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Délegyháza Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 2016. szeptember 5-én
rendkívüli ülést tartott a Polgármesteri Hi-
vatal Tanácstermében, melynek egyetlen
napirendi pontjaként 2017. január 1-jei ha-
tállyal módosította a Családi Napközi ala-
pító okiratát az augusztus 19-i döntésének
megfelelően családi bölcsődére. 

A Képviselő-testület 2016. szeptember 20-
án rendes ülést tartott a Polgármesteri Hi-
vatal Tanácstermében. Az ülés kezdetén dr.
Riebl Antal polgármester beszámolt a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Az első három napirendi pont keretében
megtárgyalta a Képviselő-testület a Zsebi-
Baba Családi Napközi és a Délegyházi
Napsugár Óvoda, valamint a Hunyadi
János Általános Iskola előző tanévről szóló
és a következő tanévkezdés előkészületei-
vel kapcsolatos beszámolóját, valamint a

II. Körtefesztivál előkészületeiről készült
tájékoztatót, melyet víziállás kérelmek kö-
vettek. Az ötödik napirendi pont keretében
ingatlanügyeket tárgyalt a Képviselő-testü-
let, majd pedig útépítési ügyek következtek,
melynek keretében döntés született a szi-
lárd burkolattal nem rendelkező utcák egy
részének szilárd burkolattal történő ellátá-
sáról útépítő közösségek szervezésével,
melynek szervezési feladataival, és a lakos-
sági LTP-k megkötésével a Képviselő-tes-
tület a korábban már eredményesen dolgo-
zott N-Alexander Kft-t bízta meg. A hete-
dik napirendi pont keretében a helyi építési
szabályzat módosításához szükséges dön-
tések születtek.

Idén először módosította a Képviselő-tes-
tület a 2016. évi költségvetését (12/2016.
(IX. 21.) önkormányzati rendelet az önkor-
mányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet

1. számú módosításáról), valamint rendele-
tet alkotott a szociális ellátásokról szóló
rendelet módosításáról is (13/2016. (IX.
21.) önkormányzati rendelet a települési tá-
mogatásról és az egyéb szociális ellátások
szabályairól szóló 4/2015. (II. 25.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról). 

Megtárgyalta a Képviselő-testület az Idősek
Napi Rendezvény előkészületeit, majd az
egyéb településfejlesztési ügyek között
döntés született a Vadvirág utcába 30 km/h
sebességkorlátozó táblák kihelyezéséről, va-
lamint a Családi Napközi alapító okiratának
újabb módosításáról. 

Az ülések jegyzőkönyvei a Könyvtárban, il-
letőleg a község honlapján (www.delegyhaza.hu)
olvashatók. 

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

Önkormányzati hírek

Bajzik Alex 2016.08.03.
Bakos Miló Péter  2016.06.24.
Balogh Zente Hunor 2016.07.18.
Botos Szonja Sára 2016.07.23.
Bugyinszki Nikol 2015.12.04.
Duró Bernadett Erika 2015.11.07.
Fülöp Dániel Szilárd 2016.07.09.
Gaál Bence 2016.01.14.
Gaál Hanna 2016.01.14.
Gáspár Márkó 2016.05.15.
Gáspár Róbert 2016.07.01.
Gera Lili 2016.05.27.
Hőke  Alíz 2015.12.29.
Juhász-Kiss Jázmin 2016.08.22.

Kocsis Eliza Mária 2015.11.15.
Kocsír Miklós Sándor 2016.09.03.
Kovács Rebeka 2016.07.08.
Kozma Anna 2016.04.02.
Kun Alisa Mirjam 2015.12.29.
Lajhó Noel 2016.04.07.
Léka Eszter 2016.07.26.
Leskó Benedek 2015.12.16
Madaras Dominik Noel 2016.03.27.
Mercs Milla Zsófia 2016.09.15
Máthé Levente 2016.05.12. 
Miklós Márk 2016.05.22.
Mizsányi Csenge Nina 2016.08.26.
Mozgai Luca 2015.11.16

Nagy Zsófia 2016.04.10.
Nyisztor Ádám Armandó 2015.11.02.
Oláh Csaba Rikárdó 2016.01.18.
Oláh Csilla 2016.07.03.
Parditka Zalán 2016.05.30.

Pekár Bálint 2016.05.13.
Sándor-Szilágyi László Imre 2015.11.18. 
Sándor Olívia Dzsesszika 2016.05.05.
Sáska Attila 2016.09.07.
Sós Rebeka Tünde 2015.11.23.
Szabó Noel Márk 2016.07.12.
Tamás Zoltán Dániel 2016.03.16.
Tárnoki Benett 2016.08.08.

Szűcs Tamás – Haraclan Melinda 2015.12.08.
Demeter János – Bőhm Krisztina 2015.12.12.
Kun Roland – Konkoly Tifani Evelin 2015.12.12.
Diósi Gábor – Vajda Renáta 2016.01.11.
Havancsák Attila – Bóra-Molnár Krisztina 2016.02.29.
Tóth Péter Gábor – Mező Márta Judit 2016.04.08.
Horváth József  – Mészáros Valéria 2016.04.08.
Mészáros Antal – Oprendek Zsófia 2016.04.30.
Sütő Attila – Sazabó Anikó 2016.05.24.
Sallai Zsolt – Kiss Barbara 2016.06.25.

Botos Lukács – Csapó Angéla 2016.07.08.
Milák Péter – Gajdos Diána 2016.07.23.
Monojlovics Gábor – Nagy Kornélia 2016.07.30.
Márton Gergó – Horváth Brigitta 2016.08.06.
Barna Árpád – Adorján Orsolya 2016.08.06.
Prikkel Tamás László – Fodor Csilla 2016.08.13.
Megyesi Norber – Csomontányi Ccecília 2016.08.27.
Csizmadi Gábor – Bódi Ildikó 2016.08.27.
Viktor Kristóf  – Kristóf  Andrea 2016.09.10.

Anyakönyvi napló
Újszülöttek:

Házasságkötés:
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Az idejében felismert
melldaganat gyógyítható!

A Délegyházán lakó, 45-65 év közötti asszonyok, 
akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2 év, 

névre szóló meghívót kapnak

MAMMOgRáfiás szűRővizsgálAtRA.

A vizsgálat helye:
flór ferenc Kórház  2143 Kistarcsa, semmelweis tér 1.

tel.: 06 (28) 507-126.

Kérjük, tegyen eleget meghívásunknak,  
vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton! 

A szűrővizsgálat térítésmentes.

Információ:
Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály

Tel.: 06 (1) 465-3823
A lehetőség adott!                                              Éljen vele!

2016. október 17-20.

Toborozás helyszíne:
Dunaharaszti Rendőrőrs, nyílt nap
(2330 Dunaharaszti, Dózsa Gy. út 24.)
Ideje: 2016. 10. 28 (péntek) 09.00-10.00

Szigetszentmiklós Rendőrkapitányság,
nyílt nap
(2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 88.)
Ideje: 2016. 10. 28. (péntek) 12.00-14.00

Irigység nélkül a legfőbb művészet, tudod mi?
Derűs szívvel megöregedni!
Tenni vágynál, s tétlen maradni,
igazad van, mégis hallgatni.
Soha nem lenni reményvesztett.
Csendben hordozni a keresztet:
Irigység nélkül nézni másra,
ki útját tetterősen járja.

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek
világnapjává. Napjainkban kb. 600 millió hatvan év feletti személy él a
világon, számuk 2025-re akár meg is kétszereződhet. Az idősek sokat
segíthetnek tapasztalataik átadásával, azonban a megemlékezés célja,
és így a mi feladatunk, hogy figyeljünk az idősek problémáira, felhívjuk
a figyelmet az időskorúak sérelmére elkövetett jogsértésekre, a meg-
előzés lehetőségeire. 

Az elkövetők egyik közkedvelt potenciális áldozati csoportja a szép ko-
rúak köre, mivel ezen éltes emberek megtévesztéssel, magányuk kihasz-
nálásával nagyon könnyen befolyásolhatók, de sokszor maga az időskorú
óvatlansága az, ami tragédiához vezet.  

Az idősek sérelmére elsősorban még mindig jellemzően a vagyon elleni
bűncselekményeket, ezen belül trükkös, besurranásos, betöréses lopáso-
kat, zsebtolvajlást, továbbá csalást és rablást követnek el.

Hírlevelünkben szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy kötelességünk
odafigyelni az idősekre.

Néhány jó tanács!
• Mindenképpen gondoskodjon otthona biztonságáról! Amennyiben le-

hetősége van arra, hogy riasztóberendezéssel védje otthonát, azt feltét-
lenül tegye meg. Az ajtó nyitás védelmében biztonsági lánc, kémlelőnyí-
lás, biztonsági keresztzár, valamint hang és fény mozgásérzékelők fel-
szerelését ajánljuk. 

• Amennyiben otthonában nagyobb pénzösszeget tart, azt mindig tegye
biztonságos, mások által nem ismert helyre. A pontos hely ismerete csak
önre tartozik, azt senkivel ne ossza meg!

• Ismeretlen eredetű eszközökkel házalókat, vagy egyéb trükkös indokokkal
becsengető személyeket NE engedjen be otthonába! Amennyiben va-
lamelyik szolgáltatótól (víz, gázművek, kábel TV, elektromos szolgáltató,
stb.) keresik, kérje el a hivatalos minőségét igazoló igazolványát. Ha két-
sége van, kérjen visszajelzést az adott szolgáltatótól arra vonatkozólag,
hogy valóban küldtek-e munkatársat, szakembert Önhöz!

