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Lehalkul a város zaja

Karácsony estére,

Melengeti a lelkünket

A kis gyertyák fénye.

Megszületett a szeretet

Földünkre e napon,

Hogy a fáradt embereknek

Hitet, reményt adjon.

Póth Béla: Karácsony 
című versével kívánunk 

Áldott, Békés Ünnepeket 
és Boldog Új Esztendőt 

Délegyháza minden kedves 
lakójának!

Délegyháza Község Polgármestere 
és a Képviselő-testület tagjai
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„Szeressük egymást gyerekek,
A szív a legszebb kincs.
Ennél szebb szó, hogy szeretet
a nagyvilágon nincs.
Az élet úgyis tovaszáll,
a sír magába zár.
Szeressük egymást gyerekek,
hisz minden percért kár! 

(Seress Rezső:
Szeressük egymást gyerekek)

Karácsonyhoz közeledve gondolkodtam,
hogy vajon milyen időszerű üzenetet fogal-
mazzak meg Önöknek, – az Olvasók szá-
mára. 
Miközben töprengtem, azon vettem észre
magam, hogy egyre csak a mottóul válasz-
tott dalocskát dúdolom. Igyekeztem elhes-
segetni magamtól ezt a néhány taktust, hogy
a feladatomra koncentrálhassak, ám az min-
dig visszatért. „Szeressük egymást gyere-
kek...., „Szeressük egymást gyerekek... Sze-
ressük egymást gyerekek...”. 
Ekkor hirtelen rádöbbentem, hogy ez az
első hallásra egyszerű, már-már bugyutának
és giccsesnek tűnő dalocska milyen mély
igazságról szól.
A karácsonynak örök és mindig aktuális üze-
netei vannak: ilyen a szeretet, a törődés, a
tisztelet, az egymás iránti türelem, a mások
megértésének szándéka, az önzetlenség. 
Azt is üzeni a karácsony, hogy meg kell ta-
nulnunk tiszta szívvel, szeretettel örülni. 
S az igazi öröm csak akkor, és úgy születhe-
tik szívünkben, ha másokat, embertársainkat
is örvendeni látjuk, ha a betlehemi istálló fé-
nyei nemcsak a mi arcunkat világítják meg,
hanem mindenkiét. 

De ne csak karácsonykor szeressünk!
Törekedjünk arra, hogy képzeletbeli naptá-
runkba minden napra egy cseppnyi kará-
csonyt jegyezzünk elő.
Nehogy késő legyen… késő legyen szeretet
adnunk azok számára, akik egy falat kenyér-
nél is jobban vágynak rá! 
Még ma, „hisz minden percért kár”.
Mikor felébredünk, és meglátjuk az arcukat,
mikor a reggeli nagy rohanásban mindenki
megy a dolgára, mikor a napi kötelezettségek
után fáradtan hazaérünk, este a vacsoránál
és elalvás előtt… merjük kimutatni, kimon-
dani, hogy szeretünk!
Még ebben az életben, mert „az élet úgyis to-
vaszáll”.
Egy mosollyal, öleléssel, egy kedves szóval,
egy gesztussal…
Nem kell sok ahhoz, hogy ezt megtegyük.
Csupán egy kis figyelem. Figyelem a másik
iránt és figyelmeztetés magunknak, hogy te-
gyük ezt meg! 
Mert a másik vágyik rá. Igényli. Legyen az
kisgyermek, kamasz, fiatal, felnőtt, idős… A
szeretetvágy és a szeretet adás nem függ kor-
tól és nemtől. És csak néhány pillanat az
életünkből.
Egyszer aztán azt vesszük észre, hogy a napi
gondokat is könnyebben viseljük. Türelme-
sebbek, toleránsabbak vagyunk.
Mert szeretetet kapunk és adunk minden
nap, és ez akkora érzelmi feltöltődést ad,
amely segít a hétköznapi harcok megvívásá-
ban.
Nyissuk ki a szívünket, és ne idegenkedjünk
a szeretet befogadásától!
Általa boldogabbak, kiegyensúlyozottabbak
leszünk, és ez meg is fog látszani rajtunk!

Mi emberek furcsa lények vagyunk… tudunk
örülni, sírni, dühöngeni… de a legfontosabb,
hogy tudunk szeretni. Mert a világ legcsodá-
latosabb dolga szeretni, és szeretve lenni!

„Szólhatok az emberek vagy az angyalok 
nyelvén,
ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc 
vagyok vagy pengő cimbalom.
Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az 
összes titkokat és mind a tudományokat,
hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha 
szeretet nincs bennem, mit sem érek.
Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt,
odaadhatom a testemet is égő áldozatul,
ha szeretet nincs bennem, mit sem használ
nekem.
A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, 
a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, 
nem is kevély.
Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, 
nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.
Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság
győzelmében leli.
Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél,
mindent elvisel.
A szeretet nem szűnik meg soha.”

A Szeretet himnusza – részlet
(Szent Pál Korintusiaknak írt 1. levele 13.)

Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden
kedves Délegyházi lakosnak a karácsony ál-
dott hangulatában átélt sok meghitt pillana-
tot, az új évben számtalan örömteli napot és
jó egészséget!

Dr. Riebl Antal 
polgármester

Ennek egyik magyarázata, hogy amikor Jézus az apostolokat az emberek
halászaivá tette, a hal egyúttal a megtért és megkeresztelt ember szimbó-
luma is lett. A hal motívum a kereszt mellett az egyik legfontosabb jelen-
tésű, mivel nemcsak a feltámadt Krisztusban való hitet jelképezi, hanem
mindazokat, akik követik Krisztust.
Másrészt a karácsonyi halevés magyarázata a néphagyományban is megta-
lálható. „A gyorsmozgású hal az új esztendőben hasonló haladásra serkenti
az ünnepi asztalt körülülő családot, és a halpikkelyek bőséget ígérnek a ház
népének a következő esztendőre.” (Forrás:hvg.hu)
Az Együtt Délegyházáért Egyesület, a Délegyházi Horgász Sportegyesület és a Vil-
lantó Horgásztó közös célja, hogy minden család asztalára kerüljön finom,
ízletes hallakoma, ezért 150 főre készítenek halászlét, mely elvihető és helyben
is elfogyasztható

2015. december 24-én 11 és 13 óra között a CIVILEK HÁZÁNÁL.

Karácsonyi HALÁSZLÉ
A karácsonyi asztalról nem hiányozhat a hal
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Délegyháza Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 2015. október 8-án rendkívüli
ülést tartott, melynek egyetlen napirendi
pontjaként egy egyszerűsített HÉSZ módo-
sítási eljárás megindításáról döntött. 
Délegyháza Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 2015. november 3-án rendes
ülést tartott a Polgármesteri Hivatal Tanács-
termében. Az ülés kezdetén dr. Riebl Antal
polgármester beszámolt a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról. 
Az első napirendi pont keretében 18 víziállás
(létesítési, illetőleg fennmaradási) kérelmet
tárgyalt meg a Képviselő-testület, melyet tá-
mogatási kérelmek követtek. Harmadik na-
pirendi pontként ingatlanügyek, majd pedig
egy közterület átnevezése következett. Az
egyéb településfejlesztési és településüze-
meltetési ügyek keretében egy fekvőrendőr
elbontásáról, a Délegyházi Napok keretében
tóvízilabda bajnokság szervezéséről, a téli
hókotrási rendről, a helyi utak szilárd burko-
lattal történő ellátásánál követendő eljárás-
ról, valamint Pest megye önálló NUTS 2 ré-
gióvá válása iránti kezdeményezéshez való
csatlakozásról döntött a Képviselő-testület. 
A Képviselő-testület 2015. november 24-én
rendes ülés tartott a Polgármesteri Hivatal
Tanácstermében. Az ülés a lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámoló ismertetésé-
vel kezdődött, majd első napirendi pontként
víziállás kérelmeket tárgyalt a Képviselő-tes-
tület. Ezt követően pénzügyi tárgyú napiren-
dek következtek: a 2016. évi belső ellenőrzési
terv jóváhagyása, a 2015. évi költségvetési
rendelet 3. módosítása (20/2015.(XI.25.) ön-
kormányzati rendelet az Önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.
(II.11.) önkormányzati rendelet 3. sz. módo-
sításáról), az Önkormányzat 2015. III. negye-
déves gazdálkodásáról szóló költségvetési tá-
jékoztató, az Önkormányzat likviditási terve. 
Módosította a Képviselő-testület az iparű-
zési adóról szóló rendeletét, adómentesség
bevezetésével a vállalkozó háziorvos (és fog-
orvos), valamint védőnő részére (21/2015.
(XI.25.) önkormányzati rendelet a helyi ipar -

űzési adóról szóló 22/2003. (XII.23.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról). 
A mentesség 2016. január 1-jétől (tehát a
2016-os adóévtől kezdődően) az alábbi –
törvényben meghatározott - feltételek együt-
tes fennállása esetén illeti meg a vállalkozó
háziorvost (és fogorvost), valamint vállal-
kozó védőnőt: 
- vállalkozásban kell működtetnie a házior-

vosi, házi gyermekorvosi vagy a fogor-
vosi alapellátást, továbbá a védőnői tevé-
kenységet, és

- a nettó árbevételének legalább a 80 %-a e
tevékenységből származik, és

- az éves vállalkozási szintű adóalapja nem
haladja meg a 20 millió forintot.

