti leves Tojásleves Almaleves Sertésraguleves Zöldségleves Tárkonyos csirkeraguleves
A MENÜ Burgonyás kocka Rakott zöldbab Párizsi csirkemell Gyümölcsrizs Spenótos csirkemell Virslis tekercs

rizs tészta
B MENÜ Mákos metélt Sárgaborsófőzelék Göngyölt csirkemell Csikós tokány Rántott sertésmáj –

sült virsli rizi-bizi tészta petr. burgonya
49. HÉT HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT
LEVES Sertésraguleves Lebbencsleves Paradicsomleves Daragaluska leves Zellerkrémleves Karalábéleves
A MENÜ Diós metélt Zöldborsófőzelék Mexikói pulykamell Paradicsomos káposzta Rántott sertésszelet Tepsis szelet

sertéspörkölt rizs brassói burgonyapüré rizs
B MENÜ Sztrapacska Tojásos-virslis Párolt zöldség, natúr Spenót Cigánypecsenye –

lecsó halszelet, sajtmártás főtt tojás hasáb
50. HÉT HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT
LEVES Csirkeaprólékleves Tojásleves Gombaleves Csontleves Palócleves Zöldségleves
A MENÜ Túrós csusza Paprikás burgonya Rakott karfiol Lencsefőzelék Aranygaluska Sült oldalas

sült virsli vaníliaöntet hagymás burgonya
B MENÜ Túróval töltött Kelkáposztafőzelék Majorannás tokány Burgonyasaláta Rántott sajt –

zsemle vagdalt tészta Sült csirkecomb rizs, tartár
51. HÉT HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT
LEVES Karfiolleves Tarhonyaleves Hamisgulyás Rántott leves Húsleves Brokkolikrémleves
A MENÜ Milánói makaróni Finomfőzelék Kínai édes-savanyú Tökfőzelék Főtt hús, parad.mártás, Csülök pékné módra

sült kolbász rizs sertéspörkölt burgonya petr. burgonya
B MENÜ Gombapaprikás Párizsi csirkemell Mustáros csirkemell Lasagne Tarhonyás hús –

galuska rizs tészta

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

NOVEMBERTŐL SZOMBATON IS NYITVA TARTUNK!!!
ÚJ NYITVA TARTÁS!! PÉNTEKEN 11-21 ÓRÁIG, VALAMINT SZOMBATON 11-21 ÓRÁIG VÁRJUK RENDELÉSEIKET!

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányságon 2012.
október 02-án került átadásra „Az év iskolarend-
őre” elismerés. 

A díjat ünnepélyes keretek között dr. Mihály
István r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos
megyei főkapitány úr adta át.

Az idén a neves elismerést Kovácsné Szabó
Márta r. őrnagy, a Ráckevei Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztályának baleseti fő-
vizsgálója kapta meg.

Kovácsné Szabó Márta r. őrnagy a Ráckevei
Rendőrkapitányság egyik kiemelkedő személye,
a fiatal állomány példaképe. Számos szakmai el-
ismerésben részesült, évek óta kiemelten foglal-
kozik a baleset-megelőzéssel, és az iskolarendőr
prog ramban is a kezdetek óta aktívan részt vesz.  

A saját feladatainak ellátása mellett, munkája
elvégzésén túl, szabadideje nagy részét is az isko-
larendőr program feladatainak áldozva segíti an-
nak megvalósulását. Lelkesen, tudása legjavát ad-
va, idejét a gyermekek helyes közlekedésre neve-
lésével tölti. 

Ahogy hivatásában, úgy iskolarendőri minősé-
gében is a maximumot igyekszik nyújtani. A saját
iskolája, a kiskunlacházi Vörösmarty Mihály Ál-

talános Iskola mellett a területünkön található va-
lamennyi iskola minden diákjával rendszeresen
foglalkozik, a bűn-, baleset- és drogmegelőzési
előadásokon túlmenően minden évben felkészíti
az iskolák csapatát különböző felmenőrendszerű
közlekedési versenyekre. 

Munkáját az iskolák tanulói és pedagógusai
nélkülözhetetlennek tartják.

A jól megérdemelt elismeréséhez szívből gra-
tulálunk!      

