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Juhász Gyula:  Karácsony felé

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

Délegyháza adventi 
koszorúján az első gyertyát
idén Komáromi Istvánné 
Boris mama gyújtotta meg 
az Idősek napja alkalmából
rendezett ünnepségen.

Áldott, békés ünnepeket és boldog 
új esztendőt kívánunk 

Délegyháza minden kedves lakójának!
Dr. Riebl Antal polgármester  
és a Képviselő-testület tagjai



Délegyházi Hírek 2016. december

Községünk életéből
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Idősek napja 2016.
Meggyőződésem, hogy nem csupán a megfogható és tárgyiasult
dolgokat, hanem az érzelmeket, az érzéseket, a szándékokat,
a jó- és rossz cselekedeteket is érdemes felleltároznunk az év
utolsó napjaiban. Hiszem, hogy erre a legalkalmasabb alkalom
Karácsony, a szeretet ünnepe.

Ilyenkor elcsendesedhetünk néhány órára, néhány napra, s el-
tűnődhetünk az élet igazán fontos dolgairól. Eltöprenghetünk,
hogy mi magunk adósok maradtunk-e az érzelmek, a szeretet,
az emberség, az emberiesség vonatkozásában. 

Elgondolkodhatunk, hogy mindaz, amit tettünk és teszünk
csupán saját egyéni boldogulásunkat szolgálja, avagy örömet
szereztünk, szerzünk ezzel másoknak is. Okoztunk-e bána-
tot, fájdalmat embertársainknak, avagy segítettünk jobbá tenni
a világot.

Talán eszünkbe jut a hétköznapjainkat vizsgálva, hogy adósok
vagyunk még egy kedves pillantással, egy hálás mosollyal, egy
köszönömmel, egy érdeklődő telefonhívással, egy meleg kézfo-
gással, egy baráti öleléssel. 

Talán az is előfordult, hogy akaratunk ellenére megbántottunk
valakit, s bocsánatkérésünk elmaradt. Talán olyan is volt, hogy
képtelenek voltunk, vagyunk megbocsátani az ellenünk vétke-
zőknek.
E csendes időszakban talán megérezzük, hogy valakinek na-
gyon hiányzunk, hogy valaki nagyon számít ránk. Nem az
ajándékunkra, nem a tárgyakra, hanem ránk, magunkra. A
tekintetünkre, a hangunkra, a tréfáinkra, a mosolyunkra, a
vigaszunkra, az együttérzésünkre, egyszóval arra, hogy együtt
legyünk.

Kedves Délegyháziak!
E gyönyörű ünnepen azt kívánom mindannyiunknak, hogy lel-
kiismeretünk parancsára hallgassunk, s tegyünk meg mindent,
hogy lelki-érzelmi tartozásainkat rendezzük, s hozzuk helyre
minden elmaradásunkat, melyet e téren okoztunk embertársa-
inknak.

Azt kívánom egész Délegyházának, a Délegyháziaknak és
minden jó szándékú embernek, hogy egy olyan világban élhes-
sünk, ahol az egymás iránti szeretet és megértés, az együttérzés
és együttgondolkodás hatja át nem csupán Karácsony Ünnepét,
hanem az év minden napját, és hogy béke és szeretet legyen a
lelkükben.

Dr. Riebl Antal

Karácsony idején
Túrmezei Erzsébet:
A legnagyobb művészet

„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.
Kezed letenni az öledbe,
s hagyni, hogy gondod más viselje.
Hol segítni tudtál régen,
bevallani alázattal, szépen,
hogy arra most már nincs erőd,
nem vagy olyan, mint azelőtt.
Így járni csendesen, vidáman
Istentől rád rakott igádban.”

Ezzel az ünnepi gondolattal hívtuk meg településünk szép
korú lakóit az Idősek napja alkalmából rendezett ünnepségre,
advent első hétvégéjén.

A Napsugár Óvoda Törpe csoportja és Polgármester úr ün-
nepi köszöntője után az ebéd következett, melyet idén is
Trencsánszki Tibor és felesége, Letti készített el.

A finom ebéd után a meghívott fellépők szórakoztatták a
közönséget.

A Délegyházi Citerazenekar és a Mákvirágok Énekegyüttes
által előadott népdalokat sok vendégünk énekelte a fellépőkkel
együtt.

Zsákai Józsefné Julika és Fatter Jánosné Icus bohózatán köny -
nyesre nevettük magunkat, majd fergeteges műsort láthattunk
a Keringészavar néptánc csoporttól. A műsor zárásaként a
Kölcsey Kórus énekeltette meg a közönséget nosztalgia
dalokkal.

Advent első hétvégéje lévén felkértük Komáromi Istvánné,
Boris mamát, a rendezvényen jelen lévő legidősebb díszpol-
gárt, hogy gyújtsa meg az adventi koszorún az első gyertyát.
Igazán megható pillanat volt ez, melyet a közönség Mennyből
az angyal című éneke tett meghitté. 

A táncos mulatsághoz Baumgartner Feri biztosította a jó
zenét, melyet a táncos lábú vendégeink örömmel ki is használ-
tak.

Köszönjük Délegyháza Község Önkormányzatának, minden
szervezőnek és közreműködőnek, hogy munkájukkal, támo-
gatásukkal lehetővé tették az esemény lebonyolítását.