A hetedik napirendi pont keretében a rende-
zési tervvel kapcsolatos ügyeket tárgyalt a
Képviselő-testület: két rendeletet alkotott a
HÉSZ módosításáról (22/2015. (XI.25.) ön-
kormányzati rendelet a Község Helyi Építési
Szabályzatáról szóló 16/2005. (IX. 3.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról, 23/2015.
(XI.25.) önkormányzati rendelet Délegyháza
Község Helyi Építési Szabályzatának, vala-
mint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról
szóló 16/2005. (IX.01.) Ök. rendelet módo-
sításáról), valamint döntés született új eljárás
indításáról is. 
Módosításra került a Napsugár Óvoda alapító
okirata a név tekintetében, az Óvoda új neve
az egyedi névképzés követelményeinek való
megfelelős érdekében Délegyházi Napsugár
Óvoda lett. Végezetül pedig egy támogatási
kérelemnek adott helyt a Képviselő-testület. 
2015. november 26-án rendkívüli ülést tar-
tott a Képviselő-testület, melynek egyetlen
napirendi pontja - a törvénymódosításoknak
eleget téve – a Gyermekjóléti Szolgálat mű-
ködtetésének felülvizsgálata, azaz a Társulási
Megállapodás és a Gyermekjóléti Szolgálat
Alapító Okiratának módosítása volt. 
Az ülések jegyzőkönyvei a Könyvtárban,
illetőleg a község honlapján  (www.delegyhaza.hu)
olvashatók. 

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

Önkormányzati Hírek
Újszülöttek:

Kádár-Bajáki Balázs 2015. aug. 29.
Hajnal Sámuel László 2015. szept. 12.
Vig Márk 2015. szept. 14.
Tóth Bence Bendegúz 2015. okt. 7.
Balázs Véda Szofia 2015. okt. 15.
Erdélyi Máté 2015. okt. 18.
Kovács Zselyke 2015. okt. 21.
Kupec Anna Vivien 2015.okt. 22.
Sztaskó Dana Fruzsina 2015. okt. 30.
Duró Bernadett Erika 2015. nov. 07.

„Amikor a földön gyermekek nevetnek,
Nagy az öröm kéklő mezején a mennynek.
Jókedvű angyalkák le-lekukucskálnak,
Fellegek nyílásán csókokat dobálnak.
Szivárványszalagból csokrot kötögetnek,
Amikor a földön gyermekek nevetnek.”

(Móra Ferenc)

Házasságkötés:

Botos Sándor – Raffai Hajnalka Éva
2015. szeptember 19.

Karácsony Tamás – Halász Brigitta
2015.  október 30.

„Veled boldog vagyok,
Veled szelíd vagyok,
Veled erős vagyok,
Veled nyugodt vagyok,
Veled mindig mosolygok,
Veled én, énmagam vagyok,
Nincs többé olyan, hogy nélküled,
Tervem és jövőm van veled.

(Balzac)

Haláleset:

Győri Balázsné 1924. jan. 30.
Kéri Antal 1950. szept. 24.
Rakó József 1957. jan. 14.
Limbai Ferenc 1969. jan. 29.

"Minden elmúlik, mint az álom
Elröpül, mint a vándormadár,
Csak az emlék marad meg a szívben,
Halványan, mint a holdsugár." 

(Friedrich Schiller)

Lakóhelyet létesített: 34 fő
Tartózkodási helyet létesített: 13 fő

Zsolnainé Csernyi Erzsébet
anyakönyvvezető

Anyakönyvi napló

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki az Elohim Kft dolgozóinak az együttérzô, becsületes munká -
jukért, valamint mindazoknak, akik szeretett hozzátartozónkat, LIMBAI FERENCET
elkísérték utolsó útjára és mély fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Hálás köszönetemet fejezem ki a DÉLEGYHÁZA KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET
Vezetôségének és tagjainak, hogy 18 év után is megtisztelték férjem sírját Halottak nap-
ján egy szál virággal. Figyelmességüket nagyra értékelve kívánok további sok sikert!

Palóczai-Kiss Balázsné
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HIRDETMÉNY 
IGAZGATÁSI SZÜNET
ELRENDELÉSÉRŐL

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy a Délegyházi Polgármesteri

Hivatal 

2015. DECEMbER 14. NAPJÁTÓL
2015. DECEMbER 18. NAPJÁIG

IGAZGATÁSI
SZÜNETET TART.

Az igazgatási szünet időtartama alatt
a Polgármesteri Hivatal

ZÁRVA TART.
Az igazgatási szünet időtartama alatt kizá-
rólag a halálesetek anyakönyvezése törté-
nik, mely esetben a 06-24/542-155/1.
mellék ügyeleti telefonszámot hívhatják. 

dr. Molnár Zsuzsanna 
jegyző

VASLAKODALMI KÖSZÖNTŐ
Márton Sándor (1927.07.19.) és Márton Sándorné született Tribol Gizella (1932. 04.02.)

1950. október 27-én esküdtek örök hûséget egymásnak.
65. házassági évfordulókor Vaslakodalmat ünnepelnek, mely a vasakarat szimbóluma :

„együtt jóban, rosszban, egészségben, betegségben”.
Ebbôl az alkalomból köszöntik a Márton házaspárt gyermekeik és azok párjai, unokáik

és azok párjai, a dédunokák, valamint a rokonok, szomszédok 
és a Máltai Szeretetszolgálat Délegyházi Csoportja!

Szeretettel gratulálunk és még további sok boldog évet kívánunk együtt!

TájékozTaTó
a Délegyházi Polgármesteri Hivatal az igazgatási szünet és az ünnepek

ideje alatt HULLaDékSzáLLÍTáSSaL kapcsolatban 
ügyfélszolgálatot tart az alábbi időpontokban:
2015. december 16-án (szerdán) 08.00 – 14.00 óra között
2015. december 23-án (szerdán) 08.00 – 14.00 óra között
2015. december 30-án (szerdán) 08.00 – 14.00 óra között

Dósa Renáta a Hivatal 7-es számú irodájában várja az érdeklődőket.

VIGYÁZZUNK MAGUNKRA,
FIGYELJÜNK MÁSOKRA!

Pest Megyei Kormányhivatal Ráckevei Já-
rási Hivatalának Járási Népegészségügyi
Osztálya megkérte Délegyháza Község
Önkormányzatát, hogy tájékoztassuk a la-
kosainkat a téli hónapokban előforduló ki-
hűlés veszélyéről.
A télre való felkészülés időszakában külö-
nös figyelmet kell fordítani a kihűlés, fagy-
halál és fagyási sérülések megelőzésére.
Különösen fontos annak ismerete,
hogy a kihűlés veszélye nemcsak a
szabadtérben áll fenn, hanem a belső
térben is, ha tartósan 14 Co körüli hő-
mérsékleten tartózkodunk- elsősorban
idősek, betegek, mozgásukban korlá-
tozottak esetén. A havazással és jegese-
déssel hirtelen megnő a traumás esetek
előfordulási gyakorisága, legnagyobb mér-
tékben a töréssel járó balesetek aránya.
Kérjük Önöket, hogy a téli hónapok-
ban különös tekintettel vigyázzanak
magukra, illetve figyeljenek azokra is,
akik a koruk, fizikai, szellemi állapo-
tuk, csökkent belátási és önérdek ér-
vényesítő képességük miatt nem képe-
sek reálisan felmérni a szélsőséges
időjárás veszélyeztető hatását, illetve
akik anyagi helyzetük miatt nem tudnak
védekezni ellene. 

HÓELTAKARÍTÁS
Tisztelt Délegyházi Lakosok!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy
Délegyháza Község Önkormányzata gép-
parkjának növekedése következtében, idén
a tavalyi évhez hasonlóan Délegyháza
Község egész területén (gyűjtő utakon, az
intézmények előtti utakon, falu közpon-
tjában, tanyákon és az üdülőterületen is) az
önkormányzat által üzemeltetett gépekkel
végezzük el az utakra hullott hó
eltakarítását. (MTZ-820, VTZ-2048, trak-
torokkal, tartalék: JCB 3CX-4 rakodógép)
A havat akkor kezdjük el takarítani, amikor
annak magassága eléri az 5 cm-t. A

síkosság-mentesítésről speciális síkosság
mentesítő anyag (Eis Tiger) szórásával
gondoskodunk a buszjárat vonalán,
valamint a falu központjában lévő
főutakon. 

Elérhetőségek:

Hallai László községgondnok: 
06/30/599-6160 

Szilveszter Lajos alpolgármester: 
06/30/692-1073
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Tájékoztató

Közlemény
Országos Egészségügyi Információs Központ

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Betegút Egyesület egészségesek és betegek
részére információs központot tesz elérhetővé a jobb tájékozódás és a gyógyulási folyamat
meggyorsítása érdekében. Az adatbázisokon kívül személyre szabott tanácsadást is bizto-
sítunk, valamint jogsegély szolgáltatást is ellátunk. Az információs központ iránytű az egész-
ségügyi ellátó rendszerben történő eligazodáshoz.

www.betegutegyesulet.hu  •  betegutegyesulet@gmail.com
Telefonszám:  70-884-5879

RENDŐRSÉGI HÍREK
„HÁZHOZ MEGYÜNK”

ORSZÁGOS VAGYONVÉDELMI
KAMPÁNY

A rendőrség munkatársai Pest megyében három helyszínen várják az érdeklődőket, ahol a közreműködő
szervezetek képviselőivel és a témában jártas szakértőkkel közösen tájékoztatják a lakosságot vagyonvé-
delmi lehetőségekről, a mindennapok biztonságáról.
A vagyonvédelemhez szükséges döntések meghoza-
talához, a veszélyhelyzetek elkerüléséhez segítséget
nyújtanak az Aegon Magyarország Általános Biz-
tosító Zrt., a Személy-, Vagyonvédelmi és Magán-
nyomozói Szakmai Kamara képviselői, valamint a
Polgárőrszövetség munkatársai is.  Az információs pontokon 2015. november 2-től alábbi időpontokban
és helyszíneken várják az érdeklődőket: 
Helyszín: Tesco, 2316. Tököl Hermina út 1.
Időpont: 2015. december 14. – 18.  hétfő – péntek: 14.00.-16.00

„Házhoz megyünk” Szigetszentmiklóson is
A rendőrség új, országos megelőző - vagyonvédelmi programja 3. állomásának a Szigetszent-
miklósi Rendőrkapitányság illetékességi területén található tököli Tesco Hipermarket adott
otthont. 
A program célja, hogy a lakosság minél szélesebb körben tájékoztatva legyen lakóhelyének
aktuális bűnügyi helyzetéről, az újabb megelőző-vagyonvédelmi eszközök lehetőségeiről.
Ebben a szigetszentmiklósi rendőrök segítségére volt a polgárőrség, valamint a helyi vagyon-
védelmi cégek munkatársai és az Aegon Magyarország Zrt. által készített szóróanyagok.
Az érdeklődők többnyire a távfelügyeleti rendszerrel és megelőző vagyonvédelemmel kap-
csolatos kérdésekkel fordultak a programban résztvevő rendőrökhöz, szakemberekhez. Ezen
kívül kötetlen beszélgetésre is lehetőség nyílt, így más jellegű problémáikkal is megkereshették
az állampolgárok a rendőröket. 