Ráckevei Rendőrkapitányság

„Ráckevei rendőrnő az év iskolarendőre”



Iskolánk életéből

KÉPEK ISKOLÁNK ÉLETÉBŐL

Az Állatok világnapján a 7. a-b.  osztály a Rákosi vipera központban járt, Kunpeszéren

A 6. a osztály kegyeleti sétája a temetőben A Jókai-sírnál Idegenvezetővel a Kerepesi temetőben

Mindenszentek ünnepe közeledtével a 6. osz-
tály ellátogatott a Kerepesi temetőbe.

A sírkertet idegenvezetővel jártuk körbe. A
sírok közt volt olyan, amelyen csak egyszerű dí-
szítés volt, sokat szép szobrokkal, faragásokkal
díszítettek, de láttunk olyanokat is, amelyek
szinte már épületek voltak, ezek az úgynevezett
mauzóleumok. Ilyen a mi kedvencünk is:
Kossuth Lajos mauzóleuma. A lépcső két olda-

lán oroszlánok állnak őrt, a síremlék tetején az
oroszlánt legyőző Géniusz szobra látható. 
A mauzóleum belső falait aranyozott mozaikké-
pek díszítik. A kupola alatt, középen magasodik
Kossuth díszes kőkoporsója, és ide vannak elte-
metve családtagjai is.

A temetőben gyönyörű őszi színpompába öl-
tözött fák szegélyezte úton sétáltunk. A  lombok
között átszűrődő napsugarak érdekes hatást kel-

tettek. Sétánk során az idegenvezető felhívta a
figyelmünket történelmi hőseink, elhunyt írók,
költők síremlékeire. Így Deák Ferencre, Jókai
Mórra, Batthyány Lajosra, Vörösmarty Mi -
hályra, Arany Jánosra, Petőfi Sándor családjára
is emlékeztünk. Ebben a temetőben nyugszik
Antall József és Mádl Ferenc is.

Ez a kirándulás a temető különleges hangula-
ta miatt emlékezetes marad mindannyiunk szá-
mára.

Pfeiffer Fanni (6. osztály)

Séta a Kerepesi temetőben



Iskolánk életéből

HUNYADI NAP

15. századi ruhákban az öltöztetőbabák

A Mákvirág énekkar

A nyolcadikosok az avatószülők

BajvívásJól dolgoztak együtt a nyolc évfolyamból
egybeválogatott csapatok

Menetlevél hollós pecsétekkel

Pajzskészítés

Vidáman zárult az élménydús délelőtt

Minden állomáson két-két csapat dolgozott egy
időben

Hunyadiákká avatás előtt



Kölcsey Művelődési Központ hírei

Tökfesztivál
Október 27-én a 7. Tökfesztiválra gyűltünk

össze a Kölcsey Művelődési Központban.
Az elmúlt évekhez hasonlóan zajlott a nap.

Faragták a Halloween-tököket a gyerekek és
felnőttek, készültek a töklámpások és az őszi
díszek a kézműves foglalkozáson, jelmezbe öl-
tözött a sok lelkes apróság és pár lelkes felnőtt,
a büfében fogyott a sok finom süti, tea, forralt
bor, és kint az üstben rotyogott a tökleves, a
töklámpás felvonulás előtt még táncoltunk egy
nagyot a táncházban, és végül elűztük a rossz
szellemeket a faluból! 

Mindenkinek köszönjük a részvételt, és a se-
gítséget azoknak, akik bármilyen formában
hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. 

Délegyházi Baba-Mama Klub

Hamarosan itt a karácsony!
Községünkben az elmúlt évekhez hasonló módon idén is szeretnénk, ha segíthetnénk lakóinknak a

karácsonyi előkészületekben, az ünnepekre való lelki ráhangolódásban.
Töltse velünk Ön is december 16-át!

10 órától a Kölcsey Művelődési Központ karácsonyi vására megnyitja kapuit, ahol kézzel készített ékszerek, játé-
kok, díszek, ajándéktárgyak várják, hogy valakinek karácsonyeste örömet szerezhessenek. Aki pedig elég
ügyes, saját maga is készíthet ajándékot a kézműves foglalkozáson. 

15 órától a Kölcsey Művelődési Központ csoportjainak gálaműsorára várunk mindenkit sok szeretettel!



Községünk életéből

Mint már a Délegyházi Hírekben megjelenő meghívónkból, valamint a
községszerte kifüggesztett plakátokból bizonyára értesültek, a Délegyházi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület október 13-án jótékonysági szüreti bált szer-
vezett a falu Művelődési Házába.