Szabóné Pál Orsolya
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Bohózat Citerazenekar és a Mákvirágok Kellemes hangulat

Keringészavar Néptánc Csoport Kölcsey Kórus Törpe csoport



Délegyházi Hírek 2016. december

Önkormányzati hírek, tájékoztató 

4

A Képviselő-testület 2016. november 2-
án rendkívüli ülést tartott, melynek
egyetlen napirendi pontjaként pontosí-
totta és egységes szerkezetbe foglalta az
intézmények bérleti díjait meghatározó
képviselő-testületi határozatokat. 
A Képviselő-testület 2016. november
21-én és november 22-én rendes ülé-
seket tartott a Polgármesteri Hivatal Ta-
nácstermében.
A 2016. november 21-i ülés kezdetén dr.
Riebl Antal polgármester beszámolt a le-
járt határidejű határozatok végrehajtásá-
ról. Első napirendi pontként az Alfa SC
Kispest uszoda kialakításával kapcsolatos
kérelmét tárgyalta meg a Képviselő-tes-
tület a kérelmezők részvételével. Máso-
dik napirendi pontként három támoga-
tási kérelemnek adott helyt a Képviselő-
testület, majd pedig az Önkormányzat
likviditási tervét tárgyalta és fogadta el. 
Az útfelújítások ügye keretében a Kép-
viselő-testület áttekintette a 2017. évben
útfelújításokra fordítható keretet, és a
felújításra szoruló utcákat, prioritásokat
meghatározva az előkészítő munka szá-
mára. Döntés született a mezei őrszol-
gálat 2016. december 31-i hatállyal tör-
ténő megszüntetéséről is (14/2016.
(XI.22.) önkormányzati rendelet a mezei
őrszolgálatról, a mezőőri járulék megfi-

zetésének rendjéről szóló 15/2005.
(VIII.26.) önkormányzati rendelet és
kapcsolódó rendeletek hatályon kívül
helyezéséről). Új rendeletet alkotott a
Képviselő-testület a talajterhelési díjról
a törvényi előírásokhoz való igazodás ér-
dekében (15/2016. (XI.22.) önkormány-
zati rendelet a talajterhelési díjról). 
Módosította a Képviselő-testület a telek-
adóról szóló rendeletét 2017. január 1-
jei hatállyal (16/2016. (XI.22.) önkor-
mányzati rendelet a telekadóról szóló
23/2003. (XII.23.) önkormányzati ren-
delet módosításáról), valamint az októ-
ber 18-i ülésen hozott döntése alapján
rendeletet alkotott a települési adó 2017.
január 1-jei hatállyal történő bevezeté-
séről a valóságban tényleges mezőgaz-
dasági művelés alatt nem álló, a telek -
adó hatálya alá nem tartozó külterületi
ingatlanok, valamint a Htv. szerinti bá-
nyató, víztározó, mocsár adótárgyakra
(17/2016. (XI.22.) önkormányzati ren-
delet a települési adóról). 
A 2016. november 22-i ülés első napi-
rendi pontja a 2017. évi belső ellenőrzési
terv jóváhagyása, a második napirendi
pontja a 2016. évi költségvetési rendelet
2. módosítása (18/2016. (XI.23.) önkor-
mányzati rendelet az Önkormányzat
2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.

(II.12.) önkormányzati rendelet 2. sz.
módosításáról) volt. Ezt követően az in-
tézmények terembérleti díjait vizsgálta
felül a Képviselő-testület 2017. január 1-
jei hatállyal, majd módosításra került a
Polgármesteri Hivatal alapító okirata
szintén 2017. január 1-jei hatállyal. Az in-
gatlanügyek keretében egy belterületbe
vonási kérelmet, egy ingatlan önkor-
mányzat általi megvásárlását, valamint
egy telek-kiegészítési kérelmet tárgyalt és
hagyott jóvá a Képviselő- testület. Mó-
dosította a Képviselő-testület a szociális
ellátásokról szóló rendeletét (19/2016.
(XI.23.) önkormányzati rendelet a tele-
pülési támogatásról és az egyéb szociális
ellátásokról szabályairól szóló 4/2015.
(II.25.) önkormányzati rendelet módosí-
tásáról), valamint segélyhívó távfelügye-
leti rendszer bevezetéséről döntött. Fe-
lülvizsgálta továbbá a gyermekétkeztetés
térítési díjait, és akként döntött, hogy
nem emeli meg a gyermekétkeztetés té-
rítési díját. Az egyebek napirendi pont
keretében az aktuális ügyekről esett szó. 
Az ülések jegyzőkönyve és az üléseken
alkotott rendeletek a Könyvtárban, ille-
tőleg a község honlapján (http:// del-
egyhaza.asp.lgov.hu/) olvashatók. 

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

Önkormányzati hírek

A szén-monoxid-mérgezés legtöbbször a tü-
zelő-, fűtő-, és egyéb berendezések (párael-
szívó, kandalló) helytelen használatára, a kar-
bantartás és ellenőrzés hiányára, vagy a helyi-
ségek nem megfelelő szellőztetésére
vezethető vissza. Éppen ezért különös jelen-
tősége van a kémények rendszeres ellenőrzé-
sének. A nehezen észlelhető színtelen és szag-
talan szén-monoxid ugyanis jellemzően a tü-
zelőberendezésen vagy a nem megfelelően
működő kéményből áramlik vissza a helyiség
légterébe. Kerülhet mérgező gáz a lakótérbe
nem kellően tömített kályhából, kandallóból,
füstcsőből, kazánból, vagy az elszennyeződött
fürdőszobai „átfolyós” vízmelegítőből is.

Csak engedélyezett típusú, kifogástalan
műszaki állapotú tüzelő, fűtő berende-
zést használjunk, ezt szakembernek kell be-
üzemelnie és javítania. A kémény állapotát
előírt időszakonként – gázüzemű beren-
dezés esetén két évente, szilárd és olaj-
tüzelésű berendezés esetén évente – el-
lenőriztessük. A gázkészüléket (kazán,
bojler, konvektor) is évente vizsgáltassuk
felül. 
Hasznos lehet a szén-monoxid-érzékelő
készülék használata, egy megfelelő eszköz
életet menthet. Ezek azonban nem helyet-
tesítik a rendszeres karbantartást, felülvizs-
gálatot!

Az égéstermék-elvezetőkkel, kémé-
nyekkel, azok időszakos ellenőrzésé-
vel kapcsolatos kérdésekkel a ké-
ményseprőket a 1818-as kormányzati
ügyfélvonali telefonszámon a 9.1.
melléken érhetik el.

Tanácsos kikérni szakember véleményét
szag- és páraelszívó vásárlása, kandalló és
minimális légáteresztő képességű nyílászárók
beépítése esetén. Lehetőség szerint használ-
junk a lakószobában légbevezetőt, a vizes
helységekben (WC, fürdőszoba, konyha) lé-
gelvezetőt, így biztosítható garantáltan a
megfelelő mennyiségű és minőségű levegő.