Szeremlei Csilla r. ftőrm.
Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság

Ideje: Páros héten hétfőn 14-16 óra között.
Helye: Dunavarsány Rendőrőrs (2336 Du-
navarsány, Gyóni Géza utca 5. szám.)
Elérhetőségek:
Segélyhívó: 112, 107
Szolgálati Mobil: 06-20-489-6753
Tel.: 06-24-472-125
Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság:
06-24-525-460

Varga Zsolt r. ftörm (Délegyháza KMB): 
Tel.: 06-20-489-6753
e-mail: VargaZso@pest.police.hu
Garai Richárd r.ftörm (Délegyháza KMB):
Tel.: 06-20-489-6753
e-mail: GaraiRS@pest.police.hu

Kovácsné Szabó Márta r. alezr.
Dunavarsány Őrsparancsnok

Délegyházi körzeti megbízott fogadó órája

„Egyél jól, hogy legyél jól!”

A Délegyháza Életháza Életmódklubunk
immár negyedik éve nyújt kiváló ötleteket
az egészségüket sok szempontból védeni,
ápolni akaró embereknek. 
Havonta egyszer találkozunk, érdekes, iz-
galmas előadókat, vendégeket hívunk,
hogy a gyakorlatban is tesztelhessük a sok-
sok elméleti okosságot. 

Klubunkba, előadásainkra szeretettel vár-
juk jövő évben is azokat, akiknek fontos
családjuk egészsége és a személyes jóléte!
Továbbra is kedves ajándékok, játékok,
meglepetések színesítik majd a jókedvű
klubozós estéinket, ahol mindenkit barát-
sággal fogadunk! 
Kellemes ünnepeket, vidám óévbúcsúzta-
tót kívánunk a 2016-os találkozásunkig is! 

Szombati Zsuzsanna
és Tóth Ilona klubvezetők

facebook: Délegyháza Életháza 
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Pest megyében is
megjelentek a 
földárveréssel

kapcsolatos
hirdetmények

A Magyar Állam a tulajdonában álló termő-
földek egy részét nyilvános árverésen érté-
kesíti. Az értékesítésre kijelölt ingatlanokra
vonatkozó árverési hirdetmények a 2015.
október 19. napjával kezdődő héttől a
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet hivata-
los honlapján megtekinthetőek. A honlapra
a hirdetmények feltöltése folyamatos. Az
árverezésre meghirdetett földterületekkel
kapcsolatos részletekről, többek között a
regisztrációs, illetve árverési időpontokról
az NFA honlapján (http://www.nfa.hu)
tájékozódhatnak az érdeklődők.
Pest megyében több mint 500 darab in-
gatlant bocsátanak árverésre, mely árveré-
sek helyszíne Érd megyei jogú város.

A "MISA"
Alapítvány hírei

Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy decem-
ber 13-án a Kölcsey Művelődési Központ
által szervezendő Luca-napi kirakodóvá-
sárhoz az Alapítványunk is csatlakozik.
Könyvekkel, játékokkal, ruhákkal és egyéb
adományokkal szeretnénk kedveskedni az
érdeklődőknek.
Az Alapítvány által működtetett Senior

Álláskeresők Klubja decembert követő
foglalkozása 2016. január 5-én, kedden
lesz 14 órai kezdettel. Minden érdeklődőt
szeretettel vár a Klubvezetőség.
Az Alapítványunk minden délegyházi la-
kosnak áldott karácsonyt, egészségben és
örömökben gazdag boldog újesztendőt
kíván!

Dr. Gligor János
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Azt gondolom,
hogy mindenki is-
meri Gergely Sán-
dorné Ancikát, a
Védőnőt, aki élet-
pályája során Dél-
egyházán most ün-

nepli 30 éves munkaviszonyát. Az itt töltött
röpke egy évem alatt számos tény mutatta,
hogy a védőnő egyenlő Ancikával. 
Engedjék meg, hogy egy aranyos történetet
is megosszak vele kapcsolatban: Iskolai ol-
tásra készülvén, egy kisfiú nem találta az ol-
tási könyvet. Kérdeztem, hogy ki a gyerek-
orvosa, hiszen tőle lehetne megtudni, hogy
milyen oltásokat kapott eddig. Rövid gon-
dolkodás után ezt válaszolta: „Hát termé-
szetesen Ancika néni! Ő tud mindent
rólam.” Bizonyára még számos történet
eszébe jut anyukáknak, nagymamáknak An-
cikáról, így azt hiszem egy külön újságot is
meg tudnánk vele tölteni.
Röviden megpróbálom leírni mit is csinál a
Védőnő: az élet legcsodálatosabb élményé-
ben segít a családoknak. Jelen van a babavá-
rásoknál, a születésnél és a gyermekek cse-
peredését is figyelemmel kíséri. Egészség-

ügyben, családgondozásban jártas, szervezi
a védőoltásokat. Segíti és tanácsokkal látja
el a szülőket a babák egészséges fejlődése
érdekében, észreveszi a legkisebb rendelle-
nességeket is. Ha beteg egy gyermek, segít
a gyógyszerelésben, otthoni gondozásban.
Mindenhol ott van, mindenben segít és
sokszor a lehetetlent is megpróbálja meg-
tenni egy-egy családért, gyermekért. Mun-
kája folyamatos, tanácsai nem zárnak be a
munkaidő leteltével. Ha az utcán, közért-
ben kérdeznek tőle, ugyanolyan lelkesen
segít, mint a tanácsadóban. Délegyházán
nem csak a hivatalos tanácsadási időben fo-
gadja a kismamákat, s a gyerekekkel éppen
arra járókat, hanem amikor látják, hogy
bent van, a tanácsadó ajtaja és Ancika ked-
ves segítségnyújtása mindig nyitva áll.
Sokszor tapasztaltam, hogy még a késő dél-
utáni órákban is bent van, papír alapú stá-
tuszlapokat, idézéseket, gondozási terveket,
oltási értesítőket rendszerez - ami alig pár
óra alatt halmozódik fel -, számítógépes ad-
minisztrációt végez, jelentéseket készít. A
munkaidőbe sokszor nem fér bele a doku-
mentálás, hiszen számára a legfontosabb az,
hogy lássa és segítse a rászorulókat.

Miután idekerültem, nagyon sokat segített
nekem is eligazodni a helyi szokásokban, a
gyerekekkel kapcsolatos kérdésekben. A kis-
mamáktól a nagymamákig mindenkit ismer.
Körülbelül 150 kisgyerekes család tartozik
hozzánk fejenként, így sokan tudnának me-
sélni mi mindent is tett értük Ancika. Odaa-
dással segít a DÉSA munkájában is. Kirándu-
lásokat szervez, segít a rászoruló családokon.
Röviden összefoglalva Ő az, aki gondozza
a várandósokat, együtt izgul a szülések kö-
zeledtével, majd szalad az újszülötthöz,
nézi, figyeli, számos tanáccsal segíti fejlő-
désüket, intézkedik, megszervezi, hogy
minél hamarabb eljusson valaki fejlesztésre
a megfelelő szakorvoshoz, ha szükség van
rá. Oltásoknál az Ő megnyugtató szavai, fo-
gásai, ölelése már el is feledtetik a rossz él-
ményt. A legkisebbektől a legnagyobbakig
Ancika az, aki a lehető legtöbbet tudja a
gyerekekről itt Délegyházán.
Remélem, hogy még sok baba egészséges
fejlődésének védője lesz az elkövetkezendő
években is, s még rengeteg tapasztalatot fog
számomra átadni!

Kosler Barbara
védőnő

Kerek születésnapi évfordulókor az emberek
szeretnének valami különlegességet, emléke-
zeteset tenni. 

Kevés anyagi lehetőségeim miatt megaján-
dékoztam magam egy gyerekzsúrral, és ti-
tokban elneveztem az én 50-dik szülinapi
bulimnak.
Az újságban a meghívó mindenkinek szólt:
elmentem hát én is a délegyházi 10. Tökfesz-
tiválra. 
Már a bejáratnál forralt bor illata csalogatta
be az érkezőket, az előtérben finomabbnál
finomabb tökös sütemények sorakoztak. A
teremben szorgos kezek faragták a külön-
böző méretű sütőtököket. A zsűrinek nehéz
dolga volt mindkét versenyen: jelmezverseny
és a faragott tökök versenyében is. Szá-
momra mindegyik tökkreáció csodálatosan

szép volt! A színpadra felso-
rakoztak jelmezesek: herceg-
kisasszonyok, csontváz, indi-
ánlány, cica, kisördögök, sütő-
tök, és tovább sorolhatnám.
Remélem csak a képzeletem
furcsa játéka volt, de én még
szellemeket is láttam… 
A versenyeket követően el-
kezdődött a készülődés az esti
lámpás felvonulásra, ami na-
gyon komoly munka volt. A
gyerekek olyan odaadóan ké-
szítették a lámpásokat a fel-

nőttek segítségével, hogy némelyik kicsinek
a nagy összpontosítás miatt még a nyelve is
kilógott. 
Alkalmam volt a szőnyegen játszadozni a
legkisebbekkel, új recepteket ismertem meg,
de a lámpás felvonuláson már nem vettem
részt. Így félévszázadosan már van esti kö-
telező programom (gyógyszerek, stb.) 
Nem hittem, hogy ilyen sokáig fogok ma-
radni, de olyan jól éreztem magam, hogy
észre sem vettem milyen gyorsan eltelt az
idő. Nehezemre esett elszakadni a társaság-
tól, de a finom töklevessel, és a főzelékkel
jóllakottan be kellett fejeznem a bulimat. 
Köszönöm a Baba- Mama Klubnak a felejt-
hetetlen, csodálatos szülinapi zsúromat! 