A szüreti felvonulás előtt mint az egyesület elnöke köszöntöttem a meghí-
vott vendégeinket, a polgármester urat, az egyházak képviselőit, a Pest me-
gyéből érkezett katasztrófavédelmi vezetőket, az önkéntes tűzoltókat, vala-
mint az itt megjelent civil szervezetek képviselőit. Köszöntőmben  megem-
lítettem, hogy újabb mérföldkőhöz érkezett egyesületünk, aminek fejlődése
az önök szeme előtt zajlik le. Hangosan vagy halkan közlekedve, de min-
denki megismerhette már ezt a dolgos, szorgalmas csapatot, akikre büszke
vagyok, hogy én lehetek a vezetőjük. Bevetések, események egész során bi-
zonyították, hogy értenek ahhoz, amit csinálnak. Az  állami tűzoltó parancs-
nokság látva igyekezetünket, segített a szervezésben és a tagok kiképzésé-
ben is, így mára már 10 főnek van valamilyen tűzoltó szakmai végzettsége.

A lelkesedés tovább folytatódott és járműparkunk is gyarapodik, ami-
vel további szakfeladatokat tudunk megoldani a környezetünkben élő pol-
gárok, valamint feletteseink megelégedésére is. Az eddig elmondottak
alapján gratuláltunk Rim György parancsnokunknak, akinek vitathatatlan
érdemei vannak az elért eredményekben, és egy emlékserleggel is kifejez-
tük elismerésünket.

A mai napot azért is tartottuk fontosnak, mert egy régebbi újságcikkben
azt írtam, hogy kell egy csapat. Ez már megvan. Ma továbbgondolva azt is
mondanám, hogy kell egy zászló ami egységbe tart a testvéregyesületünk-
kel, a Dunavarsányi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel, és vezérel a szent cél
érdekében, ami zászlóink jelmondata is, ezt az első magyar önkéntes tűz-
oltó egyesület megalapítója, gróf Széchenyi Ödön mondta, miszerint:

„Legszentebb feladatunk a bajbajutott emberek mentése.”

Végezetül tisztelettel kértük a körünkben megjelent egyházak képvise-
lőit, hogy adják áldásukat és szenteljék fel zászlainkat, valamint legújabb
szerzeményünket, ezt a szép és jó tűzoltóautót, amivel zászlónk jelmonda-
tához híven önzetlenül szolgálhatjuk szűkebb és tágabb környezetünkben
embertársainkat.

A felvonuláson résztvevő Dunavarsányi Táncegyüttes az Anikó cuk-
rászda parkolójánál megállva, a Nagyvarsányi Sváb Táncegyüttes az Er-
dei Vendéglőnél, majd a Kiskunlacházi Táncegyüttes a Kéktó büfé előtt is
nagysikerű táncbemutatót tartott. Így érkeztünk el jó hangulatba a felvo-
nulás végén a Művelődési Házhoz, ahol a Dunavarsányi Táncegyüttes és a
Kiskunlacházi Táncegyüttes még egyszer bemutatta nagysikerű táncait,
majd a délegyházi Végelgyengülés Tömegsport Egyesület Keringészavar
Néptáncegyüttese mutatta be fergeteges sikerrel a rimóczi táncát. Ezúton
is köszönet illeti a négy együttest, hogy színvonalas műsorukkal hozzájá-
rultak a felvonulás látványosságához. A menet szüneteiben egyesületünk
tagjai zsíros kenyérrel, pálinkával és jóféle borral kínálták a nézőket. A
táncosok, fogathajtók és lovasok fáradozását gulyáslevessel igyekeztünk
meghálálni. 

Köszönjük a délegyházi polgárőröknek, hogy munkájukkal hozzájárul-
tak a felvonulók balesetmentes közlekedéséhez.

Előző este feldíszítettük a báltermet. A díszítésben sokat segítettek a
Képviselő-testület hölgytagjai.

Este aztán elkezdődött a bál. A zenéről egy háromtagú zenekar gondos-
kodott, nagy sikerrel.

Éjfélkor tombolahúzással tettük színesebbé a szórakoztatást.
Aki ott volt, az látta, aki nem, az bánhatja, mert akinek a véleményére

adok, azok mind elismeréssel szóltak a szervezésről, és jól érezték magu-
kat. Sajnálom azokat, akik egyéb problémájuk miatt nem tudtak részt ven-
ni ezen a jó hangulatú rendezvényen. 