• Ha ismeretlen személy rendőrnek illetve hivatalos személynek adja ki
magát, minden esetben kérje el az arcképest igazolványát, jelvényének
számát figyelje meg. Az igazolvány felmutatása kötelező! 

• Törekedjen jó kapcsolatot ápolni szomszédjaival. Kölcsönösen figyel-
jenek egymás otthonaira, ha gyanús idegent lát lakásaik közelében, azon-
nal hívja a rendőrséget.

• Utazáskor, vásárláskor a zsebtolvajok ellen a legjobb védekezés, ha tás-
káját többször ellenőrzi, hogy zárva van-e, azt minden estben tartsa köz-
vetlen testi őrizetében. Fontosabb iratait, értékeit zárható belső zsebek-
ben rejtse el! 

• Az ATM automatánál történő pénzkivételkor járjon el mindig nagyon
körültekintően. Válasszon forgalmas helyet, amennyiben megoldható
kísérje el Önt valamelyik hozzátartozója. PIN kódját ne tartsa kártyája
mellett.

Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válna, kérjük azonnal ér-
tesítse a rendőrséget az ingyenesen hívható 107-es, illetve 112-es számon!

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály
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A MisA Alapítvány hírei
VÁLTOZÁS AZ ÜGYFÉLFOGADÁS
IDŐPONTJÁBAN!
Október 1-től a pénteki napokon történő
ügyfélfogadások ideje megváltozik, így
nem reggel nyolc órakor, hanem fél 11-kor
kezdődik, minden első és harmadik héten
Dunavarsányban, a második és negyedik
héten pedig Délegyházán a művelődési
házban.

Közérdekű tájékoztató, egyben
meghívó az iDősEK világ-
NAPJA alkalmából szervezendő
JÓtÉKONYsági EstRE!

A MISA Alapítvány az Idősek Világnapja
alkalmából az idén is megszervezi a jóté-
konysági rendezvényét Dunavarsányban,
2016. október 11-én 16.00 órai kezdettel a
Petőfi Művelődési Házban. A program két
részből fog állni. Az első részben egy kul-

turális szórakoztató műsorral kedveske-
dünk a megjelenő vendégeinknek, a máso-
dik részben pedig adományosztást terve-
zünk. Az idén is szeretnénk megszervezni
az autóbusszal történő szállítást Délegyhá-
záról, Majosházáról és Nagyvarsányból.
Mindenkit szeretettel várunk!

A Kuratórium nevében: 
Dr. Gligor János

Délegyházi Hírek

Községünk életéből
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KÖszÖNEtNYilváNÍtás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik férjem, szeretett édesapánk, 

Csapó lászló
búcsúztatóján részt vettek, fájdalmunkban osztoztak, sírjára virágot hoztak.

Külön szeretnénk köszönetet mondani a Délegyházi Református Missziói Egy-
házközségnek a koszorúért, valamint Dr. Bóna zoltán református lelkésznek,

hogy részt vett a búcsúztatón.
Csapó család

„Az évek eljártak felettünk…”
2009. január 20 -án kezdtünk a délegyházi
fogorvosi rendelőben dolgozni, miután Dr.
Lévai Anikó elnyerte a kiírt pályázatot. Mivel
az előző munkahelyen már évek óta együtt
dolgoztunk, így természetes volt, hogy
engem hívott maga mellé és én örömmel jöt-
tem is. 
Amikor elkezdtünk itt dolgozni, nagyon le-
használt állapotban vettük át a rendelőt. Sze-

rencsére az Önkormányzat akkori vezetése
vásárolt új fogaszati kezelőegységet, a Máltai
Szeretetszolgálat jóvoltából pedig fogaszati
röntgenkészüléket kaptunk. 2009 március
közepétől a felújított rendelőben tudtunk
már dolgozni. Hamarosan új számítógépet
is kaptunk. Az Önkormányzat új vezetése is
szívügyének tekintette a délegyházi egész-
ségház felújítását, bármikor bármilyen segít-

séget kértünk, mindig
megkaptuk azt. 
Szép lassan beilleszked-
tünk, és úgy érzem meg is
szerettek bennünket a kol-
légák és a betegek is. Min-
dig igyekeztünk a teljes tu-
dásunkkal és a lehető leg-
nagyobb emberséggel
kezelni a rendelőben meg-
jelent pácienseinket. Ami-
kor a légkondicionáló ké-
szüléket megkaptuk az
Önkormányzattól, az volt
a legnagyobb érték: szá-

munkra is, és az izgalmukban, félelmükben
megjelenő betegeinknek is.
Iskolafogászati szűrest is végeztünk, amely-
ben az iskolatitkár segítsége sokat jelentett,
de sajnos a szülők hozzáállása már nem volt
elég jó a sikeres eredményhez. 
Az évek eljártak felettünk és 2016. szeptem-
ber 1-vel, a nyugdíjas kort elérve mindketten
nyugdíjba vonultunk.
Szeretnénk, ha a rendelő a továbbiakban is
a település lakosságának érdekeit szolgálná. 
Ehhez kívánunk jó munkát!

Winkler Józsefné
fogászati asszisztens

Délegyháza Község Önkormányzata és lakossága
nevében köszönjük a hálás és szakszerű munkát,
melyet Dr. Lévai Anikó fogorvos és Winkler Jó-
zsefné fogászati asszisztens végzett. 
Nyugdíjas éveikre sok örömet, kellemes pihenést és
jó egészséget kívánunk!

Dr. Riebl Antal 
polgármester

KÖNYvtáRi 
NYitvA tARtás

2016. szeptember 19-től

HÉtfő: 15.00-18.00-ig
KEDD: 15.00-18.00-ig
szERDA: 15.00-19.00-ig
CsÜtÖRtÖK: 14.00-18.00-ig

(A művelődési házban 
keressenek, ha nem lennék itt)

Beiratkozási díj 
egy évre: 320,- ft

Nyugdíjasoknak, 
munkanélkülieknek

és diákoknak
ingyenes!

A +36/30/696-6589-es telefonon
elérhető vagyok a könyvtárral

kapcsolatos ügyekben.

szeretettel várom 
a kedves olvasókat!

Bulyákiné Éberth Anna 
könyvtáros
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Körteszedés Süsüvel
2016. szeptember 2-án idén is vendégünk volt Süsü, a sárkány.
Csukás István mesehőse örömmel tett eleget meghívásunknak, és
segített a Hunyadi János Általános Iskola 1. osztályos kis tanulóinak
a körteszedésben.
Süsü először az óvodába látogatott, majd az iskolába, ahonnan
busszal mentünk ki az öreg körtefához. 
Elmeséltük Süsünek és a gyerekeknek a több, mint 400 éves
vadkörtefa történetét, majd az öreg körtefa csemetéihez mentünk,

ahol a gyerekek és Süsü is nagyon örült a rengeteg vadkörtének, amik
a kis fákon termettek.
Vidáman és nagyon gondosan szedték le a szorgos kis gyermek
kezek a sok vackort.
Idei rendezvényünknek is az egyik köszönő ajándéka a körtelekvár
volt, melynek fő hozzávalója a gyermekek által leszüretelt vadkörte.

Szabóné Pál Orsolya
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A résztvevőknek egytál- vagy grill ételt kellett készíteni, majd a zsűrizés után a csapatok kikínálták a ren-
dezvényen közreműködőknek. A zsűri tagjai voltak: tóth sándorné, Éva néni; tóth Ernő, Nagyud-
varnoki vendégünk; Rácz zoltán, Magyarkapus alpolgármestere.

Csokréta Asszonyklub Marha gulyás
Délegyháza faluszépítő Egyesület Íjász Csapata Marhapörkölt
Délegyházi segítő Anyukák Egyesülete (DÉsA) Babgulyás
Együtt Délegyházáért Egyesület grillhúsok
Együtt Délegyházáért Egyesület Bableves füstölt csülökkel
villantó Horgásztó Halászlé
Délegyháza Községi sportegyesület Bud spencer kedvence

futball szakosztály
Délegyháza Községi sportegyesület

Asztalitenisz szakosztály Csirkepörkölt
Nosztalgia Klub lecsó
Délegyháza Üdülőterületi Civil Egyesület Csülökpörkölt
farkas sándor Csülkös-körmös pacal
Nyeső Mama töltött káposzta

A zsűrinek igen nehéz dolga volt, és szívük szerint minden csapatot dobogós helyen láttak
volna.
A szoros küzdelemben az alábbi végeredmény született:
1. hely Délegyháza Üdülőterületi Civil Egyesület Csülökpörkölt
2. hely Nyeső Mama töltött káposztája
3. hely Délegyháza Községi sportegyesület Asztalitenisz szakosztály Csirkepörölt

Minden résztvevő csapatnak köszönjük, hogy vállalták a megmérettetést és részt vettek a főzőversenyen!
Szabnóné Pál Orsolya

Főzőverseny
a II. Délegyházi Körtefesztiválon

A résztvevők és az általuk készített ételek:

I. helyezett DÉSA

DKSE-Futball szakosztály

Varga Magdika
Csokréta Asszonyklub
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DKSE Asztalitenisz Szakosztály Együtt Délegyházáért Egyesület