Aszalos Edit 

Délegyháza Védőnője: Ancika

10. Tökfesztivál – Dupla Jubileum
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Tisztelettel köszöntöm a délegyházi időse-
ket, a település jelenlévő vezetőit és rendez-
vényünk közreműködőit az Idősek világ-
napja alkalmából rendezett ünnepségen.
Már hagyománnyá vált, hogy évente egy al-
kalommal összejövünk azért, hogy kifejez-
zük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésün-
ket és szeretetünket azok iránt, akik hosszú,
munkában eltöltött évek után köztünk töltik
megérdemelt nyugdíjas éveiket.
Az ENSZ először 1991-ben rendezte meg az
idősek világnapját, azóta minden évben meg-
emlékezünk a Föld mintegy hatszázmillió 60.
életévét betöltött lakójáról, köztük Magyar-
ország több mint 2 millió szép korú lakójáról. 
Az ünnepnap kapcsán ide vágó idézetek ke-
resgélése közben Sütő András gondolatát
választottam:
„Önmagát becsüli meg minden nemze-
dék azáltal, hogy tudomásul veszi: a
világ nem vele kezdődött.” 
A mi világunk Önökkel: apáink, anyáink,
nagyapáink és nagyanyáink életével, munkás-
ságával kezdődött. 
Önök építették számunkra azt a jelent,
amelyben a mi generációnk egy újabb nem-
zedék jövőjét alapozhatja meg. Mindennapi
munkánkhoz az elődök példáiból meríthe-
tünk erőt, hitet és bátorságot.

Kedves ezüsthajú, aranyszívű vendégek!
Két nemes fémből kellene ötvözni e mai, de
nem mindennapi ünnepi jelvényt. 
Aranyhoz hasonlítom szerető szívüket. Az
arany fénye nem halványult a sok gondtól,
megpróbáltatástól. Életüket hol boldogan,
hol fáradtan élik. Valamikor nem hitték,
hogy ilyen gyors járásúak az évek, szinte su-
hannak egymás után. 
Az arany mellett az ezüst fénye is csillan ma:
Ezüst hajukban sok-sok tél ott felejtette fe-
hérségét. 
Az idős kor az Élet rendje, az éretté válás
korszaka, életbölcsességgel, gazdag tapasz-
talatokkal.

Köszönjük a példamutatást és az emberi ér-
tékeket, melyeket belénk csepegtettek. 
Szívből kívánjuk, hogy továbbra is ragyogja
be életüket a két nemes fém: az arany és az
ezüst fénye.
Az Idősek napja az idős emberekről, az ő
tiszteletükről szól. Tiszteletünk magában
foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szere-
tetüket és annak kifejezését, hogy mindany-
nyiunknak nagy szükségünk van rájuk. 
Szükségünk van mindarra a sok élettapaszta-
latra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csa-
kis ők rendelkeznek, és a türelemre, elfoga-
dásra, ahogy tanítanak, nevelnek bennünket.
Az idősek világnapja alkalmából köszöntjük
mindazokat az embereket, akik hosszú élet
munkáját, tapasztalatait tudják maguk mögött.
Segítségükkel ápoljuk a hagyományainkat,
száll generációról –generációra a sok tudás. 
Mindannyian szeretettel gondolunk Önökre,
s nem csak ezen a napon, hanem az év min-
den napján, hisz szeretetükkel, bölcsességük-
kel Önök is mindig a rendelkezésünkre állnak. 
Idős koruk tapasztalatával helyükre tudják
tenni a dolgokat, tudják mi a jó, amit tovább
adhatnak, s tudják mi az a rossz, amit el kell
kerülni a következő generációnak.
A mi feladatunk lehetővé tenni az Önök szá-
mára az öregkorhoz méltó életet, támaszt nyúj-
tani a pihenés éveiben. Vigyáznunk kell Önökre,
segíteni Önöket, hogy a hosszú évek kemény
munkája után örömteli életet élhessenek. 
Érezniük kell, hogy nem hagyjuk magukra
Önöket, hogy fontos részei életünknek. 
Szüleink és nagyszüleink kitartása és szere-
tetük felbecsülhetetlen kincs számunkra.
Mosolyuk és gondoskodásuk rengeteg erőt
sugároz felénk. 
Advent első hétvégéje van…
Az Advent a karácsonyt megelőző negyedik
vasárnaptól karácsonyig számított időszak.
Az Advent szó jelentése „eljövetel”, hiszen a
karácsonyt megelőző várakozás az eljövetel-
ben éri el jutalmát. Adventkor fenyőágból
kör alakú koszorút szokás készíteni, 4 gyer-

tyával. A gyertyákat vasár naponként gyújtják
meg, minden alkalommal eggyel többet. A
világító gyertyák számának növekedése szim-
bolizálja a növekvő fényt, amelyet Isten
Jézusban a várakozóknak ad karácsonykor. 
Amikor az adventi koszorún mind a négy gyer-
tya egyszerre ég, az advent utolsó vasárnapja.
Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat,
egy-egy személyre vagy közösségre is utal:
• Az első lila gyertya – a hit: Ádám és Éva –

mint akiknek elsőként ígérte meg  Isten a
megváltást 

• A második lila gyertya – a remény: zsidó
nép  – akiknek Isten megígérte, hogy kö-
zülük származik a Messiás;

• A harmadik a rózsaszín gyertya – az öröm:
Szűz Mária – aki megszülte a Fiút 

• A negyedik gyertya is lila – a szeretet: Ke-
resztelő Szent János – aki hirdette Jézus el-
jövetelét, és készítette az utat az emberek
szívéhez;

Nagy tisztelettel
szeretném felkérni
Nagy Illésnét,
ünnepségünkön
jelen lévő legidő-
sebb délegyházi
lakost, hogy fárad-
jon oda Délegy-
háza Adventi ko-
szorújához, és
gyújtsa meg rajta
az első gyertyát!
Kérem dr. Riebl Antal polgármester urat,
hogy legyen segítségére Jolika néninek, Önö-
ket pedig arra kérem, hogy közösen énekel-
jük el a Mennyből az angyal című éneket!
Kívánom Önöknek, hogy a várakozás idő-
szaka legyen békés, meghitt, szeretetteljes és
örömökben gazdag. 
Sok erőt kívánok a hétköznapi gondok és
problémák átéléséhez, és kérem, hogy pró-
bálják ezeket félre tenni és gyermekeikkel,
unokáikkal közösen megélni a karácsonyra
való várakozás minden örömét….,hogy az-
után a szenteste gyermek és felnőtt számára
a beteljesült csoda lehessen!
Kívánom, hogy érezzék környezetük figyel-
mét, családjuk szeretetét.
Bízom benne, hogy összeállításunkat olyan
szeretettel fogadták, mint ahogy annak be-
mutatására fellépőink, közreműködők és a
szervezők is készültek.

Idősek napja az Adventi szeretet jegyében
– Szabóné Pál Orsolya 2015. november 28-án elhangzott ünnepi köszöntője –

„Az élet mindannyiunk jelmezét és maszkját felismerhetetlenül átvarázsolja.
De ha valakit szeretsz, az alig változik a szemedben:

eltelik hatvan-hetven év, és ugyanazt érzed a közelében.
Ugyanazt a sugárzást, ugyanazt a szóval kifejezhetetlen érzést, hogy „Ismerem!”.”

(Müller Péter)
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Hitélet

„Harcold meg a hit nemes harcát…”
Olvasandó 1Tim 6,1-12.