Megkezdődött a fűtési szezon és ezzel egy időben sajnálatos módon
megjelentek a kéménytüzes, füstmérgezéses esetek, naponta riasztják
a tűzoltókat robbanások és szén-monoxid-mérgezések miatt. A gyak-
ran tragikus kimenetelű események többsége kellő odafigyeléssel és
felkészüléssel megelőzhető lenne.

A fűtési szezonnal kapcsolatos feladatok
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Kedvezmény a mindennapokhoz
Önkormányzatunk elhatározta, hogy köny-
nyít egy kicsit a községünkben élő 70. élet-
évüket betöltött és a rokkantnyugdíjas lako-
saink mindennapjain. Jelenleg mintegy 400
fővel számolunk e vonatkozásban. Célunk
az volt, hogy a megélhetésükben segítsük
őket, s némiképp enyhítsünk mindennapi
anyagi gondjaikon.
Mindezek érdekében felvettük a kapcsolatot
a településünkön működő kereskedelmi egy-
ségekkel és arra kértük őket, hogy támogas-
sák kezdeményezésünket és működjenek
együtt Önkormányzatunkkal.
Nagy örömünkre a megkeresett vállalkozók
zöme támogatta programunkat. Ennek ered-
ményeként minden 70. életévét az adott
évben betöltő, és már betöltött állandó dél-
egyházi lakos, illetve a rokkantnyugdíjasok
havonta és üzletenként 5.000 Ft vásárlás ere-
jéig 10 % kedvezményt fognak kapni 2017.
január 1. napjától. Gyakorlati példák:
Január hónapban
1. ha Ön 6000 Ft értékben vásárol a felsorolt

üzletek valamelyikében, akkor Önt 5000
Ft után járó 10 %, azaz 500 Ft kedvez-
mény illeti az adott üzletben, 

2. ha Ön 3000 Ft értékben vásárol a felsorolt
üzletek valamelyikében, akkor Önt 3000
Ft után járó 10 %, azaz 300 Ft kedvez-
mény illeti, de még a 2000 Ft után járó 200
Ft kedvezményt érvényesítheti az adott
üzletben egy másik vásárlás alkalmával.

(Ebből következik, hogy havonta a nyolc üz-
letet érintően összesen 4000 Ft kedvezmény
érvényesíthető.)
Ezúton is köszönjük nagylelkű támogatásu-
kat a következőknek: R Lánc Bt.-nek (Lép-
csős Bolt), Városi Sándornak (Vaskereske-
dés), SZISZI Bt.-nek (Klári Bolt), Délegy-
Ker ABC-nek, Szűcsné Himler Mártának
(Zöldséges), Lázár Jánosnak (húsbolt),
Tamás Vegyesboltnak, Sarkvidéki Fagyizó-
nak.
A kedvezményekre jogosító kuponfüzetek
legkésőbb 2017. januárjában kerülnek kikül-
désre a 70. életévüket betöltött lakosainknak,
melyeket a fent felsorolt boltokban tudnak
felhasználni kedvezményes vásárlásra. 
A rokkantnyugdíjas lakosaink a kuponfüze-
teket a Polgármesteri Hivataban vehetik át
ügyfélfogadási időben Szabó-Tringel Judit-
nál a jogosultság igazolása mellett.

Kérdéseikkel keressék ügyfélfogadási 
napokon

(Hétfő: 08:00-12:00, 
Szerda: 08:00-17:30,
Péntek: 08:00-11:00) 

a Polgármesteri Hivatalban Beke Vandát.

Szeretetben gazdag, békés és boldog nyug-
díjas éveket kívánok mindenkinek.

Dr. Riebl Antal
polgármester

A kazánnal, főként vegyes tüzelésű kazánnal
felszerelt ingatlanban a kémények ellenőr-
zése mellett érdemes átvizsgáltatni magát a
berendezést is (vízkőlerakódás, biztonsági
szelep működőképessége, csapok, szelepek
állapota, vegyes tüzelés esetén huzatsza-
bályzó állapota stb.). Mindezeken túl ügyelni
kell a tüzelőanyag tárolására is, biztosítsuk a

megfelelő távolságot a tüzelő, fűtő berende-
zés és az éghető anyag között. A kazán kö-
zelében felhalmozott éghető anyagokat tá-
volítsuk el.

Baj esetén azonnal hívjuk a kataszt-
rófavédelem műveletirányítási köz-
pontját a 105-ös, vagy a 112-es segély-
hívó számon!

HIRDETMÉNY
IGAzGATÁsI szüNET ElRENDElÉsÉRől
Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Délegyházi Polgármesteri Hivatal 
2016. december 23. napjától  2016. december 29. napjáig

IGAzGATÁsI szüNETET TART.
Az igazgatási szünet időtartama alatt a Polgármesteri Hivatal

zÁRvA TART.
Az igazgatási szünet időtartama alatt kizárólag a halálesetek anyakönyvezése történik,

mely esetben a 06-24/542-155/1. mellék ügyeleti telefonszámot hívhatják. 
dr. Molnár Zsuzsanna 

jegyző

Újszülöttek:
Vásári Tamás 2016.09.19.
Sári Patrik 2016.09.20.
Kőszegi Kitti 2016.09.24.
Füzy Zsófia Virág 2016.09.24.
Krajnyák Botond 2016.10.01.
Oláh László 2016.10.04.
Csiklya Dzsamila 2016.10.04.
Ludmerszki Zamira 2016.10.07.
Simon Rebeka Mária 2016.10.20.
Domokos Róza 2016.10.24.
Fedor Lóránd 2016.10.25.
Gál Noémi Rita 2016.10.31.
Szabó Szofi Beatrix 2016.11.02.
Bordács Náron Axel 2016.11.02.
Szabó Vanessza Bianka 2016.11.13.
Kavarnyik Kinga Léna 2016.11.15.

„Arra születtem, hogy kisgyerek legyek,
anyám mellett játszam hosszú éveket.
Arra születtem, hogy felnőtt is legyek,
s megértsem a szóból azt, amit lehet.
S végül arra jöttem én e világra,
hogy hinni tudjam: nem vagyok hiába.”

(Adamis Anna)

Házasságkötés:

Gerhát Tamás Gyula – 
Holeva Margit Gabriella 2016. 10.01.