Együtt Délegyházáért Egyesület

Délegyháza Üdölőterületi Civil Egyesület Délegyháza Faluszépítő Egyesület
Íjász Csapata

Nosztalgia Klub

Farkas Sándor Munkában a főzőverseny zsűrije
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tisztelt Közösség!
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önö-
ket, köszöntelek Benneteket a másodízben
megrendezésre kerülő Délegyházi Körte-
fesztiválon.
Megkülönböztetett figyelemmel köszöntöm
a körünkben lévő Pánczél Károly és Bóna
Zoltán országgyűlési képviselő urakat.
Örömünkre szolgál, hogy velünk együtt
ünnepelnek az Erdélyből érkező magyar-
kapusi és Felvidékről érkezett nagyudvar-
noki barátaink!

szeretve tisztelt Barátaim!
Ha valaki Délegyháza történelmét kutatná
ismeretlenként, megdöbbenéssel olvas-
hatná, hogy a mi kicsike falunk bizony csu-
pán hatvan egynehány éves, s felmerül-
hetne benne a kérdés, hogy ugyan milyen
hagyományokról lehet szó ilyen fiatal tele-
pülésen.
Mi, helyiek természetesen tudjuk, hogy
noha jogilag tényleg egy bő emberöltőnyi a
korunk, azonban gyökereink sokkal mé-
lyebbek ennél. Bizonyíték erre a néhány
éve felavatott római kori kő, és bizonyíték

rá a címerünkben szereplő 400 éves vad-
körtefánk is.

Drága Barátaim!
400 év maga a történelem. Ha jól bele-
gondolunk, ez a vadkörtefa akkor volt fi-
atal hajtás, amikor török dúlt országunk-
ban, az ártatlan lakosságot kíméletlenül
kardélre hányták Allah nevében, mely
szomorú tényekről a délegyházi tanyákon
fellelt betört koponyák adnak ékes bi-
zonyságot.
De a mi körtefánk kibírt mindent. Kibírta
a törököt, a labancot, kibírta az osztrákot,
kibírta a szovjetet. Mert élni akart és azért,
mert erős gyökerei vannak.
Adjon példát nekünk, mai magyaroknak e
körtefa, s vonjuk le az örök tanulságot,
hogy csak az a nép, csak az a nemzet ma-
radhat fenn a történelem viharaiban, mely-
nek erősek a gyökerei.
A népek, nemzetek gyökerei pedig az év-
századok alatt kialakult szokások, erköl-
csök, hagyományok és a nyelv. Ez tart
össze egy közösséget, ettől lesz az emberek
sokasága tömegből nemzet.

Mi magyarok befogadó nép vagyunk. Be-
fogadjuk mindazokat, akik az ajtón kopog-
tatnak, s tiszteletben tartják erkölcseinket,
hitünket, világnézetünket, vallásunkat.
De az évszázadok azt is bebizonyították,
hogy a magyar nem tűri, hogy mások mond-
ják meg hogyan, miképp, s kivel éljünk, mert
abból nem engedünk. Mert mi magyarok
önálló, független és büszke nép vagyunk.
E gondolatok jegyében kívánok Önöknek
jó szórakozást, kellemes délutánt mindany-
nyiuknak!

Rendezvényünk ötletét a településen
található több, mint 400 éves vad-
körtefa adta, melynek tiszteletére a

fából letört darabból emlékművet készíttet-
tünk 2015-ben.
Emlékművet általában személyek, hősök,
események tiszteletére, róluk való megemlé-
kezésre állítunk.
Ez az emlékmű más. Ez az emlékmű egy ter-
mészeti csoda előtt tiszteleg, egy több, mint
400 éve élő, termő növény előtt.
A Mi Körtefánk túlélte az évszázadok vi-
hara mellett a néhány évvel ezelőtti vil-
lámcsapást is.
Bár a természeti katasztrófa a törzsét ketté
törte, a fa még mindig él, zöldell és terem!
A rendezvényen tiszteletét tette:
Pánczél Károly és Bóna Zoltán országgyű-
lési képviselők, valamint meghívott vendé-
geink: Dr. Bóna Zoltánné és Dr. Bóna Zol-
tán református lelkészek; Magyarkapus
testvértelepülésünk küldöttsége; Nagyud-
varnok  
település képviselői Felvidékről; Délegy-
háza jelenlegi vezetői, elöljárói; Délegyháza

intézményeinek és civil szervezeteinek kép-
viselői; műsorunk meghívott előadói.
A kitüntetések és elismerések átadása mindig
egy meghitt és ünnepélyes eseménye a Dél-
egyházi Napoknak. Idén két elismerést nem
tudtunk átadni, ezt pótoltuk a rendezvényen.
Délegyháza Község Képviselő – testülete
minden évben elismerésben részesíti azon
személyeket és csoportokat, akik kimagas-
lóan sokat tettek a településért.
A Képviselő – testület egyhangú döntése
alapján „DÉLEGYHÁZA TISZTELET-
BELI POLGÁRA” címet adományozott Dr.
Bóna Zoltánné és Dr. Bóna Zoltán reformá-
tus lelkészeknek.
Tiszteletükre a Kölcsey Kórus és a Mákvi-
rágok Énekkar énekelt.
Rendezvényünk színpadi műsorokkal, tán-
cokkal, koncertekkel folytatódott, melyhez a
megfelelő hangulat megalapozásának céljá-
ból a Kölcsey Kórus előadásában a Magna
Cum Laude zenekar Pálinkadalát hallhattuk.
Kedvcsinálóként kollégáink körtepálinkával
kínálták a közönséget!
A színpadon a Pattogó Menyecskék tánc-

csoport, Amirah gyerek hastánc csoport,
Keringészavar néptánc csoport, Délegyházi
Country Line Dance Tánccsoport műsora
követte egymást.
A lovas, csikós bemutató után a Balatone ze-
nekar koncertezett, majd a Rajkó Zenekar és
az Operett Voices Társulattal nótázhatott a
közönség. A Willpower Tánc és Sportegye-
sület Felnőtt csoportjának tánca után az estet
Csepregi Éva és Végvári Ádám Neoton slá-
gereivel zártuk.
Köszönjük a rendezvény lebonyolításához
nyújtott támogatást: KÖRTE Zrt., Prim-
porta Kft., Fruttalista Kft., Demjén András,
Napsziget üdülő.
Köszönjük a szervezőknek, a segítőknek és
minden közreműködőnek a programhoz
kapcsolódó munkáját!

Szabóné Pál Orsolya

II. Délegyházi Körtefesztivál
2016. szeptember 24.

A Körtefesztivál margójára:
Kedves Barátaim, kedves Délegyháziak!
Köszönöm Nektek a megszámlálhatatlanul
sok együttérző, bátorító és biztató szót!
Erőt adtatok és így sokkal könnyebben, gyor-
sabban történt a felgyógyulásom.
Bízom abban, hogy településünk sikeres ren-
dezvénye, a Körtefesztivál a továbbiakban bé-
késebb körülmények közt fog zajlani.
Szeretettel,

Dr. Riebl Antal
polgármester

Dr. Riebl Antal polgármester köszöntője 
a ii. Délegyházi Körtefesztivál megnyitóján
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Dr Bóna Zoltán és Dr. Bóna Zoltánné

Délegyházi Country Line Dance Tánccsoport és a gyerekekDélegyházi Country Line Dance Tánccsoport

Kölcsey Kórus és a Mákvirágok énekkarPattogó Menyecskék

Csepregi Éva és Végvári ÁdámKeringészavar Néptánc Csoport

Amirah Hastánc csoport



Délegyházi Hírek
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A Délegyházi Segítő Anyukák Civil Szer-
vezete IV. alkalommal rendezte meg a
Délegyházi Családi Napokat hátrányos
helyzetű családok részére. A táborba Dél-
egyházáról és a Budapesti Cseppkő Gyer-
mekotthonból is érkeztek gyerekek. Első
napot a Civilek házában töltöttük az esős
időjárás miatt. A gyerekek lelkesedését ez
nem csillapította. A következő három
napot már az előző évek által bejáratott, a
gyerekek által nagyon kedvelt nyaralóban
töltöttük. Nagy Attila minden évben biz-
tosítja számunkra ezt a csodálatos helyet.
Minden délelőtt különféle sportfoglalko-

zásokat tartottunk. A délutáni programok
is igen változatosak voltak és sok élmény-
nyel szolgáltak. A gyerekek számára örök
emlék marad a Délegyházi Íjász Egyesület
bemutatkozása Márton Tibor vezetésével.
A kézműves délutánon kicsik és nagyok is
megtalálhatták a számukra legideálisabb
elfoglaltságot. Volt, aki nyakláncot és volt,
aki dekupázs technikával ajándékot készí-
tett. A tábor mellett lévő tó egész napos
pihenést nyújtott. A gyerekek igazi csalá-
dias hangulatban tölthettek 4 napot a tá-
borban. Köszönjük a Napsugár Óvoda
konyha dolgozóinak a finom ebédet.
Bár rövid volt az idő, de a gyerekek őszin-
tén beszélgettek és új barátságok születtek.
Utolsó napot egy fergeteges csapatjátékkal
zártuk. Jó volt látni, hogy a délegyházi és
a cseppköves gyerekek egy csapatként ön-
feledten játszottak és szurkoltak egymás-
nak. Mára már kijelenthetem, hogy a dél-
egyházi és a Cseppkő Gyermekotthon
gyerekei egy közösséget alkotnak. A gye-
rekek nevében kiemelt köszönetet szeret-

nék mondani mindazoknak, akik hozzájá-
rultak a tábor megvalósulásához és a vál-
tozatos programok szervezéséhez.
Kiemelt támogatóink: Dr Riebl Antal,
Délegyházi Képviselő-Testület tagjai, Ba-
ráthné Zolnay Orsolya, Bakos Évi, Egyed
Zsuzsi, Havad Noémi, Pécsköviné Soly-
mosi Veronika, Robi Cukrászda, Szilvesz-
ter Tamás.