Lenhardt Károly
Délegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke

Nem szabad megfeledkeznünk támogatóinkról sem:

Farkas Jenőné, Palóczai Kiss Balázsné, Némedi Tóth Gábor és felesé-
ge, Szatmári Andrásné, Talapka Gáborné, Józsa Kálmánné, Nagy János,
SZISZI Bt., Forgó Vilmosné, Varga  Lászlóné, Harisné  Holmann Klára,
Kerezsi  István és neje, dr. Riebl Antal, Orbán Róbert, Dósa Renáta, Dóra
Aladárné, Szecsei Imréné, Feigl Béláné, Kerepesiné Sódar Karolina, Var-
ga Gábor.

Tombola-felajánlásukkal támogattak: Palóczai Kiss Beáta, Palóczai
Kiss Sándor és családja, Csokréta Asszonyklub, TURI PLÁZA, Anikó
cukrászda, Szücsné Himler Márta, Jakusné Évike, Tóthné  Évike, Rényei
Ernő és Rózsa, Pallaga család, Lenhardt család, Lukácsné Zsuzsa, Ha -
lászné Ungvári Szilvia és Héder Tímea.

Volt szüreti bál Délegyházán 2012-ben is!



Községünk életéből Hirdetés

Culburb
Új szakaszhoz érkezett Délegy-

házán a közösségi fejlesztéssel fog-
lalkozó, hat közép-európai főváros
körüli településen zajló Culburb
projekt. Az építészek által indított
programban egy nemzetközi pályá-
zaton kiválasztott munkák valósul-
nak meg 2012-ben és 2013-ban,
egyfajta művészeti-kulturális aku-
punktúrás kezelést kínálva Délegy-
házán és a további partner cseh,
lengyel, osztrák, szlovák és szlovén
településeken. 

Idén tavasztól őszig az iskolával
közösen szervezett közösségi kert
program résztvevői megtanulhatták
az önellátó kertészkedés fortélyait,
és a közösen termesztett, egészsé-
ges termés sokféle felhasználását is
kipróbálták. A közös eseményeken
túl a felnőtteknek előadássorozat
mutatta be az ökologikus
kertművelés megújuló szokásait. 

A program második elemeként november elején a pályázaton
nyertes fiatal, de már most széles körben elismert cseh építész iro-
da, a H3T tagjai építenek egy nyilvános, bárki által használható
közösségi szaunát az Egyes tóra. A H3T a meglepő helyekre épí-
tett szaunák specialistája: készítettek úszó, biciklis és autós mobil
szaunákat, de építettek a prágai Nemzeti Galéria elé és a délegy-
házi látogatás bevezetőjeként a budapesti Hősök terére is. Ezúttal
a tóra kerül egy úszó szauna, ami télen-nyáron használható, akár
vízen, akár jégen jutnak el hozzá a kikapcsolódni és felfrissülni
vágyók. A törülközők mellett egyedül a kemencét felfűtő fát kell
magunkkal vinni.  

A Culburb további részei egy Délegyháza történeteit
összegyűjtő séta-útvonallal, egy meglepetés képeslap-játékkal és
egy mozgó filmszínházzal folytatódnak. 

A program a Kortárs Építészeti Központ szervezésében, az Eu-
rópai Unió Kulturális Alapja, a Nemzeti Kulturális Alap és Dél-
egyháza önkormányzata és civil szervezetei támogatásával való-
sul meg. 

Jó szaunázást kívánunk mindenkinek! 



Karate

Örömmel számolok be az sportegyesület si-
kereiről Karcagon a XII. Nagykun Kupán. Ok-
tóber 20-án Karcagra utaztunk a XII. Nagykun
Kupára a versenyzőinkkel, szervezetünk orszá-
gos bajnokságára. 12 éve vagyunk a verseny
résztvevői. Az eseményre 270 versenyző érke-
zett, Horvátországból is. Nagyon szép ered-
ményt értünk el, 10 versenyző és 6 dobogós he-
lyezés. Az aranyérmek és az ezüst felnőtt kate-
góriában, a bronzérmek gyermek kategóriában
születtek. Tordai Viktor Délegyházáról és
Mód Gergő Dunavarsányról a dobogó legfelső
fokára állhatott. Hosszú Zoltán,a pomázi lelkes
felnőtt csapat oszlopos tagja ezüstéremmel zárta
a versenyt. Dunavarsányról Schleer Ferenc és
Len hardt Csaba, valamint Délegyházáról
Szász Tamásbronzéremmel búcsúzott.

Szép volt fiúk, csak így tovább!