Kocsis Sándor – Rigó Zsuzsanna
2016. 11.18.

„Mindig légy velem akkor is ha fáj,
hogyha távol vagyok, mindig vissza várj !
Ha bántalak, hidd el, akkor is csak Te
vagy Nekem !
Mert csak téged szeretlek kedvesem !” 

(Molnár Ferenc Caramel)

Haláleset:

Csapó László Zsigmond 1937.10.12.
Németh Mónika Nárcis 1964.04.06.
Máthé András 1946.04.10.
Mekes Márton 1931.04.17.
Városi István 1927.02.06.
Ungvári Ferenc 1951.07.24.

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
hiszen hazánk nekünk a végtelenség.”

(Juhász Gyula)

Zsolnainé Csernyi Erzsébet
anyakönyvvezető

Anyakönyvi napló
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Tájékoztató
Tájékoztatjuk Tisztelt ügyfeleinket, hogy az igazgatási
szünet ideje alatt a hulladékszállítási ügyek ügyintézése is
szünetel.
December hónapban a Polgármesteri Hivatalban az alábbi
napokon tartunk hulladékszállítási ügyfélfogadást:
2016. december 7-én (szerdán) 10:00 – 17:30 óra között
2016. december 14-én (szerdán) 10:00 – 17:30 óra között
2016. december 21-én (szerdán) 10:00 – 17:30 óra között

Polgármesteri Hivatal

A "MIsA" AlAPÍTvÁNY
HÍREI

A Magányos Időseket és Családokat segítő Alapítvány által
szervezett "Álláskeresők Klubja" megtartotta soros foglal-
kozását november 8-án Dunavarsányban a Petőfi Művelő-
dési Házban.
Mivel többen először voltak ilyen rendezvényen a beveze-

tőben az álláskeresés általános tudnivalóiról beszéltünk. Ez-
után a Dunavarsányban illetve a környékén lévő álláslehe-
tőségeket néztük át, majd a Pest megyei álláslistából illetve
a budapesti Hírlevélből válogattak a munkahelyet keresők.
A következő foglalkozást december 06-án 14 órai kezdettel

tartjuk a művelődési házban, amelyre minden érdeklődőt
szeretettel várunk.
A klubvezetőség nevében

Dr. Gligor János

Köszönet
Köszönetemet fejezem ki a Délegyháza Községi sportegye-
sület vezetőségének, hogy férjem sírjára Halottak napján 19
év eltelte után is elhelyezték a megemlékezés virágait.

Palóczai Kiss Balázsné

Tájékoztató a terembérleti díjak változásáról
Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő – testülete felül-
vizsgálta a Kölcsey Művelődési Központ és a Civilek Háza bérleti
díjait, és azokat az alábbiak szerint módosította:

224/2016.(XI.22.) számú képviselő-testületi határozat értelmében:
Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-
egyháza, Rákóczi u 281/4 hrsz.-u. „Civilek Háza Nagy termének”
használati díját az alábbiak szerint határozza meg 2017. január 1-
jétől kezdődő hatállyal: 

1. A Civil Szervezetek és intézmények rendszeres használatától eltérő
igénybevétel esetén (pl: magánszemélyek családi rendezvénye) az
alábbi díj fizetésére kötelesek:
a) fűtési szezonon kívül eső időszakban történő használati díja:
20.000.-Ft / alakalom
b) fűtési szezonban történő használati díja: 25.000.-Ft/ alkalom
A téli időszak október 15-től április 15-ig tart e határozat tekinte-
tében.

Az 1. pont alkalmazásában: 
egész estés rendezvény / foglalás esetén (esküvő, családi rendez-
vény) max. 24 órás tartózkodás/ foglalás értendő, melybe bele tar-
tozik a rendezvény előtti bepakolás, díszítés, és a rendezvény utáni
elpakolás, dekoráció bontás, rendrakás, takarítás. 

A bérleti díj egyéb foglalás esetén: 2.500,- Ft / óra

Alkalmi rendezvény esetében a Civilek Háza használatára 40.000.-
forint kaució letétele szükséges, mely a terület átvételekor visszajár,
amennyiben károkozás nem történt.

225/2016.(XI.22.) számú képviselő-testületi határozat értelmében:
Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kölcsey
Művelődési Központ termeinek bérbeadása esetére 2017. január 1-
jétől kezdődő hatállyal a szerződő felek által irányárként alkalma-
zandó alábbi terembérleti díjakat határozza meg:

1.Díjak összege:

A téli időszak október 15-től április 15-ig tart e határozat tekintetében.

Alkalmi rendezvény esetében a Kölcsey Művelődési Központ hasz-
nálatára 50.000.- forint kaució letétele szükséges, mely a terület át-
vételekor visszajár, amennyiben károkozás nem történt.

Szabóné Pál Orsolya

Megnevezés

Kölcsey Művelődési Központ nagyterme
Egész estés rendezvény (bál, esküvő,
egyéni családi rendezvény) maximum 24
órás tartózkodás / foglalás, melybe bele
tartozik a rendezvény előtti bepakolás,
dekorálás, a rendezvény utáni elpakolás,
dekoráció bontás, rendrakás és takarítás.
Télen
Nyáron
A nagyterem bérlése az alábbi hely-
iségekre vonatkozik: 

- előtér
- konyha
- vendég mosdók
- nagyterem

Nagyterem:
Kisterem:
Info terem:

Eszközbérlés: ( 1 főre értendő, tartalma 1
kanál, 1 kés, 1 villa, 1 rövid italos pohár, 1
vizes pohár, 1 kistányér, 1 mélytányér, 1
lapos tányér, valamint az összes létszám
függvényében tálaló edény, tálaló kanál,
kenyeres kosár, tálca, kancsó)