DÉSA

Kedves Délegyházi Lakosok!

2016. október 13-án csütörtökön
9.00-12.00 óráig

RuHAválOgAtást
tartunk

a Kölcsey Művelődési Központban.

Szeretettel várunk mindenkit!

Délegyházi Segítő Anyukák 
Civil Szervezete

Kurultáj 2016

E urópa legnagyobb hagyományőrző
rendezvényén Délegyháza képvise-
letében részt vett egy kis csapat is,

akik két napig lovagoltak Bugacra, s így 100
km-t tettek meg lovaikkal.
Bodó Csaba és családja, Őzse Miklós vala-
mint Botos Lukács és fia a saját maguk ké-
szített jurtában töltötték az éjszakákat. 
A rendezvényen felvonuláson és versenyen
vettek részt, ahol a pusztavágta is szerepet
kapott.
A 31 induló versenyző között ott volt Botos
Lukács lovas oktató is, aki sikeresen vette a
fordulókat és bejutott a döntőbe, ahol már
csak hatan mérkőztek a legjobb helyért. Kis
szerencse és Kira nevű lovának gyorsasága

a 2. helyezést hozta el Botos Lukácsnak. A
rendezvényen látogatást tett Dr. Riebl Antal,
Délegyháza polgármestere is, aki a helyszí-
nen gratulált a versenyzőnek. 

A Délegyházi csapat ígéri, hogy jövőre újra
útnak indulnak, hogy őrizzék ezt a hagyo-
mányt.

Szabóné Pál Orsolya

DÉsA Családi Napok
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Kölcsey Művelődési Központ 2337 Délegyháza, Szabadság tér 1-3.  Tel.:24/212-005, e-mail:kolcseymuvhaz@delegyhaza.hu
CIRKUSZ Busz 2016. október 29-én (szombaton) 

szeretettel hívunk mindenkit a

Fővárosi Nagycirkusz 11.00 órakor kezdődő

LUDAS MATYI a Cirkuszban
című előadásárára.

Költség: Gyermek jegy: 2.025,-Ft 
Nyugdíjas jegy: 2.175,- Ft 
Felnőtt jegy: 2.925,- Ft

A jegyárak kedvezményes árak, és az 1-es
kategóriájú helyre szólnak!
Buszköltség a délegyházi lakosoknak nincs!
Indulás: 9.30 órakor a Kölcsey Művelődési

Központ elől
Jelentkezni és érdeklődni lehet a Kölcsey

Művelődési Központban 2016. október 14-ig
személyesen, vagy a 24/212-005-ös

telefonszámon.
Mindenkit szeretettel várunk!

Kölcsey Művelődési Központ 2337 Délegyháza, Szabadság tér 1-3.  Tel.:24/212-005, e-mail:kolcseymuvhaz@delegyhaza.hu
Kiránduljunk Együtt!
2016. november 19-én

szeretettel hívunk mindenkit

Bécsbe (Ausztria).

Felkeressük a Schönbrunni kastélyt,
majd városnézés Bécsben idegenvezetővel, 
végül kötetlen programként séta a hagyományos 
Adventi vásárban.
Indulás: 07.00 órakor a Kölcsey Művelődési Ház elől
Hazaérkezés: kb. 22.00 órakor
Költség: Busz: 2.000,- Ft / fő - Délegyházi lakosoknak

3.000,- Ft / fő - nem Délegyházi lakosoknak
Belépő a Schönbrunni kastélyba: felnőtt 11.50 Euro, diák 10.50 Euro, gyerek: 8.50 Euro
Idegenvezetés:   kb. 1 Euro / fő

Jelentkezni és érdeklődni lehet a Kölcsey Művelődési Központban 2016. november 4-ig
személyesen, vagy a 24/212-005-ös telefonszámon.

Mindenkit szeretettel várunk!
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Kölcsey Művelődési Központ 2337 Délegyháza, Szabadság tér 1-3.  Tel.:24/212-005, e-mail:kolcseymuvhaz@delegyhaza.hu
Neked is van megunt
- könyved, játékod,
- használati tárgyad,

- ajándéktárgyad, ruhád stb.,

amitől szívesen megszabadulnál, 
vagy elcserélnéd más hasznos dologra?

Itt a lehetőség!
Ami neked már felesleges, másnak épp a legszükségesebb lehet! 

Szabadulj meg a dolgaidtól úgy, hogy azzal másnak örömet szerzel!

Nagyszabású

KIRAKODÓVÁSÁR és CSERE-BERE
a Kölcsey Művelődési Központban

2016. október 15-én (szombat) 09.00–14.00 óra között.

A részvétel mindenki számára ingyenes! 
Elsősorban Délegyházi magánszemélyek jelentkezését várjuk!

Előzetes regisztráció szükséges! Gyere nézelődni, vásárolni, kíváncsiskodni!

Jelentkezni és érdeklődni lehet a Kölcsey Művelődési Központban 
2016. október 12-ig személyesen, vagy a 

24/212-005-es telefonszámon. 
Mindenkit szeretettel várunk!

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

ÚJR
A!!!

ÚJR
A!!!

Színházbusz
2016. december 28-án (pénteken) 

szeretettel hívunk mindenkit a   
Madách Színház
19.00 órakor kezdődő

Mary
Poppins

című musicalére.

Az előadás főszerepeit Mahó Andrea/ Oroszlán Szonja/ Polyák Lilla,
Csonka András / Szente Vajk, Dunai Tamás /Szerednyey Béla /
Szervét Tibor, Gallusz Nikolett / Koós Réka / Ladinek Judit alakítják.

Költség: színházjegy: 3.800,- Ft és 4.600,- Ft
Buszköltség a délegyházi lakosoknak nincs!

Indulás: 17.30 órakor a Kölcsey Művelődési Központ elől

Jelentkezni és érdeklődni lehet a Kölcsey Művelődési Központban 2016.
október 14-ig lehet személyesen, vagy a 24/212-005-ös telefonszámon.

Mindenkit szeretettel várunk!

„Az égen minden csillag néked ragyog,
Megtörténhet bármi, hogyha hagyod...”

énekli a musical címszereplője. Mary Poppins mágikus erejű figuráját, a
gyerekirodalom felejthetetlen dadusának alakját az ausztráliai születésű angol
Pamela Lyndon Travers, újságíró, színésznő, táncosnő találta ki. Évtizedeken át
írta, regénnyé, sőt regénysorozattá formálta az epizódokat, még 90 évesen is
dolgozott rajta. 

…MERT ALKOTNI VARÁZSLATOS!
mottó jegyében

ÖLTÉSZET MŰHELYE 
Kezdő VARRÓTANFOLYAM

indul a Kölcsey Művelődési Központban 2016. novembertől.

- Ha magad szeretnéd felvarrni a nadrágot
vagy kicserélni a zipzárt

- ha szeretnél saját ruhát varrni
- ha a lakástextilt te szeretnéd megvarrni
- ha van varrógéped, de nem tudod használni…

Hobbivarrónők számára itt az alkalom!

Ha szeretnél megtanulni varrni, de nincs saját varrógéped, 
abban is segítünk!

Jelentkezni és érdeklődni lehet a
Kölcsey Művelődési Központban 

személyesen, vagy a 24/212-005-ös
telefonszámon.

Mindenkit szeretettel várunk!
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Jelentkezési határidő:

2016. október 14.

helyszín:

kölcsey Művelődési központ 

2337 délegyháza,

szabadság tér 1-3.

... ahol amindenkineksikerélményaz angoltanulás!