buzdítja Pál apostol fiatal munkatársát, Ti-
móteust, akire több gyülekezet vezetését is
rábízza a mai Görögország és Törökország
területén. Az ifjú munkatárs Pál apostolon
túl Krisztushoz tért nagyanyjától és anyjától
kapott lelki támogatást a hithez és a szolgá-
lathoz. Az idősebb testvér, Pál tapasztalatból
tudja, hogy egy gyülekezet vezetése részben
a hit sebezhetősége, részben pedig az ördög
fáradhatatlan munkája okán az egyik legna-
gyobb feladat. A feladatra elhívja Timóteust,
de nem hagyja magára. Egyebek mellett a hit
nemes harcának a megharcolására buzdítja, mert
tudja, hogy aki a saját hitéért nem harcol, az más
hitéért nem tud tenni semmit. 
És ez így van mindenkivel. Egész életünk tá-
madások kereszttüzében zajlik. Megpróbál a
fáradság, a betegség, a kihívás, a feladat, a
napnak égető tüze, a hideg eső csontjainkat
átjáró kínja és akkor még nem beszéltünk a
velünk született, bennünk és körülöttünk
lévő gyarlóságokról, balgaságokról és go-
noszságokról. Ezek mind és végtelen sok
társuk támadják azt a hitet, amely azonban
mind a reménységnek, mind a szeretetnek a
forrása. Ha meghal a hit, elvesznek a remények
is, és meglankad a szeretet. 
Harcolnunk kell tehát azért, hogy a.) hitünk
ne üresedjen ki; b.) ne cseréljék fel
tévhitek/illúziók, c.) életvitelünk ne kerüljön
ellentmondásba vele. Ennek a három táma-

dásnak van elsősorban kitéve a hit. 
Hányan gondolják nagy naivan, hogy ők a
hitüket, az Isten jóságához való kötődésüket,
amelyből emberek iránti jóság származik,
mindenfajta karbantartás, odafigyelés és tö-
rődés nélkül meg tudják őrizni. Ha valaki
kérdezi: „Milyen vallású vagy?” Könnyen rá-
vágja: „református” vagy „katolikus”. Aztán
ha valaki még egy kérdést föltesz, például
ilyet: „Hogyan gyakorlod, vagy mi követke-
zik ebből?” Akkor már bajban van a válasz-
szal. Rajtakapja magát, hogy pont úgy szo-
morkodik, pont úgy haragszik, pont úgy
önző, pont úgy ember, mint bárki más, aki
nem tartja magát hívőnek. Aki ilyen, az nem
harcolt a hitéért, és el is veszítette azt. 
És hányan vannak azok, akik számára a hit
nem a mi Urunk Jézus Krisztusba, Atyjába,
és Szentlelkébe vetett, életen és halálon győ-
zedelmeskedő transzcendens kötődés, hanem
valamiféle illúzió, bálvány, szirénhang köve-
tése, és ezekre elvesztegetett reménységek ku-
darca, csalódása. A meg nem harcolt hit, a
Szentírás igazságán meg nem mért hit előbb-
utóbb a biztos kudarchoz vezető rögeszmék
vagy naivitások törékeny világába vezet. 
Továbbá hányszor előfordul még mélyen
hívő, bizonyos templomos hitgyakorlatokat
is folytató emberrel, hogy kritikus helyzetek-
ben, rendkívüli kihívások alkalmával csak
úgy tud reagálni, mint bárki más. A meg-

gyengült, harcban meg nem edzett hite „ke-
vésnek találtatik” az élet vagy a halál nagy ki-
hívásaival szemben. Talán még van valami
hittudata a rá jogosan haragvó Istenről, aki
kiűzte őt a Paradicsomból, mert bűnös, és
ezért beteg, gyenge, és mulandó, de nincs
már hite a megbocsátó, a Paradicsomba visz-
szahívó, Krisztusban áldozatot vállaló Isten-
ben és az Ő szeretetében. Pedig csak ezzel a
hittel, ezzel a tudatosan megharcolt hittel
tudnánk mi is megbocsátani, nagylelkűek és
nagyvonalúak lenni, mindenkiben jót látni
vagy legalább jót remélni. Egyszóval, krisz-
tusiak lenni. 
Ez a megharcolt hit adja azt a krisztusi létet,
amely másként reagál az ember ösztöneire,
a gonoszságokra, a tragédiákra, a katasztró-
fákra, az áldott jó napokra, és az olyan tár-
sadalmi kihívásokra, mint például napjaink
legnagyobbika, a migráció… 
Vizsgáljuk meg magunkat így Advent küszö-
bén, hogy milyenek a reakcióink. Olyanok-e
csak, mint a Paradicsomból jogosan kiűzött
emberé, vagy olyanok, mint a Paradicsomba
kegyelemből visszahívott emberé. Ez a visz-
szahívás Karácsonykor kezdődött. Az Úr
megharcolt értünk, Betlehemben is és a Gol-
gotán is. Harcoljuk meg tehát mi is a hitnek
szép harcát… 

Dr. Bóna Zoltán 
református lelkész 

Adventi és karácsonyi istentiszteletek a Református Templomban
„Üdvözítő született ma nektek…” Lk 2,11/a

December 06. 08:30 óra Adventi zenés istentisztelet
December 13. 08:30 óra Adventi istentisztelet
December 23. 08:30 óra Adventi istentisztelet
December 24. 15:00 óra Karácsonyi istentisztelet

gyermekműsorral
December 25.    08:30 óra Úrvacsorás karácsonyi istentisztelet
December 26. 08:30 óra Úrvacsorás karácsonyi istentisztelet
December 27. 08:30 óra Aprószentek istentisztelet
December 31. 17:00 óra Óévi hálaadó istentisztelet

Január 1. 08:30 óra Úrvacsorás újévi könyörgő 
istentisztelet

Január 3. 08:30 óra Vízkereszti istentisztelet
Január 9. 17:00 óra Nyilvános egyházközségi közgyűlés,

újévi szeretetvendégséggel
Január 18. 17:00 óra Egyetemes Imahét megnyitó 

istentisztelete
Ünnepeljünk együtt! – és a személyes találkozásig áldást,
békességet kíván:                                                      a Presbitérium

Felkészülni, vigyázz, kész!
Alapvetően nem szeretünk és nem is tudunk
várni. Olyan világban élünk, ami arra tanít,
hogy ne várj, hanem szerezd meg most. Ne
várj, indulj, ha kell, gázolj át a többieken, de
legyen a tied. Az advent pedig várakozást je-
lent. Várjuk a karácsonyt, Jézus születésének
ünnepét, illetve várjuk az Ő visszajövetelét,
hiszen tudjuk, hogy az idők végén újra eljön
és magával viszi azokat, akik hisznek Benne
és követik Őt. Várakozunk, de hogyan? Tét-

lenül vagy szorgalmasan? Milyen jó lenne, ha
alig bírnánk kivárni, hogy Jézus visszajöjjön.
Várakozás közben pedig szorgalmasak len-
nénk és megtennénk azokat a dolgokat,
amikre Ő kért minket. Hiszen nem azt
mondta, hogy tétlenül nézzük az eget
hanem, hogy vezessük az embereket
Őhozzá szavakkal és tettekkel. A minap ol-
vastam egy megtörtént esetet, mely jól pél-
dázza, hogyan kell várnunk Jézust.

A helyszín egy belvárosi étkezde, délidő
van. Zsibongás, tömeg, mindenki éhes és
siet. Egy asztalnál két fiatalember ül, előt-
tük ennivaló, üdítő lassan eszegetnek, s
közben elmélyülten beszélgetnek. Egyszer
csak megáll mellettük egy kócos, tíz éves
forma, rosszul öltözött kisfiú, s alázatos
hangon megszólal: 
– Tessenek adni száz forintot kenyérre! Az
egyikük már nyúl is zakója belső zsebébe, s
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A Katolikus Egyház ünnepei, szentjei december hónapban
Advent jelentése úrjövet, várakozás, a latin
„adventus Domini” kifejezésből származik.
A karácsonyt megelőző negyedik vasárnap-
tól számított időszak, Szent András apostol
napjához (november 30.) legközelebb eső
vasárnappal veszi kezdetét. A karácsonyi
ünnepkör advent első vasárnapjával kezdő-
dik és vízkeresztig, január 6-ig tart. Advent
első vasárnapja az egyházi év kezdetét is je-
lenti. 
Régebben egyes vidékeken „kisböjtnek” ne-
vezték ezt az időszakot. 
A Katolikus Egyházban advent liturgikus
színe a lila (viola), mely a bűnbánatot, a
szent fegyelmet jelképezi. Advent harmadik
vasárnapján – gaudete vasárnap – örömva-
sárnap van, az Úr eljövetelének közelségét
ünneplik, ekkor a liturgikus szín a rózsaszín.
Egész időszakban az oltár dísztelen, az or-
gona az énekek kíséretére korlátozódik.
Szokás adventi hétköznapokon rorate (haj-
nal) misét tartani. Különös hangsúlyt kap
Szűz Mária tisztelete és a karácsonyi vára-
kozás. Adventhez kötődnek az Ó- antifó-
nák, gregorián énekek. „Ó” felkiáltással kez-
dődnek: 
-Ó Bölcsesség! 
-Ó Adonia! 
-Ó Jessze gyökere!
A Szent Család járás a XX. századból
származó katolikus szokás. A hívek minden
nap más házhoz visznek egy Szent Családot
ábrázoló képet, imákat mondanak, kisebb

szertartásokat mutatnak be körülötte. A
népszokás arról emlékezik meg, amikor a
gyermekét váró Szűz Mária és Szent József
Betlehemben szállást kerestek. 
Az adventi böjti idő alatt korábban tiltották
a zajos mulatságokat és az ünnepélyes há-
zasságkötéseket. A böjtölés hagyománya a
XX. század közepétől tűnt el. 
December 25. Karácsony - Jézus Krisztus
születésére emlékezünk, Assisi Szent Ferenc
az ünnepek ünnepének tartotta, világszerte
ezen a napon tartják ezt az ünnepet. Ez a
keresztény ünnep az első nikolai zsinat ha-
tározata értelmében Jézus Krisztus földi
születésének emléknapja, az öröm, békes-
ség, a család és a gyermekség, az otthon és
szülőföld ünnepe. 
A karácsony egy tradicionális keresztény
ünnep. December 25.-e a téli napforduló
környéke, mely mindig is fontos időpont
volt. A Nap a természet újjászületésének ün-
nepe. A katolikus keresztények számára Jézus
születésének fénypontja ( december 24-én) a
karácsonyi éjféli misén való részvétel .
December 26. Szent István ünnepe, aki az
egyház első vértanúja. Csodálatos beszéde
meggyőzte hallgatóit Jézus Krisztus igazsá-
gairól. Ellenzői dühükben a városon kívülre
hurcolták és megkövezték, Ő azonban meg-
bocsátott üldözőinek és imádkozott értük.
Megkövezésének tanúja volt Saul, akinek lá-
baihoz rakták az őt megkövezők a ruháikat. 