Díja

64.000 Ft/alkalom
44.000 Ft/alkalom

2.500 Ft / óra
2.000 Ft/ óra
2.000,- Ft / óra

200 Ft/ fő
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Önkormányzati hírek, tájékoztató

Ennek egyik magyarázata, hogy
amikor Jézus az apostolokat az em-
berek halászaivá tette, a hal egyúttal
a megtért és megkeresztelt ember
szimbóluma is lett. A hal motívum
a kereszt mellett az egyik legfonto-
sabb jelentésű, mivel nemcsak a fel-
támadt Krisztusban való hitet jelké-
pezi, hanem mindazokat, akik köve-
tik Krisztust.
Másrészt a karácsonyi halevés ma-

gyarázata a néphagyományban is
megtalálható. „A gyorsmozgású hal
az új esztendőben hasonló hala-
dásra serkenti az ünnepi asztalt kö-
rülülő családot, és a halpikkelyek
bőséget ígérnek a ház népének a kö-
vetkező esztendőre.”
(Forrás:hvg.hu)

Az Együtt Délegyházáért Egyesület, a
Délegyházi Horgász Sportegyesület és a
Villantó Horgásztó közös célja, hogy
minden család asztalára kerüljön
finom, ízletes hallakoma, ezért 150
főre készítenek halászlét, mely elvihető
és helyben is elfogyasztható 

2016. december 24- én
11 és 13 óra között a 

CIvIlEK HÁzÁNÁl.

KARÁCsoNYI HAlÁszlÉ 
A karácsonyi asztalról nem hiányozhat a hal…

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy
Délegyháza Község Önkormányzata
gépparkjának növekedése következtében
idén is Délegyháza Község egész terüle-
tén (gyűjtő utakon, az intézmények előtti
utakon, falu központjában, tanyákon és
az üdülőterületen is) az önkormányzat
által üzemeltetett gépekkel végezzük el az
utakra hullott hó eltakarítását. (MTZ-820,
VTZ-2048, traktorokkal, tartalék: JCB
3CX-4 rakodógép). Szükség esetén külső
vállalkozó megbízására is sor kerülhet.
A havat akkor kezdjük el takarítani, ami-
kor annak magassága eléri az 5 cm-t. A
síkosság-mentesítésről speciális síkosság
mentesítő anyag (Eis Tiger) szórásával
gondoskodunk a buszjárat vonalán, vala-
mint a falu központjában lévő főutakon. 
Kérjük, hogy a téli fagyos, havas idő-
szakban szíveskedjenek fokozottabb fi-

gyelemmel közlekedni a baleset elkerü-
lése érdekében! 

Elérhetőségek:
Hallai László községgondnok: 

30-599-6160
Szilveszter Lajos alpolgármester:

30-692-1073

Tisztelt Délegyházi lakosok!
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Délegyházi szolgálatuk idén lejár, ezért
ebből az alkalomból itt is, az újságon keresz-
tül is búcsúzik a házaspár a Délegyházi lako-
soktól.
E kitüntető címmel búcsút veszünk délegy-
házi szolgálatunktól és búcsút mondunk
mindazoknak, akik e szolgálatban aktívan
részt vettek és azoknak is, akik ebből csak a
megváltozott településképet és a naponta
háromszor felhangzó harangszót érzékelik.
Mindenek előtt azonban köszönetet mon-

dunk a polgármester úrnak és a Testület tag-
jainak a munkánkat elismerő döntésükért.
35 esztendő alatt sok minden történt, amit há-
lára indítóan kedves szavakkal az itt is olvas-
ható laudáció hűségesen és frappánsan össze-
foglal. Az elmúlt évek igyekezetét az Úr min-
dig megáldotta. A lelkipásztori álmokhoz, a
sokszor irreálisnak tűnő tervekhez mindig
adott helyi áldozatosan hívő lelkeket, továbbá
látványos külső segítségeket olyan mértékben,
hogy a tervek végül megvalósuljanak. Ezért

Egyedül Istené a Dicsőség és a hűségeseké a köszönet.
A délegyházi szolgálatunk sikertörténet úgy,
ahogy azt a méltatás leírja. Nem hallgattunk
az idők szavára, nem hallgattunk az emberi
tapasztalat lehangoló üzenetére, még csak a
józan eszünkre sem. E helyett tettük, amit a
hívatásunk diktált. Örömmel tettük, amikor
támogatókat éreztünk magunk mellett és
konok hittel, amikor szembefújt a szél:
onnan is ahonnan vártuk és néha onnan is
ahonnan nem. De az Úr megsegítő Lelke is
„fújt” ugyan úgy, sőt jobban: onnan is ahon-
nan vártuk és onnan is ahonnan nem. Ho-
zott megújuló erőt, megbátorodott hitet, új
lelkesedést, és nem utolsó sorban humorér-
zéket azokhoz a mélyről jövő szembeszelek-

Délegyházi Református Missziói Egyházközség
„jő a hős, az Úr.” (Református énekeskönyv, 312. dicséret)

Senkinek nem újdonság a gondolat, hogy az
adventi időszakban Jézus Krisztus megszü-
letésére, azaz a Karácsonyra készülünk. Tud-
juk jól, hogy ahogy külsőleg felkészülünk a
díszekkel, az ünnepi menüvel, a családi talál-
kozók szervezésével, az ajándékozás örömé-
vel és sokszor stresszével, úgy belül is kellene
magunkat készíteni, mert „jő a hős, az Úr”. 
Keresztelő János szavai, „Egyengessétek az Úr
útját!” (Jn 1,23. részlet), arra utal, hogy az Úr
jön. Nem vár a mi felkészülésünkre, nem kér
engedélyt és nem késik. Jön, mert jönnie kell.
Így jött el Jézus Krisztus az időszámítás kez-
detén, az első karácsonyon. Így fog eljönni
akkor is, amikor véget ér a mi második ad-
ventünk, az Úr visszajövetelére való várako-
zás, és megjelenik. De így jön el akkor is,
amikor Szentlelke által, ígérete szerint közöt-
tünk van. Nem vár, nem kér engedélyt és
nem késik. Az nem kérdés, hogy eljön. Az a
kérdés, ami Keresztelő János parancsából
nekem is szól: egyengetem-e az Úr útját?
Készen vagyok e idén a Karácsonyt Lélek-
ben megünnepelni, tudniillik, hogy eljött az
Úr megmenteni? Készen vagyok-e, hogy el
fog jönni ítéletet mondani a világ fölött? És
arra készen vagyok-e, hogy Lélekben meg-
szólítson, és az életem része legyen? 
A karácsony idén is el fog jönni, akár készen -
állunk akár nem. Nekünk akar jót az Isten
azzal, hogy valódi ünneppé kívánja tenni
számunkra. Ezért készüljünk rá Lélekben is
az adventi időben, egyengessük lelkünkben
az Úr útját. 