Jelentkezz most!

kolcseymuvhaz@delegyhaza.hu

telefon: 06/24/212-005

Nálunk garantált a sikerélmény:
- bizonyítottan működő módszer

(20 év tanítási/tanulási tapasztalat)
- „puzzle-módszer”: aminek segítségével

folyékonyan tudsz beszélni
- akár már a legelső órád után tudod

használni az angolt
- megszűnik a megszólalástól való félelmed
- egyéni tempó garanciája csoporton belül is

Amiből választhatsz:
- magánórák rugalmas időpontokban
- 3 és 6 hónapos tanfolyamok
- heti 2x90 vagy 1x180 perces órák
- órarend a hallgatók időpont-kérései szerint
- órák délelőtt és kora délután is

Ne hidd el, hogy 

NiNcs Nyelvérzéked!

www.orsiangolklub.hu
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Hitélet

Október 1. - A Gyermek Jézusról nevezett
(Lisieux-i) szent teréz szűz és egyházta-
nító 1873-ban Alenconban, Franciaország-
ban született. Édesanyját négyéves korában
elvesztette. A család Lisiux-ba költözött. Mi-
után Pauline nővére belépett a lisieux-i Kar-
mellbe megbetegedett. Május 13-án Teréz-
nek a szobájában álló Mária szoborral kap-
csolatban látomása volt, másnapra a
betegség tünetei megszűntek. 1884-ben el-
sőáldozó lett. Fiatal kora miatt nem vették
fel a Kármelbe, édesapjával a bayeux-i püs-
pökhöz, majd XIII. Leó pápához is elment
emiatt. 1888. április 9-én Teréz belépett a li-
sieux-i Karmelbe. Édesapja halála után
1894-ben érett meg Terézben a „kis út” lel-
kisége. Nem a hibákra és bűnökre koncent-
rált, teret adott a szeretetnek. 1896-ban
torok és mellkasi fájdalmai felerősödtek.
Szenvedése során megtapasztalta az ateiz-
must is. Huszonnégy évesen gümőkorban
halt meg. Több színdarabot és költeményt is
írt. 1923. április 23-án XI. Piusz pápa bol-
doggá avatta, 1925. május 17-én pedig
szentté. Szent II. János Pál az egyháztanítók
sorába iktatta 1997. október 19-én. A tüdő-
bajosok, árvák, AIDS-betegek, a missziók,
Franciaország, Olaszország, a pilóták, a vi-
rágárusok, a kertészek, a sekrestyések és a
Pontificum Collegium Russicum védő-
szentje.
Október 2. - szent őrzőangyalok
A saját őrzőangyal ünneplése Spanyolor-
szágban a XVI. században alakult ki. Né-
metországban és az Osztrák – Magyar Mo-
narchia területén szeptember első vasár-
napján ünnepelték. Szent X. Piusz pápa
október 2-át jelölte emléknapként 1913-
ban. A Szent Őrzőangyalokról már Orige-
nész is ír Peri archon és Lukács evangéliu-
mában írt magyarázataiban. Nagy Szent
Vazul a következőket írja: „Minden hívő mel-
lett áll egy angyal, aki őrzi és vezeti élete folya-
mán.”
Október 7. - Rózsafüzér Királynője
A Spanyolországból elterjedő ünneplés a
Lepantónál aratott győzelem révén 1571.
október 7. terjedt el. V. Piusz pápa a győ-
zelem évfordulóján rendelte el a Győzedel-
mes Boldogasszony ünneplését (Festum
B.M.V. de victoria). XIII. Gergely pápa
1573-ban engedélyezte október első vasár-
napján azon templomok számára az ünnep-
lést, amelyek rózsafüzér-oltárral rendelkez-
tek. A pétervári győzelmet (1716.) köve-
tően XI. Kelemen pápa az egész egyházra
kiterjesztette az ünnepet.

Október 8. - szűz Mária, Magyarok Nagy-
asszonya, Magyarország főpátrónája
Szent István királyunk Szűz Máriának aján-
lotta fel országát. Nagyasszonynak szólí-
totta, szólítja népünk imádságában és éneke-
iben. 1896-ban Vaszary Kolos prímás kéré-
sére XIII. Leó pápa engedélyezte az
ünnepet. Szent X. Piusz pápa a mai napra
helyezte az ünnepet. II. János Pál pápa ezen
a napon szentelte fel a Szent Péter-bazilika
altemplomában lévő Magyarok Nagyasszo-
nya kápolnát. A római Magyarok Nagyasz-
szonya kápolnájának évfordulóján méltón
csendül fel ajkunkról határon innen és túl:
„Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk!
Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk: Ma-
gyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el sze-
gény magyarokról!”
Egyházközségünk délegyházi katolikus
temploma a Magyarok Nagyasszonya titu-
lust kapta.
Október 11. - szent XXiii. János pápa
Angelo Giuseppe Roncali a Bergamo mel-
letti Sotto in Montéban 1881-ben született.
Bergamóban és Rómában tanult. Pappá
1904-ben szentelték. Az I. világháborúban
tábori lelkész volt, majd Rómában külön-
böző feladatokat látott el. Címzetes érsekké
1925-ben nevezték ki, Bulgáriában kezdte
diplomáciai szolgálatát, ezt Törökországban
és Görögországban folytatta. Franciaország-
ban 1944. decemberében lett nuncius. A sú-
lyos egyházellenes hangulatot türelmével
csillapította. 1953-ban velencei pátriárka,
majd bíboros lett. 1958. október 28-án vá-
lasztották Szent Péter utódává. 1959. január
25-én a falakon kívüli Szent Pál-bazilikában
meghirdette a II. Vatikáni Zsinatot, melyet
1962. október 11-én nyitott meg a világ püs-
pökeivel. 1963. június 3-án halt meg. Ünne-
pét II. János Pál a zsinat megnyitásának nap-
jára helyezte. A dunavarsányi Római Katoli-
kus templomkertben XXIII. János pápa
ember nagyságú bronz szobra található.
Reggeli imájában imádkozzuk: „Senki se tá-
vozzék tőlem anélkül, hogy legalább egy jó szót ne
kapott volna. ...Add, hogy sohase veszítsem el önu-
ralmamat. …. Add, hogy mindig megnyerő modorú
legyek, ….Végül add meg, hogy mindenkit legalább
parányit közelebb vezessek Szent Fiadhoz a Szűz-
anya által.”
Október 21. - Boldog iv. Károly
II. János Pál pápa 2004. október 3-án bol-
doggá avatta IV. Károlyt. 1916-ban az I. vi-
lágháború közepén koronázták meg. Tudta,
hogy Krisztus a töviskoronát adta neki.
Népe békéjéért mindent megtett, amire le-

hetősége volt. Száműzetésben megkérdezték
tőle: Megérte? Most mit tud tenni? Azt fe-
lelte: „Fölajánlom életemet a népemért, őket pedig
a Szűz Mária oltalmába ajánlom.”
Október 22. - szent János Pál pápa
Karol Jozef  Wojtyla 1920-ban született a
lengyelországi Wadowicében. IV. Károly
iránti tiszteletből kapta a Károly nevet.
Korán elveszítette édesanyját és bátyját.
1941-ben édesapja is meghalt. A krakkói Ja-
gelló Egyetemen kezdte tanulmányait. A II.
világháború alatt kőbányában és vegyi üzem-
ben dolgozott. 1942-ben illegálisan működő
szemináriumba jelentkezett. 1946-ban szen-
telték pappá, majd Rómába küldték. Keresz-
tes Szent Jánosról írt doktori értekezését
megvédte. Hazatérése után vidéken dolgo-
zott, majd tanított. 1958-ban püspökké szen-
telték, 1964-ben Krakkó érseke lett. 1978.
október 16-án választották Szent Péter utó-
dává. Több merényletet követtek el ellene,
kiemelkedő az 1981. május 13-i. Ennek kö-
vetkeztében egészségi állapota fokozatosan
romlott. 1991-ben Parkinson-kórt állapítot-
tak meg. Nevéhez fűződik a Szentírás kor-
szerűbb fordítása és XVI. Benedek pápa (Jo-
seph Ratzinger) vezetése alatt szerkesztett
Katolikus Egyház Katekizmusa. Felemelte
szavát az abortusz, eutanázia, halálbüntetés
és fogamzás kérdésében. 2011. május 1-jén
XVI. Benedek pápa boldoggá avatta. 2014.
április 27-én XXIII. János pápával együtt Fe-
renc pápa szentté avatta. Wadowice, szülő-
városa a katolikus ifjúsági és családi világta-
lálkozók helyszíne.
Október 23. - Kapisztrán szent János
1386-ban Capestranóban született. 1415-ben
bírói tevékenységét abbahagyta és a ference-
sek rendjébe lépett. Pappá szentelése után
bejárta Európát, bátorította a kereszténye-
ket, az evangélium hirdetésével tanított az
igaz keresztény életre. Jelentős szerepe volt
a nándorfehérvári győzelem kivívásában a
törökökkel szemben. A déli harangszó
ennek emléke. A zimonyi táborba összegyűlt
keresztesekhez a következő beszédet intézte
a csata előtt: „Ne nyújtsátok ki kezeteket rablott
jószág után, hanem szálljatok szembe Krisztus ke-
resztjének ellenségeivel. Űzzétek el őket, ne enged-
jétek, hogy a kereszténységet legyűrjék. … Legyetek
bátrak a harcban, küzdjetek meg az ősi kígyóval
és megnyeritek az örök boldogságot! Gyónjátok meg
bűneiteket és a római pápa teljes bűnbocsánatot ad
nektek!” Szerémújlakon halt meg 1456. ok-
tóber 23-án.

Józsa Sándorné
hitoktató 

A Római Katolikus Egyház ünnepei, szentjei 
október hónapban
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Délegyházi Református Missziói Egyházközség

A reformáció ünneplésére készülve illik kö-
zelebbről is megnézni mit ünneplünk a 499.
évfordulón, mit is jelent ez a szó, és mit je-
lenthet ez ma nekünk. 

499 évvel ezelőtt, 1517 október 31-én Luther
Márton kitűzte 95 pontból álló javaslatrend-
szerét az egyház megújítására, Wittenberg-
ben. Ugyan, ma ezt nevezzük reformációnak,
nem árt tudnunk, hogy nem ez volt az első
ilyen próbálkozás, és nem is egyszerűen
ebből lett az, amit ma reformátusnak hívunk.
Luther előtt már az ősegyház korától fogva
egészen a huszitákig, időről-időre felbukkan-
tak olyanok, akik több-kevesebb sikerrel fel-

hívták a figyelmet arra, hogy a Krisztus ne-
vére keresztyénné lett emberek közössége
lehetne Krisztusibb. Sőt, Luther mozgalma
után is voltak még megújulási folyamatok, és
az ebből fakadó elkerülhetetlen szakadások. 