A versenyen tiszteletbeli 4 dan fokozatot
kaptam Shihan Borza József 6 danos mestertől,
ami nagy megtiszteltetésnek számít. Mit jelent a
dan fokozat? Fekete öves mester szint, jelentése:
„Sziklába vájt, felfelé vezető lépcső.”

A kyokushin karate versenyein teljes erőből
megütik és megrúgják egymást a versenyzők.
Igazi valós, életszerű küzdelem zajlik. Aki oda
mer állni küzdeni, az bátor ember. Kemény küz-
delem, kemény találatokkal, esetleg sérülések-
kel. De erre a küzdelemre fel lehet edzésen ké-
szülni. A heti 2 edzés egy jó alapot ad ahhoz,
hogy egy erős emberré váljon bárki, akit ha bár-
milyen támadás ér az életben, el tudja azt háríta-
ni. Aki beiratkozik hozzánk karatézni, a sok tré-
ninggel, küzdelemmel annyira fel tudja magát
erősíteni, és olyan technikai képzést kap, hogy
meg tudja magát és a szeretteit védeni, ha úgy
hozza a sors. Ezért kedves délegyházi, duna -
varsányi fiatalok, gyertek el edzéseinkre: ahol jó
hangulatú társaság vár, ahol egy dinamikus
egyesületben sportolhatsz, ahol versenyezhetsz,
edzőtáborozhatsz, ahol a távol-keleti kultúrába
is bepillanthatsz. Az első edzés ingyenes, kipró-
bálhatod, és ha tetszik, életednek egy új fejezete
nyílhat meg. Olyan élményeket élhetsz át, amit

csak így lehet megszerezni. Megismered a tes-
ted, megtanulod irányítani, és már nem csak a
televízióban látod a sportolókat, hanem aktív
tagja lehetsz egy sportoló közösségnek. Sokan
közülünk versenyeztek, és amikor lejárt a ver-

senyző ideje és abbahagyta azt, edző lett, ahol
átadja a kezdőknek a tudását. 

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

Várjuk a jelentkezését az új karatésoknak
Délegyházán. Gyermek edzés6-14 éves korig:
hétfőn 17.00-18.30-ig és csütörtökön 17.00-
18.00-ig. Ovis edzés pénteken 18.00-19.00-ig
az általános iskolában; felnőtt edzés Duna var -
sányon a Robi Cukrászdában hétfőn és csütörtö-
kön 19.00-20.30-ig. Edző: Marossy Károly (06-
20-775-1659), Tordai Viktor (06-20-423-2804).

Érdemes elkalandozni kicsit a megújult hon-
lapunkon (www.senseimarossy.hu), sok videó-
val edzéseinkről, versenyekről, hátha Ön / Te is
kedvet kapsz, hogy ennek a baráti társaságnak a
tagjává válj!   

Marossy Károly 4 dan 
klubvezető 

2 arany-, 1 ezüst- és 3 bronzérem
Karcagon a XII. Nagykun Kupán!



Íjászat

Í jászat
A csapat tevékenységéről a júniusi-júliusi összevont számban írtam utol-
jára. Azóta az edzések számát is növeltük heti 3 alkalomra, ami szintén jó
irányba befolyásolta az eredményeinket. A csapat létszáma is folyamato-
san nő. Jó hírünket talán az is öregbíti, hogy a környező településeinkről is
vannak tagjaink, úgymint Dunavarsányról, Nagyvarsányról, Majos há -
záról és Szigethalomról is. 
Az elmúlt időszakban kilenc versenyen vettünk részt, melyek közül a leg-
fontosabb számunkra az augusztus 20-án tartott házi verseny volt. A
szűkös anyagi helyzetünkön javított néhány adomány, és ezért szép díja-
kat tudtunk vásárolni és a csapat tagjai által készíteni. 

A következő eredmények születtek az íjtípusok szerint összevont kategó-
riákban:

Ungvári Brigitta női, tradicionális I. hely kupa, oklevél
Lakatos Mária női, vadászreflex II. hely érem, oklevél
Boros Melinda női, tradicionális III. hely érem, oklevél

Szász Tamás gyermek, tradicionális I. hely kupa, oklevél
Koncz Mátyás gyermek, tradicionális II. hely érem, oklevél
Halász Boldizsár gyermek, vadászreflex III. hely érem, oklevél

Bicskei Gábor ifi, tradicionális I. hely kupa, oklevél
Szegedi Attila ifi, tradicionális II. hely érem, oklevél
Károlyi Márton ifi, tradicionális III. hely érem, oklevél

Bicskei László felnőtt, tradicionális I. hely kupa, oklevél
Becz Attila felnőtt, vadászreflex II. hely érem, oklevél
Márton Tibor felnőtt, tradicionális III. hely érem, oklevél

A következőkben csak a versenyek helyszínét és az eredményeket ismer-
tetem.