Az ünnepre és az új esztendőre 
Istenünk gazdag áldását kívánja a 

Délegyházi Református Missziói Egyházközség!
Iratterjesztés: Keresztyén könyvek vásárlá-
sára van lehetőség minden templomi alkalom
előtt és után. Bibliák, énekeskönyvek, gyer-

mekkönyvek, ifjúsági irodalom, napiigés köny-
vek, lelki olvasmányok és sokféle alkalomhoz
illő könyv és igéskártya várja az olvasót! A
meglévő készleten túl rendelésre is hozunk
könyveket, több kiadó széles választékából.
Egyházfenntartói járulék: Hálásan kö-
szönjük mindazok támogatását, akik ezzel a
kiemelt adománnyal járulnak hozzá közös-
ségünk működéséhez!
Hivatali nyitva tartás: Szerda 8:00-16:00
(A Templom bejárata felől)

Elérhetőségeink:
Cím: 2337 Délegyháza, Szabadság tér 11.
E-mail: delegyhaza.ref@gmail.com. Tel.: +36 30
941 51 05, Facebook: https://www.facebook.
com/delegyhazaref. Bankszámlaszám: Délegy-
házi Református Missziói Egyházközség
10918001 00000085 97250000
Alkalmainkra hívunk és várunk szeretettel
mindenkit!

Sáska Attila
református lelkipásztor

A Délegyházi Református Missziói Egyházközség aktuális programjai

Állandó alkalmaink:
Szerda 16:00 Felnőtt Bibliaóra (60+ korosztálynak)
Csütörtök 19:00 Felnőtt Bibliaóra (30-60 korosztálynak)
Péntek 16:00 Ifjúsági Bibliaóra (12-17 éves korosztálynak)
Vasárnap 18:00 Fiatal felnőtt Bibliaóra (18-30 éves korosztálynak)
Vasárnap 9:00 Énekkar
Vasárnap 10:00 Istentisztelet és Gyermekistentisztelet

További eseményeink:
December 3. 10:00-16:00 Gyülekezeti Gyermekszombat
December 19-23. 18:00 Karácsonyi Úrvacsoraelőkészítő Istentiszteletek
December 24. 16:00 Szentesti Istentisztelet
December 25. 10:00 Karácsonyi Úrvacsorás Istentisztelet
December 26. 10:00 Karácsonyi Úrvacsorás Istentisztelet
December 26. délután kérésre házi Úrvacsorás Istentiszteletet tartunk azok-

nak, akik nem tudnak részt venni a templomi Isten-
tiszteleteken, de szeretnének részesülni az Úrvacso-
rában. Keressenek bizalommal elérhetőségeinken!

December 27-30. időszakban hivatalszünetet tartunk.
December 31. 1 6:00 Óévi Hálaadó Istentisztelet
Január 1. 10:00 Újévi Úrvacsorás Istentisztelet
Január 7. 10:00-16:00 Gyülekezeti Gyermekszombat
Január 16. 18:00 Ökumenikus Imahét kezdete. Helyszín: Délegyházi

Katolikus Templom. Igét hirdet: Sáska Attila refor-
mátus lelkipásztor. A hét további alkalmai a meg-
szokott módon, Dunavarsányon lesznek megtartva.

Délegyháza tiszteletbeli polgáraiként
A XXIv. Délegyházi Napok kitüntetettjei közt volt Dr. Bóna zoltán és Dr. Bóna zoltánné,
akik mindketten „DÉlEGYHÁzA TIszTElETBElI PolGÁRA” címet kaptak.
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hez, amiken csak mosolyogni lehetett. Meg-
tapasztaltuk azt is, mint a vitorlás, hogy jó
kapitánnyal, jó navigációval szembeszélben
is lehet hajózni. A mi kapitányunk pedig az
első Karácsonykor Krisztusban megjelent
Isteni szeretet volt. „Dicsőség a magasságos
mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az
emberekhez jóakarat”.
Mi mást érezhetnénk, mint Isten iránti hálát
és azok iránti köszönetet, akik mellénk álltak
és szintén hagyták, hogy eszközök legyenek
Isten jó ügyének szolgálatában. Így búcsú-
zóul kérem, csatlakozzanak hozzánk e hálá-
ban azok, aki 35 évben és elmúltával tevőle-
gesen, vagy csak elfogadóan örültek/örül-
nek, annak hogy 
- a délegyházi református egyháztagok nem

elfogytak, hanem számuk – sokak elköltö-
zése dacára – megkétszereződött;

- az iskolában a református hit- és erkölcs-
tant többen választják, mint ahány refor-
mátus gyermek oda jár;

- templom és lelkészlakás épült ott, ahol a
vasárnapi templomlátogatásnak templomhí-
jával nem alakulhatott ki többgenerációs ha-
gyománya;
- abban a községben, ahonnan lelkészért

mindig a szomszéd faluba/városba kellett
menni, lelkészlakás épült;

- e lakásba, a lelkészhiány ellenére, nem egy
nyugdíjas, vagy nyugdíjkörüli papot expor-
táltak valahonnan, hanem egy fiatal, ambi-
ciózus, kisgyermekes lelkészházaspár köl-
tözött telve lelkesedéssel, tervekkel, felké-
szült tudattal, és egészséges öntudattal;

- így létrejött az önálló gyülekezet, sőt kettő,
hiszen a dunavarsányi is ezzel vált igazán
önállóvá.
Nem sok lelkész és nem sok gyülekezet

mondhatja mindezt el a maga 35 esztendős
szolgálatáról. Elanyagiasodott világunkban
sokak nem ilyen sikerre vágynak és nem ilye-
nért fáradoznak. A mi dolgunk viszont ez
volt és ebben „tartott meg bennünket az