Mit jelent a szó? Ha szó szerint akarjuk for-
dítani, visszaalakítás lenne a helyes kifejezés,
de ezzel problémába ütköznénk. Ha a ke-
resztyénséget 1500 év távlatában akarnánk
visszaalakítani, akkor súlyos hibát követnénk
el, hiszen nem hagyományőrző hívők va-
gyunk, hanem az Istenbe vetett élő hitet
megélő emberek. Azt ugyan tudjuk, hogy
Urunk tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, de az

Istenre mutató hit körülményei bizony idő-
ről-időre változnak. Ezért reformáció alatt
nem azt kell érteni, hogy a Pünkösd napján
megszülető Egyház körülményeit mi újra
magunkra erőltetjük, hanem azt, hogy ugyan-
azt az Istent imádjuk, de a mai körülmények
között.

A legkedvezőbb fordítás ezért a megújulás.
Ragaszkodjuk a változhatatlan Istenhez, és
az Ő igazságához igazítsuk a világunkat, ne
pedig a világ igaztalanságát akarjuk a hitünkbe
passzírozni. Ezért kell néha újraformálni a
körülményeinket, hogy az „itt és most ”-ban
tudjunk tiszta hitet élni. 

Megújulás
„… és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával…” 

(Róma 12, 2. részlet)

Lucas Cranach: Luther Krisztust prédikálja (Wittenberg, 1547.)

Állandó alkalmaink:
Szerda 18:00 – Altemplom – Felnőtt Biblia-
óra (60+ korosztálynak)
Csütörtök 19:00 – Altemplom – Felnőtt Bib-
liaóra (30-60 korosztálynak)
Péntek 18:00 – Altemplom – Ifjúsági Biblia-
óra (12-17 éves korosztálynak)
Vasárnap 18:00 – Altemplom – Fiatal felnőtt
Bibliaóra (18-30 éves korosztálynak)
Vasárnap 10:00 – Templom – Istentisztelet
és Gyermekistentisztelet

További eseményeink:
Október 1. 10:00-16:00 – Templom – Gyü-
lekezeti gyermekszombat.
Október 2. 10:00 A Dunavarsányi Refor-
mátus Egyházközség fennállásának 100 év-
fordulójára rendezett Hálaadó Úrvacsorás

Istentisztelet – helyszín: Dunavarsányi Re-
formátus Templom.
Október 9. 10:00 – Templom – Szószékcse-
rés Istentisztelet. Igét hirdet Nt. Szabó Péter,
Dömsöd-Nagytemplomi református lelki-
pásztor. 
Október 22. 08-18. – Altemplom – Gyüle-
kezeti (Sz)építő Nap. Közös épület- és
kertszépítés.
Október 24-28. – Templom – Minden este
18 órakor Úrvacsorára készítő Istentisztelet
Október 30. 10:00 – Templom – Újborért
Hálaadó Úrvacsorás Istentisztelet
Október 31. 18:00 – Templom – Reformá-
ciói Istentisztelet
November 1. 15:00 – Délegyházi Temető –
Temetői Istentisztelet 

Hivatali nyitva tartás: Szerda: 8:00-18:00

Elérhetőségeink:
Cím: 2337 Délegyháza, Szabadság tér 11.
E-mail: delegyhaza.ref@gmail.com
Tel.: +36 30 941 51 05
Facebook: https://www.facebook.com/delegyha-
zaref

Bankszámlaszám: 
Délegyházi Református Missziói Egyház-
község 10918001 00000085 97250000

Alkalmainkra hívunk és várunk szeretettel
mindenkit!

Sáska Attila
református lelkipásztor

A Délegyházi Református Missziói Egyházközség aktuális programjai
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Az első szüret,
amit a Biblia
m e g e m l í t ,

Noé szürete volt, de ez persze nem jelenti
azt, hogy a vízözön előtt nem szüreteltek az
emberek. 
Noé volt az az ember, aki családjával (felesé-
gével, három fiával és azok feleségeivel) túl-
élte a vízözönt, amit Isten ítéletként bocsátott
a földre az emberek gonoszsága miatt. A túl-
élést egy bárka biztosította, amelyet Isten út-
mutatása alapján készített el. Noét úgy említi
a Biblia, hogy Istennel járt, ezért menekülhe-
tett meg a hozzátartozóival együtt. A özön-
vízben rajtuk kívül minden ember elpusztult,
és a szárazföldi állatokból is csak egy-egy pár
(hím és nőstény) maradt meg, amelyeket Noé
a bárkára felvitt. (Az úgynevezett „tiszta” ál-
latokból hetet-hetet vitt fel, mivel az özönvíz
végén ezekből tudott áldozatot bemutatni Is-
tennek.) A Bibliában megadott méretek sze-
rint a bárka térfogata több mint 40 ezer köb-
méter volt, ez felér 522 tehervagon befoga-
dóképességével. Az eső negyven napig esett,
a víz a legmagasabb hegyeket is elborította.
Amikor elállt az eső, még meg kellett várni,
hogy leapadjon a víz és felszáradjon a föld,
így Noé a családjával és az állatokkal össze-
sen több mint egy évet töltött a bárkában.
Miután kijöttek, Noé áldozatot mutatott be
a tiszta állatokból, és ezután Isten megígérte,
hogy többet nem fogja özönvízzel elpusztí-
tani a földet, az embereket és az állatokat. E

szövetség jeleként a szivárványt adta, és azt
is megígérte, hogy ezután amíg a föld lesz,
„vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és éj-
szaka meg nem szűnnek” (1Móz.8:22). Isten a
teremtéskor csak a gyümölcsöket és a „mag-
hozó füveket” adta ételként Ádámnak és
Évának, de az özönvíz után megengedte,
hogy az ember fogyasszon húst, a vér evését
viszont megtiltotta.
A vízözön komoly éghajlati és geológiai vál-
tozásokat eredményezett. Szivárvány koráb-
ban nem volt, és valószínűleg eső sem,
hanem egy páraréteg vette körül a földet,
amely a megfelelő nedvességet biztosította a
növények számára. Egyes tudósok szerint a
föld tengelye ekkor mozdult ki, ami az év-
szakok kialakulásához hozzájárult. A kedve-
zőtlenebb éghajlati körülmények felgyorsí-
tották az öregedési folyamatokat is, és bizo-
nyos vélemények szerint a fermentáció, azaz
az erjedési folyamat is vízözön után bekö-
vetkezett légköri változások eredményeként
alakult ki. Utóbbi azonban vitatható, mivel
Jézus az özönvíz előtti időket úgy jellemezte
a Máté evangéliumának huszonnegyedik fe-
jezetében, hogy az emberek akkor is ettek-
ittak – sok bibliamagyarázó szerint tivor-
nyáztak, buliztak, tehát alkoholt is fogyasz-
tottak.
Nem tudjuk tehát, hogy Noénak milyen fo-
galma volt a borászatról, az alkohol élettani

hatásáról, de az biztos, hogy a vízözön után
szőlőtermesztéssel kezdett foglalkozni. Szü-
ret után pedig ivott a borból, le ré sze ge dett,
és részegen elaludt a sátrának a közepén, rá-
adásul meztelenül. Khám nevű fia mindezt
látta. Ekkor ahelyett, hogy segített volna ap-
jának a kiszolgáltatott helyzetében, inkább
kiment és elhíresztelte a testvéreinek, Sém-
nek és Jáfetnek a történteket. A két testvér
ezután – hogy ne is lássák meg apjuk mez-
telenségét – háttal mentek be a sátorba, és
úgy takarták le Noét. Ezzel is kifejezték tisz-
teletüket annak a személynek, aki bár most
elesett állapotba került, nem csupán az apjuk
volt, hanem az is, akinek az özönvíztől való
meg me ne kü lé süket köszönhették. Miután
Noé kijózanodott, és megtudta mi történt,
Khám fiára, Kánaánra egy súlyos átkot fo-
galmazott meg, Sémet és Jáfetet pedig na-
gyon megáldotta. 
Kánaán az apjának, Khámnak a magatartása
miatt lett átkozott, azért, mert az apját meg-
alázta. A bortól való lerészegedést azonban
a Biblia nem tartja követendő példának. A
szeptemberi vidám szüreti hangulathoz és a
finom borokhoz ezért tűzzünk oda egy kis
csokrot bölcs Salamon példabeszédeiből:
„Ne nézd a bort, mily veres színt játszik, mint
mutatja a pohárban az ő csillogását; könnyen alá
csuszamlik, / Végre, mint a kígyó, megmar, és
mint a mérges kígyó, megcsíp”. / „A bor csúfoló,
a részegítő ital háborgó, és valaki abba beletéved,
nem bölcs!”         (Péld.23:31-32 és Péld.20:1)

Hogyan ismerem fel az igazit?