Szigetmonostor
Halász Boldizsár gyermek, vadászreflex I. hely érem, oklevél

Szász Tamás gyermek, tradicionális II. hely érem, oklevél
Bicskei Gábor ifi, tradicionális I. hely érem, oklevél
Sántics László felnőtt, vadászreflex II. hely érem, oklevél
Márton Tibor felnőtt, vadászreflex III. hely érem, oklevél
Holka Ottó felnőtt, longbow III. hely érem, oklevél

Dunaharaszti fakupa verseny
Ungvári Brigitta tradicionális I. hely fakupa, oklevél
Ungvári Brigitta távlövés I. hely fakupa, oklevél
Koncz Mátyás mini, tradicionális III. hely érem, oklevél
Sántics László vadászreflex I. hely fakupa, oklevél
Holka Ottó longbow II. hely érem, oklevél
Bicskei Gábor ifi, tradicionális I. hely fakupa, oklevél
Bicskei László tradicionális III. hely érem, oklevél
Marosi Richárd első verseny oklevél

Nagyvarsány, Panderosa panzió
Koncz Mátyás mini, tradicionális III. hely érem, oklevél
Halász Boldizsár gyermek, vadászreflex I. hely érem, oklevél
Pribyll Rómeó gyermek, tradicionális II. hely érem, oklevél
Bicskei Gábor ifi, tradicionális II. hely érem, oklevél
Holka Ottó longbow III. hely érem, oklevél
Sántics László vadászreflex III. hely érem, oklevél
Koncz Béla első verseny érem, oklevél,

üveg bor

Áporka, távlövő verseny
Márton Tibor vadászreflex I. hely érem, oklevél
Mészáros Gyula vadászreflex II. hely érem, oklevél

És nem utolsósorban szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik ado-
mányaikkal segítik a csapat munkáját. 
Purthál Györgyinek és Tóth Jánosnak, akik rendelkezésünkre bocsájtották
a használaton kívüli fóliasátrat, ahol a rossz időjárás beköszöntével is gya-
korolhatunk. 
Anikó cukrászdának, akik a versenyekről hazatérő csapatot megvendégel-
ték fagyival, sütivel, üdítővel.
Köszönjük! 

Léhmann Antal

Sziget szíve Panderosa verseny Augusztus 20.



Íjászat

Augusztus 20. bemutató Augusztus 20. verseny

A verseny feszültségeinek levezetése a múzeumban Célkeresés

Dunaharaszti Keresi a vessző a célt



Tájékoztató Hirdetések

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

***

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

***

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

***

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

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

***

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

***

Takarítást vállalok! Bankoknál és magánházaknál szerzett tapasztalatok-
kal és referenciákkal, erkölcsi bizonyítvánnyal. 
Elérhetőség: 06-20/775-6668 (Piroska)

***

Szürke-drapp plüssbevonatú, ággyá nyitható, ágyneműtartós sarok-ülő-
garnitúra kedvező áron eladó. 06-30-696-6589

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

KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK:

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

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

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

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

5. Könyvtár
Tel.: +36-24/412-172

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

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

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

9. Védőnő
Tel.: +36-24/412-128

10. Gyógyszertár
Tel.: +36-24/212-798

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Hirdetések

LAKÁS SZERVIZ
Ha folyik vagy csöpög, hívjon és jövök,
de ha csak szivárog, akkor is kiszállok.

Víz-fűtés-gáz szerelés, karbantartás
– fürdőszoba-felújítás, -átalakítás

– mosdó, kád, WC, WC-tartály cseréje
– csaptelepek cseréje

– csőtörés javítása
– bojlerek tisztítása, vízkőtelenítése
– mosó-, mosogatógépek bekötése

– fűtési rendszerek javítása, korszerűsítése, átalakítása
– radiátorok és szelepek cseréje

– gázkazánok, vízmelegítők bekötése, cseréje
– konvektorok tisztítása, javítása

– időszakos átvizsgálás és karbantartás
– szaktanácsadás

MUNKAVÉGZÉS GARANCIÁVAL! 
HÍVJON BIZALOMMAL:

KISS TIBOR 06-30/242-7836

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.



Hirdetések

AKCIÓK!