Úr”. Nekünk ez sikertörténet. Istennek legyen
érte hála és a hűségeseknek köszönet.
Tavaly ilyenkor mindezt nem mondhattam

el, mert még egyfajta átmeneti időben sok
teendőm volt itt, ami azonban hamarosan
lejár! Sáska Attila nagytiszteletű úr, immáron
felszentelt lelkész. Gondolom, hamarosan
megkapja a lelkészi kinevezését, és még na-
gyobb lelkesedéssel megy tovább az Istentől
mutatott úton, vállt-vállnak vetve a hűséges
és elkötelezett presbiterekkel együtt.
Szívből kívánom, hogy délegyháza népe Ka-

rácsonykor a Karácsonyt ünnepelje: azt, hogy
az isteni szeretet nem ismer határokat és mind-
annyiuknak a legnagyobb ajándékot, a megbo-
csátást, a gondviselést és az örök üdvösséget
adja. Legyen ennek elfogadásához nyitott a szí-
vük és lelkük. A mindenható Isten, az Atya, Fiú
és Szentlélek áldása és békessége kísérje a dél-
egyházi református gyülekezet híveit és a tele-
pülés egész népét az idők végezetéig. 

Dr. Bóna Zoltán református lelkész

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 ün-
nepkör advent első vasárnapjával kezdődik
és vízkeresztig, január 6-ig tart. Advent első
vasárnapja az egyházi év kezdetét is jelenti.
Régebben egyes vidékeken „kisböjtnek” ne-
vezték ezt az időszakot. A Katolikus Egy-
házban advent liturgikus színe a lila (viola),
mely a bűnbánatot, a szent fegyelmet jelké-
pezi. Advent harmadik vasárnapján – gau-
dete vasárnap – örömvasárnap van, az Úr el-
jövetelének közelségét ünneplik, ekkor a li-
turgikus szín a rózsaszín. Egész időszakban
az oltár dísztelen, az orgona az énekek kísé-
retére korlátozódik. Szokás adventi hétköz-
napokon rorate (hajnali) misét tartani. Kü-
lönös hangsúlyt kap Szűz Mária tisztelete és
a karácsonyi várakozás. Adventhez kötődnek
az Ó- antifónák, gregorián énekek. „Ó” fel-
kiáltással kezdődnek:
- Ó Bölcsesség!
- Ó Adonaj!
- Ó Jessze gyökere!
A Szent Család járás a XX. századból szár-
mazó katolikus szokás. A hívek minden nap
más házhoz visznek egy Szent Családot áb-
rázoló képet, imákat mondanak, kisebb szer-
tartásokat mutatnak be körülötte. A népszo-
kás arról emlékezik meg, amikor a gyer-
meket váró Szűz Mária és Szent József
Betlehemben szállást kerestek. Az adventi
böjti idő alatt korábban tiltották a zajos mu-

latságokat és az ünnepélyes házasságkötése-
ket. A böjtölés hagyománya a XX. század
közepétől tűnt el.

December 3. - Xavéri szent Ferenc áldo-
zópap
1506-ban Spanyolországban született.
Nagyratörő tervek foglalkoztatták. Párizs-
ban tanult. Urunk tanítása szíven ütötte:
„Mit használ az embernek, ha az egész világot
megnyeri, de lelkének kárát valja?” Loyolai
Szent Ignáchoz csatlakozott, 1537-ben Ró-
mában szentelték pappá. Indiában és Japán-
ban 1541-től tíz évig hirdette az evangéliu-
mot, majd a kínai Szancsán szigeten 1552-
ben halt meg. V. Pál pápa ötven évvel
később boldoggá avatta. Az Egyház misz-
sziós tevékenységének védőszentjévé XI.
Piusz pápa választotta.

December 6. - szent Miklós püspök
Törökországban található Myra városának
volt püspöke. 1087-ben (Olaszország) Ba-
riba hozták ereklyéit. Csodálatos bazilikát
építettek tiszteletére, ekkor vált ismertté Eu-
rópában. Jótékonyságáról számos történetet
ismerünk. Amikor meghalt Myra püspöke, a
környék püspökei összejöttek az új püspök
megválasztására. Egyikük szózatot hallott éj-
szaka: „Holnap délben állj a templom kapujában.
Az első ember, aki belép, a Miklós nevet fogja vi-
selni, őt szenteljétek püspökké!” Valóban Isten
hűséges szolgája Miklós lépett be a temp-
lomba. Először tiltakozott, amikor közölték
vele a történteket, majd elfogadta a válasz-
tást és püspökké szentelték.

December 8. - A Boldogságos szűz
Mária szeplőtelen fogantatása
Az ünnep gyökerei keletre vezetnek. A XI.
században Angliában és Normandiában már
liturgikus ünnep volt. A XV. században egy
helyi zsinat a Boldogságos Szűz bűnnélküli-
ségét a hit misztériumaként említette. 1854-
ben IX. Piusz pápa dogmaként kihirdette:
„A Boldogságos Szűz Mária létének első pillana-
tától mentes volt az eredeti bűntől és minden más
bűntől.” A keleti hagyomány atyái az Isten -
anyát a (Szűzanyát) „egészen szentnek” ne-
vezik. Úgy ünneplik, mint a „bűn minden
szennyétől mentes Istenanyát, akit a Szentlélek al-
kotott és képzett új teremtménnyé.” A Katolikus
Egyház Katekizmusa tanítja: Mária Isten ke-
gyelme által minden személyes bűntől tiszta
maradt. Az ünnep az adventi idő várakozá-
sába jól illik.

December 25. - Karácsony
Jézus Krisztus születésére emlékezünk. As-
sisi Szent Ferenc az ünnepek ünnepének tar-
totta. Világszerte ezen a napon tartják ezt az
ünnepet. Ez a keresztény ünnep az első ni-
ceai zsinat határozata értelmében Jézus
Krisztus földi születésének emléknapja, az
öröm, a békesség, a család és a gyermekség,
az otthon és szülőföld ünnepe. A karácsony
egy tradicionális keresztény ünnep. Decem-
ber 25-e a téli napforduló környéke, mely
mindig is fontos időpont volt. A Nap termé-
szet újjászületésének ünnepe. A katolikus ke-
resztények számára Jézus születésének fény-
pontja (december 24-én) a karácsonyi éjféli
misén való részvétel.
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December 26. - szent István első vértanú
Az Egyház első vértanúja. Szent Lukács az
Apostolok cselekedeteiben a hét diakónus
között említette. Csodálatos a beszéde,
amely szónoki fordulatokban bővelkedett.
Meggyőzte hallgatóit Jézus Krisztus igazsá-
gáról. Dühükben hallgatói a városon kívülre
hurcolták, ahol megkövezték. Üldözőinek
megbocsátott és imádkozott értük. Saul
megkövezésének tanúja volt, akinek lábához
rakták ruháikat az őt megkövezők. 