Biztos vannak, akik e cím láttán arra
gondolnak, hogy párválasztási taná-
csokat fogok adni, azokat gyorsan

megnyugtatom, most nem erről lesz szó.
Igazi és hamis, az élet sok területén létezik és
sajnos olyan sokszor találkozunk a hamissal,
hogy már nem is tudjuk milyen az igazi. Lehet
akár a barátság területén ilyen negatív élmé-
nyünk vagy az élelmiszerek kapcsán vagy akár
a keresztény életben is. Jézus azt mondta az
utolsó időkről – amiben mi most élünk –
hogy „lesznek közöttetek hamis tanítók”.
„Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket!
Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt
mondják: Én vagyok a Krisztus! – és sokakat meg-
tévesztenek.” Mt 24,4-5
Mit is jelent az, hogy hamis tanító, tévtanító?
Olyan embereket jelöl, akik Krisztushoz tar-
tozónak, kereszténynek mondják magukat,
de nem azt tanítják, amit Jézus tanított, és
nem azt teszik, amit Jézus tett. Mostanában
sajnos egyre több olyan kereszténynek tűnő
tanítás üti fel a fejét, amelyik keresztény ta-
nokat összemos más vallás tanításaival, keleti
kultúrával. Sokszor ezek a nézetek szimpa-

tikusnak is tűnhetnek nekünk, de ahhoz,
hogy a mennybe jussunk csak egy út van, Jé-
zuson keresztül, és aki nem ezen az úton
megy, az nem fog a mennybe jutni.
Hogyan ismerhetjük fel, hogy melyik az igazi
tanítás, ami által az élő Istent megismerhet-
jük, hiszen sok tévtanító Isten nevét emlegeti,
és majdnem jól meséli a Bibliai történeteket.
Eszembe jut erről egy régi történet. Volt egy
időszak Angliában, mikor az angol pénzt, a
fontot folyamatosan hamisították. Az em-
berek már nem is tudták, hogy valójában
melyik az igazi annyi egymástól csak kicsit
eltérő bankjegy létezett. Elkezdtek kiképezni
szakembereket, akiknek az volt a dolga, hogy
felismerjék a hamis bankókat. Azt mondták
nekik, hogy annyi variációja van már a font-
nak, hogy nem lehet az összeset megtanulni,
hanem inkább kezdjék el nagyon behatóan
tanulmányozni az egyetlen eredetit. Ismerjék
azt meg tökéletesen és ha ez sikerülni fog,
akkor a legapróbb eltérést is észre fogják
venni.
Így van ez a különböző tanításokkal kapcsolat-
ban is. Jöhet sokféle ember, mondhat sok min-

dent, nem ismerhetjük az összes tévtanítást. Ha
viszont ismerjük a Bibliát, ismerjük Istent, a ta-
nításait, akkor nem fognak tudni minket be-
csapni. Elég a Bibliát ismernünk és elfogadni
Isten szeretetét és akkor a menny felé haladunk.
Miért jó, ha olvassuk a Bibliát naponként?
Nem elég, ha csak a templomban halljuk? A
Biblián keresztül megismerhetjük Istent il-
letve maga Isten beszélhet velünk. 
Gondoljunk csak bele az élő, egyetlen Isten,
a világ teremtője szólni akar hozzánk. Ne-
künk csak annyit kell tennünk, hogy kinyit-
juk a Bibliánkat és elolvassuk az Ő szavait.
Hiszen a Biblia Isten könyve. „A teljes írás Is-
tentől ihletett…” 2. Tim. 3:16
Nehogy úgy megszégyenüljünk, mint az az
anyuka, akitől a kislánya megkérdezte, hogy 
„– A Biblia valóban Isten könyve? 
– Természetesen – felelte az anyuka.
– Akkor adjuk neki vissza, mert mi úgysem
olvassuk.”
Olvasd a Bibliát, hogy Isten megmutathassa
neked, mi az igaz és mi a hamis!

Mihály Csilla
Baptista Gyülekezet

Az első szüret
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Nagy örömünkre szolgál tájékoztatni Dél-
egyháza lakosságát, hogy 2016. augusztusá-
ban megalakult a Délegyházi Községi Sport-
egyesület keretein belül az Asztalitenisz
szakosztály 9 igazolt játékossal, akik így a
2016-17 évi csapatbajnokságon Pest megye
1. C. déli csoportjában szerepelnek. 
igazolt versenyzőink: Becz Attila, Bíró
zsolt, Dósa Renáta, Mészáros gyula,
Nagy zoltán gábor, Remecz Béla,
schiff  Albert, dr. vedrődi lászló, zsol-
nainé Csernyi Erzsébet.

Szeptember 11-én vasárnap csapatunk 4
tagja Őrbottyánba látogatott, és sikerült le-
győzni a tavalyi 3. helyezett helyi csapatot
13-5 arányban. Az Őrbottyán elleni szép

eredmény feldobta a csapatot, azonban
szeptember 16-án pénteken Cegléden vere-
séget szenvedtünk a tavalyi 1. helyezett helyi
csapattól. Szeptember 25-én vasárnap 9.00
órakor ismét lelkesen álltak versenyzőink
asztalhoz itthon az általános iskola tornater-
mében, ahol Tápiógyörgye csapatát láttuk
vendégül. Nagy örömünkre játékosaink 13-
5 arányban győzelmet arattak. 
Messze van még a bajnokság vége, hiszen
még csak a harmadik fordulón vagyunk túl,
azonban játékostársaink rendszeresen heti

két alkalommal edzenek, hogy jó eredményt
érjünk el a bajnokságban, és bízunk benne,
hogy sikeres mérkőzéseket hozunk Délegy-
házának.

Szakosztályunk a sporton kívül részt kíván
venni egyéb helyi eseményeken is, amire
meghívást kapunk. Így volt ez a megrende-
zésre kerülő II. Körtefesztiválon, ahol bene-
veztünk a főzőversenyre, és a 12 induló csa-
patból a 3. helyezést értük el. Itt szeretnénk
köszönetet mondani tiszteletbeli csapattár-
sunknak, Dóra Aladárnak a segítő közremű-
ködéséért.

Köszönetet szeretnénk mondani dr.
Riebl Antal polgármester úrnak, hogy
szakosztályunk 2 db Joola 2000 s típusú
versenyasztalt kapott ahhoz, hogy a baj-
nokságba indulni tudjunk, és a hazai
mérkőzéseket ezeken a versenyasztalo-
kon tudjuk lejátszani. 
Mérkőzéseinkre minden érdeklődőt és szur-
kolót szeretettel várunk!

DKSE 
Asztalitenisz Szakosztálya

Délegyháza Községi Sportegyesület Labda-
rúgó szakosztálya sikeresen kezdte meg az
őszi szezont, melynek eredményeként a Fel-
nőtt csapatunk jelenleg is dobogós helyen áll.
Szép reményekkel nézhetünk a jövőbe, mivel
gyermekeink minden korosztályban sikere-
sen szerepelnek a Bozsik-program keretében
megrendezett tornákon.

Ennek köszönhető, hogy után-
pótlás csapatunk kerete szépen
bővül! 
Az eredményeket látva egyre
több labdarúgást kedvelő szur-
koló látogat ki a hazai mérkőzé-
seinkre! 

Lengyel Gáborné

Délegyháza Községi sportegyesület
Asztalitenisz szakosztály tájékoztatása

Hírek a délegyházi futballról
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OYAMA KARATE KYOKUSHIN HUNGARY
DÉLEGYHÁZI KARATE SPORTEGYESÜLET

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

tisztelt olvasók!
Így évkezdéskor eltervezzük az év céljait,
feladatait. Minden karatésnak (és nem ka-
ratésnak) kívánom, hogy a céljai valóra vál-
janak. Ehhez sokat kell tenni a dolgunkat.
De ha megtesszük, ami ehhez szükséges,
sikerrel fogunk járni. ”A hegyre fel lehet jutni
többféle módon, csak a megfelelő ösvényt meg kell
találni”. (Sosai Oyama) Ismerek olyan kara-
tésokat, akik sok évet kihagytak azon a he-
gyen és nem folytatták az útjukat. Az élet
elvitte őket valamerre, de a karate kima-
radt, mást fontosabbnak találtak. De vala-
mennyi idővel később jelentkeztek valame-
lyik edzésen. Eltelt sok év, 5, 10, 15 év.
Visszajöttek és bánkódtak a kimaradt idő
miatt. Bánkódtak, mert szerették a karatét,
de mégsem hagytak pici időt rá az életük-
ben. Csak közben eltelt 5,10,15 esztendő…
és öregebbek lettek, és az idő telik, amit
kaptunk. Barátaim körében egyre többször
felmerül mindenkinél ez az „idő” ... így
negyvenen túl. Nekem 32 évem van benne
eddig a karatéban, sok mindent láttam, sok
mindent tapasztaltam. Az a legfontosabb
dolog erről az „időről”, hogy csináld azt,
amit szeretsz, élj úgy, hogy ne kelljen egy-
szer azt mondanod magadnak, hogy nem
így kellett volna. De közben az idő telik … 

A sport nagyon fontos a gyermekeknek is.
Fontos nekik is a karate filozófiája, a ne-
velő hatása. Fontos az akaraterő, kitartás,
tisztelet, önbizalom fejlesztése, fontos a
mozgás általi edzettség, fittség. A karaté-
ban nagyon fontos a tisztelet mások felé,
az idősek, edzőpartnerek, szülők, nagyszü-
lők, tanárok felé. A mai világban éppen ez

kezd kifogyni az emberek életéből. Edzé-
sen a kicsik is megtanulják a viselkedési
szabályokat. De a tisztelet csak azok felé
fog kialakulni, akik ugyanúgy komolyan ve-
szik visszafelé, nem csak elvárják. Azok
felé viszont ki fog alakulni. A Kyokushin
Karate egy hierarchikus rendszer. Alá-fölé
rendelési viszony. „Fenn” az edző-tanár,
„lenn” a tanítványok. Ez a tisztelet nélkül
nem működik, de ha kölcsönös ez a tiszte-
let, úgy viszont jól működik. És ez függet-
len attól az „idő”-től. Szeretnék arra biz-
tatni mindenkit, hogy ragadja meg azt az
„idő”-t, ne hagyja, hogy megelőzze, hanem
éljen a neki szabott idővel. Keressen meg
minket az interneten, az edzéseken és jöj-
jön el hozzánk. Ismerek olyan délegyházi
embert, aki már jó ideje itt él, és még nem
is hallotta, hogy van karate Délegyházán.
Kedves olvasók, segítsenek propagálni
minket! 