December 27. Szent Család ünnepe. A
Katolikus Egyházban Szűz Mária, Szent Jó-
zsef  és Jézus Krisztus alkotta a Szent Csa-
ládot, példaként állítva a mai családok elé.
XV. Benedek pápa 1921-ben a világegyház
számára előírta a Szent Család vasárnapja
megünneplését. XVI. Benedek pápa 2010.
november 7-én szentelte fel Barcelonában a
Sagrada Familia templomot, ahol hangsú-
lyozta a Szent Család templom felszentelé-
sének jelentőségét. Mindez olyan korban
történt, amelyben az emberek azt hiszik,
hogy életüket Istentől függetlenül építhetik
fel. 
Szent János apostol ünnepe is ezen a
napon a van, Zebedeusnak, a gazdag betsza-
idai halásznak és Saloménak a fia. Testvére
Jakab, akivel együtt a szélsőséges zelóták
közé tartoztak. Keresztelő János tanítványa,
ő küldte Jézushoz. Jézus titkainak ismerője,
aki ott állt Jézus keresztjénél. Hosszú apos-
toli munkája után Patmosz szigetére került
száműzetésbe. Itt látomásokban részesült,
amelyet a Jelenések könyvében írt le. Ő a
negyedik evangélium szerzője, ”Szeretett”
tanítványként szerepel. Az Újszövetségben
az Ő ünnepéhez kötődik a bor megáldásá-
nak szertartása. A hagyomány szerint mér-
gezett bort nyújtottak neki, de ő egy keresz-
tet rajzolt rá, mire egy kígyó jött elő a ke-
helyből.

Józsa Sándorné 
hitoktató

előveszi pénztárcáját, amikor a másik rá-
nézve a gyermekre azt mondja: 
– Tudod, én nem adok neked száz forintot
kenyérre! – s nézi a gyermek szomorú, már-
már fásult arcát. Azonnal kérdez is: 
– Éhes vagy? Kérsz valamit enni? A kisfiú
arca pillanatra mintha reményt mutatna, de
azt is félelemmel – „lehet, csak viccelődik?”
-, mégis rögtön rábólint: 
– Igen!  
– Gyere, veszek neked, amit csak szeretnél. 
A gyermek láthatóan nem hisz a fülének,
de a férfi feláll, s elindul a kiszolgáló pult
felé. 
– Kérj valamit! – mondja. 
A fiú nagy adag milánói makarónit kér. 
– Mit szeretnél inni? 
– Kólát. – mondja bizonytalan, szinte hitet-
lenkedő hangon. 
Amikor mindent megkaptak, a gyermek a fal
melletti étkező pult egyik székére ül, és
mohón tömni kezdi magába az ételt. A férfi
visszaül barátjához. 
– Most nagyon szégyellem magam. –
mondja a barát. Én elintéztem volna azzal,

hogy adok neki egy százast, de ez eszembe
sem jutott volna. 
– Nekem is hirtelen támadt a gondolat és azt
éreztem, hogy a pénzt bizonyára elvették
volna tőle. Hallottam már, hogy kis gyereke-
ket koldulni küldenek. Száz forint egyébként
is kevés a kenyérre. És láttam, hogy nagyon
szomorú az arca. Ekkor jutott az eszembe,
hogy ételt veszek neki. 
Napirendre tértek a dolog fölött. Tovább
eszegetnek, beszélgetnek. Még félig sem
ették meg ételüket, amikor megint odajön a
kisfiú. Kíváncsian néznek rá, s az csak annyit
mond: „Köszönöm szépen.” – s ezzel el-
ment. Rövid csend. Majd megszólal az, aki
az ételt fizette. 
– Nagy hibát követtem el! 
– Ugyan, mit? 
– Nem beszéltem neki Jézusról! Nem mond-
tam, hogy van valaki, aki őt is nagyon szereti,
s én is csak azért tudtam rajta segíteni, mert
valamikor engem is megmentett. 
Nem mondtam el neki az evangéliumot!  
„Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt,
arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám

előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt,
azt majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt.”
(Mt. 10:32-33) 
– De Jézus ezt is mondta – jegyzi meg a ba-
rátja: 
„Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz:
Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete
óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem,
és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok,
jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam,
és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok,
börtönben voltam, és eljöttetek hozzám…Bizony,
mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akár-
csak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tet-
tétek meg.” (Mt. 25:34-36, 40)
Legyen a mi adventi és Jézus eljövetelére
való várakozásunk olyan, hogy lássuk meg,
kiért mit tehetünk és tegyük is meg. Az éhe-
zőnek adjunk enni, a fázónak adjunk ruhát,
a szomorút vigasztaljuk meg és eközben ne
felejtsük el elmondani azt, hogy kinek tarto-
zik köszönettel, hogy mindez Istentől jön mi
csak rámutató eszközök vagyunk.

Mihály Zoltán 
Baptista gyülekezet
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2015 őszén megkezdő-
dött Délegyházán is a Te-
lekom nagysebességű,
szélessávú internet szol-
gáltatásának kiépítése.
Hamarosan az itt élő Te-
lekom előfizetők is élvez-
hetik az eddigieknél még
gyorsabb internet min-
den előnyét, például az
interaktív tévé szolgálta-
tást.

A Telekom fejlesztései-
nek eredményeként or-
szágszerte 440 000 ház-
tartás számára válik elér-
hetővé a nagysebességű
szélessávú internet 2015
végéig, amit a vállalat
több milliárd forintos be-
ruházással segít elő. A
délegyházi lakosokat is
érinti a fejlesztés, így
közel 1900 itteni új ház-
tartás számára nyílik le-

hetőség arra, hogy hasz-
nálhassák a szupergyors
technológiát. 
De mit jelent ez a Dél-
egyházán élők számára? 

Elsősorban nagyobb adat-
átviteli sebességet, a ko-
rábbinál gyorsabb interne-
tet; olyan érzést, mintha
magasabb fokozatba kap-
csolnának a számítógépek.
Ez pedig egyszerűbb kap-
csolattartást, gyors és biz-
tos kép- és videóletöltést
és -megosztást is jelent.
Hamarabb letöltődnek az
emailek, egyszerűbben és
élvezetesebben használ-
hatják majd ez előfizetők a
közösségi oldalakat. Új
szolgáltatások válnak elér-
hetővé, így például már itt
is élvezhetővé válik az in-
teraktív tévézés számos
már meglévő funkciója,

mint például a megállít-
ható és visszatekerhető élő
adás, a programozható és
egy gombnyomással rög-
zíthető műsorok, a digitá-
lis műsorújság, a Video-
téka, vagy a tévé képer-
nyőjén elérhető változatos
online alkalmazások. 

2015 végére, a fejleszté-
seknek köszönhetően
megnyílik az út ahhoz,
hogy a legújabb infokom-
munikációs megoldá-
sokra alapozva még ma-
gasabb minőségű szolgál-
tatások váljanak a
Délegyházán élők szá-
mára is elérhetővé, vala-
mint a közösségi életet, a
helyi kis- és közepes vál-
lalkozásokat támogató
környezet alakuljon ki. A
szélessávú internet kí-
nálta előnyökből a helyi 

vállalkozások is profitál-
hatnak, hiszen gyorsabbá,
rugalmasabbá válhat mű-
ködésük, javulhat a ver-
senyképességük.

A szélessávú hálózat ki-
építésével párhuzamosan,
folytatódik a 4G hálózat
bővítése is, amely már
meghaladta a 96%-os
kültéri lakossági lefedett-
séget; a vezetékes és mo-
bilhálózati fejlesztések
hozzájárulnak a Digitális
Magyarország célkitűzé-
seinek mielőbbi megvaló-
sulásához is.

További információ
a fejlesztésekről
a telekom.hu/fejlesztes
weboldalon olvasható.

DÉLEGYHÁZÁN IS FEJLESZTI HÁLÓZATÁT A TELEKOM
Ide is megérkezett a Telekom még gyorsabb internetezést nyújtó fejlesztése

A Katolikus Egyház karácsonyi Szertartásainak kezdete
December 24-én Kisvarsányi templomban 15.00 órakor betlehemes játék.

December 24. 
Éjféli Szentmisék kezdési ideje:
Délegyháza 20.00 óra 
Nagyvarsány 22.00 óra 
Kisvarsány 00.00 óra 

December 25. 
Szentmise KARÁCSONY napján:
Délegyháza 7.30 óra 
Kisvarsány 9.00 óra 
Nagyvarsány 11.00 óra 
Majosháza 15.00 óra 

December 26. 
Szentmise KARÁCSONY másnapján
Kisvarsány 9.00 óra
Nagyvarsány 11.00 óra 

December 27. 
Szentmise Szent Család vasárnapján
Délegyháza 7.30 óra 
Kisvarsány 9.00 óra 
Nagyvarsány 11.00 óra 
Majosháza 15.00 óra 
Szentmisék után a Családok megáldása!

December 31.
Szentmise Szilveszter napján
Nagyvarsány 15.00 óra
Kisvarsány 17.00 óra 

Január 1. 
Szentmise Újév napján
Délegyháza 7.30 óra 
Kisvarsány 9.00 óra 
Nagyvarsány 11.00 óra 

Kegyelemteljes Karácsonyi Ünnepeket és Áldásos Új Évet kívánunk a Délegyházi Hírek olvasóinak! 
Kis R. Sándor

katolikus plébános
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Programajánló

Jóga órák Délegyházán!
Fókuszban a gerinc egészsége!

Kezdők, újrakezdők és idősebbek számára is könn-
nnen kivitelezhető (hatha jóga gnakorlatokra épülő)
gerincjóga órák október közepétől Délegnházán, a
Kölcsen Művelődési Központban.

Szeretettel várlak:
kedden délután 18-19-ig,
szerdán délelőtt 9-10-ig. 

Helyszín: Kölcsey Művelődési Központ. 