Versenyzőink először októberben méretik
meg magukat Horvátországban, majd Kis-
kunhalason a 2. Halas Kupán. Szurkoljunk
nekik!

Várjuk a gyerekeket, felnőtteket a karate
edzéseinken. Játékos, jó hangulatú foglal-
kozásainkon megszerettetjük gyermekük-
kel a mozgást és sportolást, és egyéni ké-
pességei szerint fejlesztjük. Bevezetjük

gyermekét a karate világába,
és elkezdjük tanulni vele a ka-
rate alapjait, képesség fej-
lesztő és küzdelmi játékokkal. 

Idén a következő helyeken és
időpontokban lehet karate
edzésre járni: Délegyházán: 6
éves kortól az általános isko-
lában, hétfőn 17.00-18.30 és
csütörtökön 17.00-18.00-ig.
Dunavarsányon: iskolás cso-
port 6 éves kortól a művelő-
dési házban hétfőn és csütör-
tökön 15.00-16.00-ig, Óvodás
csoport kedden 18.00-19.00-
ig, felnőtt csoport: Robi
Cukrászda, 10 éves kortól
hétfőn és csütörtökön 18.30-
20.00-ig; 

Marossy Károly 
4. dan klubvezető

„Az iDő”
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TÉVÉ, INTERNET ÉS TELEFON EGYÜTT
Az ajánlat Kolibri csomagra érvényes, új lakossági előfi zetők részére, 
visszavonásig, kétéves szerződéssel, e-számlával. A negyedik hónaptól 
az adott csomaghoz tartozó havi díjat számlázzuk.

A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos lefedettségről
és díjakról érdeklődj a www.invitel.hu oldalon, a 1288-as számon
vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pont: Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 1. 
(Centrál Üzletház) Tel.: (06 24) 446 746

MOST

3990
FT / HÓ
3 HÓNAPIG

Az ajánlat 2016. augusztus 22-től visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási 
területén, új lakossági ügyfelek számára, 24 hónapos határozott idejű szerződés és 
elektronikus számlázás  választása esetén. Az előfi zetői jogviszony határozott időn 
belüli felmondása esetén az előfi zetőt az ÁSZF szerinti kötbérfi zetési kötelezettség 
terheli. A díjak az áfát tartalmazzák.

GYORS INTERNET MÉG TÖBB HELYEN!

16
08

32
-F

A1

MOST

3990

 Mifelénk most
könnyebb többet látni
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Munkagépek bérlése
Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Délegyháza
Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 182/2013
(VI.12.) és 167/2014. (vii.2.) számú határozatával lehe-
tővé teszi a tulajdonában lévő munkagépek lakosság által
történő bérlését.
A Képviselő - testület határozata a következő gépekre, jár-
művekre terjed ki:
• lCg – 981 frsz-ú Mercedes típusú tehergépkocsi
• Ylu – 847 frsz-ú Mtz traktor
• YHR – 996 frsz-ú JCB kotró-rakodógép

YEA – 682 frsz-ú traktoros fűkasza
Az óradíjak az alábbiak szerint alakultak:
• árokásó és rakodógép kezelővel:

6.500 ft+áfa/óra;
• Mtz traktor: 6.000 ft+áfa/óra
• tehergépkocsi (12 t):  4.000 ft+áfa/óra,

helyben
• traktoros fűkasza: 4.000 ft+áfa/óra
Az eszközöket igényelni és a bérlésekről érdeklődni a Pol-

gármesteri Hivatalban lehet 
Hallai László községgondnoknál

(telefon: 06/24/542-155, 7-es mellék).

Polgármesteri Hivatal 

KÖZMŰFELTÖLTÉS DÉLEGYHÁZÁN!
FŐGÁZ és ELMŰ szolgáltatók

előrefizetős mérőóráinak feltöltése az

Ani Élelmiszer Boltban

(Délegyháza, Árpád u. 32. Árpád u. – Tompa köz sarok)

ugyanitt 

T-MOBILE TELENOR T-COM NEO-PHONE VODAFONE

telefonkártya feltöltés!

A szolgáltatásokért és a vásárlásokért
BANKÁRTYÁVAL IS lehet fizetni!

Nyitva tartás:

Hétfőtől péntekig: 06.00 – 19.00 óráig

Szombaton: 06.00 – 14.00 óráig

Vasárnap: 06.00 – 13.00 óráig

Mindenkit szeretettel várunk!
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Hitdetések, tájékoztató

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, 06-30/696-6589
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.: 06-70/434-5163, 06-70/434-5166
16. MisA Alapítvány – Dr. Gligor János
tel.: 06-24/486-023 06-30/222-3535
17. Délegyházi Önkéntes tűzoltóság
Kovács Attila: 06-30/733-6814
Rim György: 06-30/987-2850
18. Közterület-felügyelő – Trencsánszki Tibor
tel.: 06-30/328-0304
19. Községgondnokság – Hallai László
tel.: 06-30/599-6160
20. Délegyházi Református Missziói Egyházközség
tel.: 06-30/941-5105
21. Katolikus Plébánia Dunavarsány
tel.: 06-24/472-017
22. temetkezés Elohim Kft.
tel.: 06-30/678-9278 06-30/236-4884
23. Dunavarsányi Rendőrörs
cím: 2336. Dunavarsány, Gyóni Géza u. 5.
tel.: 06-24/472-125
Rendőrség szolgálati mobil: 06-20/489-6753
24. 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
• ÜVEG, TÜKÖR, KÉPKERET, HŐSZIGETELT ÜVEG készítés vagy javítás

rövid határidővel vagy AZONNAL! 
2336 Dunavarsány, Görgey u. 6/A. Tel.: 06-20-343-0968

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

• Kertfenntartás, kertépítés. HM Kert, Tel.: 06-70-8667398,
06-70-775-8606; E-mail: hmkertek@gmail.com; 
Honlap: http://hmkert.hupont.hu

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

• FŰNYÍRÁS, FAKIVÁGÁS valamint KERTI GÉPEK JAVÍTÁSA (ROTÁCIÓS
KAPÁK, BENZINES FŰRÉSZGÉPEK, FŰKSZÁK, AGREGÁTOROK)
KIS PISTA, tel: 06/20/614-1328, Délegyháza, Kossuth L. utca 25.

• BONTOTT TÉGLÁT VÁSÁROLNÁNK KERÍTÉS ÉPÍTÉSHEZ, REÁLIS
ÁRON. Tel.: 06/30/303-7638

• REDŐNY, RELUXA KÉSZÍTÉSE, javítása rövid határidővel és garanciával.
Tel.: 06/20/3642-383

PARKEttás MEstER vállAl:
lerakást, javítást, csiszolást, lakkozást, PVC - szőnyeg ragasztást

anyaggal is. Szolid árak, garancia! telefon: 06-30-354-37
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• Hyza virsli 490,-
• Vendégváró disznósajt 690,-/kg
• Spór párizsi 390,-/kg
• Floren hajbalzsam 300 ml 298,-
• Duschdas tusfürdő 250 ml 298,-
• Floren testápoló 300 ml 298,-
• Fa dezodor 150 ml 398,-
• Szobi szívószálas üdítő (0,2 dl-es) 59,-
• Sensil folyékony mosószer 4l 998,-
• Családi tészta 1kg-os 298,-
• Tej dobozos 1 l (milk) 139,-
• Vanis folttisztító 1l 690,-

• Bomba energiaital 0,75l 298,-
• Panírozott pulyka nuggets 1kg 690,-
• Reál gyorsrizs "A" 2*125g 129,-
• Denis szörp 2l 198,-
• Kenyér szalonna 1kg 690,-
• Nap kincse fehér bor 2l  458,-
• Perfex wc papír 24 db 698,-
• Helyben sütött pékárú kínálatunk:

- kakaós csiga 129,-
- sajtos rúd 129,-
- meggyes pudingos 129,-
- dupla csokis 129,-

Kedves Vásárlóink!

A Sziszi BT   

az alábbi termékeket kínálja akcióban az októberi hónapban:

Az akció október 1-31-ig, illetve a készlet erejéig tart.
Nyitva tartás:  Hétfőtől péntekig : 05.00 – 20.00 óráig

Szombat, vasárnap:  06.00 – 20.00 óráig
Mindenkit szeretettel várunk!

Klári Bolt • 2337 Délegyháza, Szabadság tér 6. (templommal szemben)

Klári Bolt