Az első részvétel mindenkinek ingyenes, gyere és
próbád ki!

Bővebb információ: Varga Éva gerincterápiás jógaoktató
Telefon: 06/30/311-8211
e-mail:  jogadelegyhaza@gmail.com
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OYAMA KARATE KYOKUSHIN HUNGARY
DÉLEGYHÁZI KARATE SPORTEGYESÜLET

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

Tisztelt olvasók!
Így év végén számot adunk az elmúlt idő-
szakról és átgondoljuk az előttünk álló fel-
adatokat. Ezek alapján elmondhatjuk, hogy
a 2015. év sikeres volt karate szempontjából.
Az edzések rendben zajlottak, az edzőtábo-
rok is lementek sérülés nélkül. Az egyesüle-
tünk most 160 tagot számlál: ovisok, iskolá-
sok, felnőttek. Mindenki tele célokkal, ter-
vekkel a karatét illetően is. Ősszel már a
harmadik versenyünkre utaztunk. Novem-
berben Vácon és Tarjánban versenyeztünk.
Kata versenyzőink: Nagy Martin, Szabó
Szabolcs, Spangli Marcell. Küzdelemben
indulnak: Galambos Viktor, Schleer
Enikő, Tóth Noémi, Schleer Ferenc,
Lenhardt Csaba. Idén sokat versenyeztünk.
Ez a verseny az utolsó volt ebben az évben,
ezután pihenés és februárban újra verseny
Kiskunfélegyházán . Galambos Viktor zsi-
nórban a 3. aranyérmét szerezte meg. Viktor
Pomázon karatézik, egy fegyelmezett kara-
tés. A legjobb versenyző alkat, aki az edzé-
seken teljes odaadással tréningezik, a küzde-
lem közben bátor, keresi a lehetőségeket.
Lenhardt Csaba utolsó junior versenyén
vett részt és végre sikerült aranyérmet sze-
reznie. Csabi nagyon kitartó fiú úgy az ed-
zéseken, mint a versenyeken. Jövőre felnőtt
lesz, azt gondolom ilyen hozzáállással még

sok versenyzői sikere lesz. Örülünk az ezüs-
térmeknek, amiből idővel arany lesz. Gratu-
lálunk!
November 22-én a dunavarsányi általános is-
kola tornacsarnokában központi edzést szer-
veztünk, amin 30 fő vett részt. December 5-
én szombaton az idei karatés évet méltó
módon bezárjuk egy vacsorával Délegyhá-
zán, az Erdei Vendéglőben (Rönkös). Itt dí-
jazom az év legeredményesebb versenyzőjét,
az év versenyzőit, az év karatésait, a 2005-
ben alapított Shogun Vándorserleget át-
adom annak, aki idén kiérdemelte munkájá-
val. Az este folyamán megnézzük a 2015-ös
összefoglaló filmet az egyesületről. Tavaly

110 fő jött össze, bízunk benne, hogy idén
is szép vacsorát fogunk rendezni. A vacsora
esetében is Tordai Viktor személye a garan-
cia a jó szervezésre. 
„Ezt az egyszerû ember nehezen érti meg. De ha
egyszer azt mondja a mester, hogy dolog van, akkor
igenis dolog van. Nincs nem, nincs nem érek rá,
nincs más volt a tervem mára. Meg kell oldani. És
mivel fontos nekem ez a dolog, megoldom. A kifo-
gásokat foghatnám, a munkára, foghatnám rosszul-
létre, foghatnám bármire, de nem teszem. Hisz csak
olyat kérnek tőlem a mesterek, amit ők maguk is
megcsináltak már. Nem többet, de kevesebbet sem.
Egy kicsit mások vagyunk, mint a többiek…Még
én se tudom igazán, de látom és tapasztalom. Ezek-
nek a srácoknak nem kell elmondani hatszázhúsz-
szor, hogy maradj csöndben és figyelj ide. Nem kell
megdorgálni őket, hogy ugyanmá’ fiacskám miért ve-
rekedtél az iskolában? A karatés gyermekek azok,
akik a legjobban figyelnek az órán. Akik teljesíte-
nek és teljesíteni akarnak. És a teljesítményük az
iskolában is megmutatkozik. A Karate nemcsak
erőssé, de okossá is tesz. De nem csak a gyermekek
kiemelkedőek. Köztetek járunk mi is, felnőtt kara-
tésok. Talán sokan azt gondolják egy bemutató vagy
a tévében látott képek láttán, hogy mi csak püfföljük
egymást, ütünk-rúgunk, durvák vagyunk. Talán
így van….De Mi vagyunk azok is, akik hangosan
előre köszönünk. Mi vagyunk akik előre engednek
a buszállomásnál mikor tolakodva igyekeznek az
emberek feljutni a buszra. Mi vagyunk az okmány-
irodában, akik türelmesen, csöndben ülnek, vagy a
belvárosi dugóban nem fekszenek a dudára. Nem
azért, mert mi jobbak lennénk. Azért, mert köte-
lességünk. Nem a káromkodás, nem a köpködés,

HINOMOTO KUPA:
Lenhardt Csaba és Galambos Viktor aranyérmes, Tóth Noémi és Schleer Ferenc ezüstérmes
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Községünkben a Délegyháza Községi
Sportegyesület a közeljövőben Asztalitenisz
szakosztályt fog indítani. Terveink szerint már
tavasszal benevezünk a megyei csapatbaj-
nokságba is. 

Lelkes csapatunk már több mint egy éve
rendszeresen edzéseket tart. Minden kedden
a Civilek Házában 17.00-21.00, ill. minden
szombaton az általános iskola tornatermé-
ben 17.00-21.00 óráig edzünk.

A részvétel ingyenes, mindenkit szeretettel
várunk!
Érdeklődni az általános iskolai edzések után
Bíró Zsoltnál lehet a 06-20-390-1413-as te-
lefonszámon, a Civilek Háza edzések után
pedig Zsolnainé Csernyi Erzsébetnél lehet a
06-30-432-4185 telefonszámon. 
Csapatunk tagjai nagy sikerrel szerepeltek
2015. november 21-én a Dunaharaszti
DMTK Asztalitenisz Szakosztály, valamint a
Dunaharaszti Nádor Lakóparkért Egyesület
közös szervezésében megrendezésre került
II. NÁDOR ASZTALI TENISZ KUPA el-
nevezésű versenyen.

A hölgyek mezőnyében Dósa Renáta aranyér-
met, Zsolnainé Csernyi Erzsébet ezüstöt, a férfiak
között Schiff  Albert ezüstérmet, Palóczai-Kiss
Tamás pedig bronzérmet szerezett, melyekhez
ezúton ismételten gratulálok, és kívánom,
hogy a jövőben is hasonló eredményeket ér-
jenek el.
Várunk minden asztaliteniszt kedvelő Dél-
egyházi lakost edzéseinkre!

Bíró Zsolt

Számos siker után

ASZTALITENISZ Szakosztály Délegyházán

nem a másikra újjal való mutogatás, nem a köny-
nyebbik út választása lesz az evidens, hanem a
Fudo dachi, az arigato gosai mashitatsu, a zenkutsu
dachi és az Osu! Öt éve vagyok képzett edző. Öt
éve tanítom karatéra az embereket, legfőképp a gyer-
mekeket. Öt év után elmondhatom, hogy igen: kis
harcosokat, magabiztos erős embereket neveltem
eddig. Nem kell nekik elmondani, hogy „édes gyer-

mekem talán tanulni kéne és figyelni arra amit az
idősebbek mondanak”. Mert tudják: HA bejönnek
a terembe és HA az évek alatt folyamatosan gya-
korolják, megváltoznak! Fegyelmet és tisztességet ta-
nulnak az edzésen. Udvariasan lépnek be a dojoba
és udvariasan távoznak. Beléjük ivódik az évek
alatt a tisztesség, a becsület, akárcsak a harc. Példát
kell mutatnunk mindenkinek. Példát a karatéban,

példát a küzdelemben és példát az életben. És ha
példával állunk az emberek előtt, akkor a gyerekek
is azt tanulják meg tőlünk. De hiába is magyará-
zom! Aki edz, az érti, aki nem edz, az nem érti.”
(Tordai Viktor)
Mindenkinek Békés Karácsonyt Kívánok az
egész klub nevében!

Marossy Károly 4. dan Klubvezető
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ÁLLÁSLEHETŐSÉG
Dunavarsányon!

Férfi és női munkaerőt keresünk

fizikai
munkakörbE

a Dunavarsányi Ipari Parkba.

felvételhez szükséges:
• Önéletrajz
• életkor: 20-40 év
• férfiaknál „B” kategóriás jogosítvány

Jelentkezés:
személyesen hétköznap 8.00 – 13.00 óráig

DOFE Gombatermelő és Értékesítő Kft.
Dunavarsány, Déry Miksa u. 6-8. szám alatti
telephelyén, vagy a dofe@invitel.hu címen.

Karácsonyi Ékszervásár
az Ékszerüzletben

Dunavarsányon, a Kossuth L. u. 36. 
szám alatt, az iskolával szemben!

Arany-, ezüst-, acél és ásványékszerek 
30 - 50% kedvezménnyel!

Hozza be régi arany, ezüst ékszereit és becseréljük!
Arany felvásárlás: 5.500 Ft /g  Arany beszámítás: 10.000 Ft / g

Vállalunk javítást, készítést is!

Nyitva tartás:
Kedd: 13.00 – 17.00 óráig; Szerda: 13.00 – 17.00 óráig

Csütörtök: 13.00 – 17.00 óráig; Péntek: 13.00 – 17.00 óráig

Telefon: 06/70/319-9461

Mindenkit szeretettel várunk!
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Az ajánlat 2015. augusztus 17-től visszavonásig érvényes 2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó Színvilág csomagra előfizető, új lakossági ügyfelek számára. 
Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások eltérő feltételekkel 
12 hónapos határozott idejű, valamint határozatlan idejű szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjak az áfát tartalmazzák. Jelen tájékoztatás nem teljes körű!

  Fél évig

-50%

Válassz tévét vagy internetet legalább még egy szolgáltatással Színvilág csomagban, kétéves szerződéssel, és mi fél évig 
csak fél árat számlázunk. A fél év letelte után a csomaghoz tartozó teljes havi díj fizetendő. Az elérhető ajánlatokról érdeklődj 
a legközelebbi Invitel Pontban, a 1288-as telefonszámon vagy az invitel.hu oldalon.

Megrendelés előtt érdeklődj az adott lakcímen elérhető szolgáltatásokról, díjakról és a kedvezmények összegéről!

Invitel Pont: Szigetszentmiklós, Szent Miklós u. 1. (bejárat a Bajcsy-Zsilinszky u. felől)
Értékesítőnk: Szabó Pálné Tel.: +36 30 385 9421

A másik fele ajándék
Fél évig fél áron – tévé, internet, telefon együtt

15
08
11
-A
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Közérdekű  telefonszámok:
1. Polgármesteri Hivatal
cím: 2337. Délegyháza, Árpád u. 8
tel.: 06-24/542-155, fax szám: 06-24/542-156
2. Napsugár Óvoda
cím: 2337. Délegyháza, Árpád utca 6.
tel.: 06-24/212-070
3. Hunyadi János Általános Iskola
cím: 2337. Délegyháza, Árpád utca 53.
tel.: 06-24/212-055, fax szám: 06-24/212-055
4. Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Család -
segítő Szolgálat
tel.: 06-24/483-352
5. Zsebi-baba Családi Napközi
cím: 2337. Délegyháza, Árpád u. 2.
tel.: 06-30/868-6614
6. Kölcsey Művelődési Központ
cím: 2337. Délegyháza, Szabadság tér 1-3.
tel.: 06-24/212-005
7. Könyvtár
cím: 2337. Délegyháza, Szabadság tér 9.
tel.: 06-24/412-172
8. Orvosi rendelő
cím: 2337. Délegyháza, Rákóczi u.8.
tel.:06-24/212-044

Rendelési idő: Hétfő: 8-12, Kedd: 8-12
Szerda:13-17, Csütörtök: 8-12, Péntek: 8-12

9. Orvosi ügyelet
cím: 2336. Dunavarsány, Habitat u. 22-24.
Egészségház tel.: 06-24/472-010,
hívható hétköznapokon 16.00-8.00 között,
hétvégén, ünnepnap 0.00-24.00 között. 
10. Fogorvos
cím: 2337. Délegyháza, Rákóczi u.8.
tel.: 06-24/212-753
11. Védőnői Szolgálat
cím: 2337. Délegyháza, Rákóczi u.8.
tel.: 06-24/412-128
12. Gyógyszertár
cím: 2337 Délegyháza, Rákóczi u.8.
tel.: 06-24/212-065
13. Délegyházi Állatorvosi Rendelő
cím: 2337. Délegyháza, Rákóczi u. 2
dr. Hegedűs Tamás: 06-30/471-3306
dr. Kotora Noémi: 06-30/232-8395
14. Posta
cím: 2337. Délegyháza, Gizella telep 41/2.
tel.: 06-24/512-805

Nyitva tartás: H8-12, 12:30-18; K 8-12, 12:30-14
Sz 8-12, 12:30-16; Cs 8-12, 12:30-16; P 8-12, 12:30-16

15. Máltai Szeretetszolgálat Délegyházi Csoportja
tel.: 06-70/434-516, 06-70/434-5166
23. MISA Alapítvány – Dr. Gligor János
tel.: 06-24/486-023 06-30/222-3535
16. Délegyházi Önkéntes Tűzoltóság
Kovács Attila: 06-30/733-6814
Rim György: 06-30/987-2850
17. Közterület-felügyelő – Trencsánszki Tibor
tel.: 06-30/328-0304
18. Községgondnokság – Hallai László
tel.: 06-30/599-6160
19. Dunavarsány – Délegyháza Ref.ormátus Egyházközség
tel.: 06-24/484-452
20. Katolikus Plébánia Dunavarsány
tel.: 06-24/472-017
21. Temetkezés Elohim Kft.
tel.: 06-30/678-9278 06-30/236-4884
22. Dunavarsányi Rendőrörs
cím: 2336. Dunavarsány, Gyóni Géza u. 5.
tel.: 06-24/472-125
Rendőrség szolgálati mobil: 06-20/489-6753
23. DPMV Zrt. Víz - és szennyvízszolgáltatás
cím: 2336 Dunavarsány Vörösmarty u.149.
tel.: 06-24/483-128

Délegyházi Hírek
Kiadó: Délegyházi Polgármesteri Hivatal

Székhelye: 2337 Délegyháza, Árpád u. 8. • Ingyenes kiadvány
Felelős kiadó: Dr. Molnár Zsuzsanna • Főszerkesztő: Szabóné Pál Orsolya

E-mail cím: delegyhazihirek@delegyhaza.hu • Tel./Fax: 06-24-212-005
Készült: 1700 példányban • Eng.szám: B/PHF/1408/P1994

Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.
A szerkesztőség az övétől eltérő véleményeket is leközöl.

Fenntartjuk magunknak a rövidítés és az átszerkesztés jogát,
az eredeti szerzői szándék változatlanul hagyásával.

Nyomdai munkák: West-Graph Kft.

APRÓHIRDETÉS
• PEDIKűR, MANIKűR, GÉL-LAKK, TALPMASSZÁZS otthonában!

Tyúkszem, sarokrepedés, gombás köröm, körömbenövés? Hívjon biza-
lommal! Kovács Zsuzsanna telefon 06-30-567-1075

• REDŐNy, RELUXA készítése, javítása rövid határidővel és garanciával.
Tel.: 06-20-3642-383

• ÜVEG, TÜKÖR, KÉPKERET, HŐSZIGETELT ÜVEG készítés vagy
javítás rövid határidővel vagy AZONNAL! 
2336 Dunavarsány, Görgey u. 6/A. Tel.: 06-20-343-0968

• KERTRENDEZÉS, SÖVÉNyVÁGÁS, TÓPART RENDEZÉS, NÁD-
VÁGÁS
délegyházi referencia munkákkal! Kőműves munkát szintén vállalok! 
Horváth István telefon: 06-30-397-1313

• VÍZVEZETÉK – SZERELÉS, - javítás, dugulás elhárítás, gyorsszolgálat,
állandó ügyelet hétvégeken is. Tel.: 06-30-376-1796

• Férfi KÚTKEZELŐT felveszünk. Érdeklődni a helyszínen lehet. 
Castrol Benzinkút, 51. sz. főközl. út, Dunavarsány

FUVAROZÁS
A K & J Napsugár Kft. vállalja Délegyházán és környékén építő-

ipari anyagok, sóder, homok, termőföld, tűzifa szállítását.
Telefon: 06-70-3200-568



DU-NÁD KFT. 
BETONÜZEM
ÉS TÜZÉP TELEP
Cím: Dunavarsány, Vörösmarty út 2434/3
(kisvarsányi OIL Benzinkúttal szemben)
Tel: 30/969-1124, 30/385-4385
Nyitva tartás: H-P 7:00-17:00, Szo. 7:00-12:00 
Téli nyitva tartás: H-P 7:00-16:00, Szo.7:00-12:00
E-mail: dumix@citromail.hu

- MIXER BETON                  - ZSALUKŐ 15/20/25/30/40
- CKT                               - PILLÉR ZSALUKŐ 20/25/30/40
- FÖLDNEDVES BETON          - FALAZÓ ELEM 10/20/30
- ESTRICH BETON                - TÉGLA/LEIER,B-30,KISMÉRETŰ
- SZÁLLÍTÁS, DARUZÁS        - YTONG 5/10/30
- GÉPI FÖLDMUNKA              - ÁTHIDALÓ 1,00/1,25/1,50/1,75/2,00
- SÓDER, HOMOK                 - FÖDÉMGERENDA
- TERMŐFÖLD, MURVA          - JÁRDALAP 35/40/50
- CEMENT, MÉSZ                 - GYEPRÁCSKŐ
- CSEMPERAGASZTÓ többféle   - NÖVÉNYTÁMFAL
- VAKOLÓ, FALAZÓ HABARCS  - KERTI SZEGÉLY
- KERTI SÜTŐ                    - KERTI DEKOR KÖVEK

TÉRKÖVEK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN (több mint 100 féle)
ÁLLANDÓ TÉRKŐ AKCIÓ!
SZÜRKE TÉRKÖVEK 1.850Ft/m2 (37Ft/db-tól!)
BARABÁS TÉGLAKŐ (5cm piros-sárga): 2.590Ft/m2 (74Ft/db)

- KERTI SZEGÉLY (szürke)            500Ft/db
- DÍSZKÖVEK                                300Ft-tól/kg
- CEMENT                                      825Ft/zsák (25kg)
- MÉSZ                                           1.250Ft/zsák (50kg)
- CSEMPERAGASZTÓ                    1.050Ft-tól/zsák (25kg)
Az akció nem teljes körű, érdeklődjön a telephelyünkön!

PARTNER KAPCSOLATOK:
BARABÁS TÉGLAKŐ KFT, BAUMIT KFT, BETONEPAG KFT, DO-BETON KFT,
DUNA-DRÁVA CEMENT KFT, ÉSZAKMAGYAR TÉGLAIPARI KFT, KK KAVICSBE-
TON KFT, LEIER HUNGARIA KFT, SAKRET-HUNGARIA BT, SW UMWELTTECH-
NIK MAGYARORSZÁG KFT, XELLA MAGYARORSZÁG KFT.