December 27. - szent János apostol és
evangélista
A gazdag halásznak, a betszaidai Zebedusnak
és Salomenak fia. Szélsőséges zelóták közé tar-

tozott Jakabbal, testvérével. Keresztelő János
tanítványa, ő küldte őt Jézushoz. Jézus titkai-
nak ismerője, különösen bánt vele az Úr. Jézus
keresztjénél ott állt, aki rábízta édesanyját.

December 31. - szent I. szilveszter pápa
314 – 335-ig vezette az Egyházat – ő az első
pápa, akinek uralkodása már nem az üldözé-
sek idejére esik. Ő is szenvedett előzőleg az
üldözések alatt, de nem halt vértanú halált.
Különböző eretnekségek elleni harc jelentett
számára gondot. Két római bazilika fűződik
nevéhez – a Lateráni bazilika, melyet Nagy
Konstantin császár építtetett, az Üdvözítő
tiszteletére 324-ben Szilveszter pápa szen-
telte fel. Az első Szent Péter bazilikát az ő

idejében kezdték építeni az apostol sírja fölé.
A bazilikát 326-ban kezdték építeni és 350-
ben készült el. A római Egyház megszerve-
zése és a liturgikus ünnepek kialakítása az ő
nevéhez fűződik. A niceai zsinaton két kül-
döttel képviseltette magát. 335. december
31-én halt meg. Ez a polgári év utolsó napja,
ezért templomainkban hálaadást tartanak.
Így imádkozunk: „Idők Ura és Istene! Tekints
reánk, akik ennek az évnek utolsó estéjén templo-
modban összegyűltünk, hogy imádjunk téged, hálát
adjunk neked és elmondjuk kéréseinket. Köszönjük,
hogy engedted megérnünk ezt a napot. Legyen áldott
érte szent neved.”

Józsa Sándorné
hitoktató

Fordított világ
Hihetetlen kimondani is, hogy itt a decem-
ber, az év vége, hiszen nemrég még a me-
legtől szenvedtünk, szinte most kezdtük az
iskolát és máris itt a tél, a sötét, az év utolsó
hónapja. Mindamellett, hogy nem szeretem
a sötét, hideg hónapokat a december kivétel.
Hiába hamar sötétedik, az én szívemben vi-
lágos van. Hiába van kint hideg, én a ben-
sőmben melegséget érzek. Mindez azért
van, mert számomra az egyik legszebb

hónap a december, mert ilyenkor ünnepel-
jük Jézus születésnapját. Nekem ez a legbé-
késebb, legcsaládiasabb ünnep.
Karácsonyról mindig az jut az eszembe,
hogy több mint 2000 évvel ezelőtt Isten le-
hetővé tette nekünk, hogy megmenekülhes-
sünk a megérdemelt büntetésünktől. El-
küldte a Fiát a földre, hogy Ő haljon meg
helyettünk, a bűneinkért és így mi megme-
neküljünk a pokoltól. Rosszat tettünk mi

emberek - nem csak Ádám és Éva - de Isten
nem büntet, hanem lehajol hozzánk és segít.
A rosszért nem rosszal fizet. Fordítva csi-
nálja.
Fordítva csinálta az a plébános is tavaly Új-
pesten, aki kiült az út szélére egy kalappal,
amiben pénz volt és azt írta a kalap előtti
táblára, hogy „Isten engem megáldott. Ve-
gyél belőle!”.
Nem tudom hányan vettek belőle vagy eset-

Kis karácsony, nagy karácsony…
Karácsonykor a keresztény világ Jézus Krisz-
tus születésnapját ünnepli. Több cikkünkben
szó esett már arról, hogy Jézus születésének
időpontja a Biblia alapján nem eshetett kará-
csonyra, azaz december 25-re. Akkor honnan
ez a dátum?
A korai egyházban nem merült fel az igény
a Megváltó születésnapjának a megünneplé-
sére. Ekkor a keresztényeket még sokkal job-
ban érdekelte a Messiás halála és feltáma-
dása, illetve az, hogy az ebbe vetett hitük
által milyen személyes változást tudnak meg-
tapasztalni életükben, jövőjükben. A 2. szá-
zadtól kezdődően azonban számos időpont
látott napvilágot Jézus születésnapját ille-
tően, pl. április 19., május 20., november 17.
Véglegesen a 4. században, a 354-ben szer-
kesztett Philocalus Kalendáriumban szere-
pelt úgy december 25-e, mint a Názáreti szü-
letésnapja.
A Római Birodalom a kiterjedésének kö-
szönhetően jó lehetőséget biztosított a ke-
reszténység széleskörű elterjedésére. Azon-
ban pogány háttérrel rendelkező, keresztény-
ségre áttérő európai népek számára ősi
ünnepeik, illetve az azokban való részvétel
nagy vonzerővel bírt. Ilyen volt december
25-e is, mely az évezredek óta többféle

néven tisztelt napisten születésnapjának ün-
nepe volt, és egyben állami ünnep. Ezt
előzte meg a december 17-23-ig tartó sza-
turnália, a Saturnus isten tiszteletére rende-
zett ünnep. A szaturnáliák idején az emberek
bőségesen megajándékozták egymást, külö-
nösen a gyerekeket, és nagy lakomákat ren-
deztek. A kereszténység a 4. század végére a
római birodalom államvallásává vált, ezzel
együtt folyamatosan történt a különböző
pogány ünnepek „átkeresztelése”.
A magyar karácsony szavunk eredete kér-
déses, de az biztos, hogy a kereszténység-
hez nem kapcsolódik. A Zaicz Gábor által
szerkesztett Etimológiai szótár szerint va-
lószínűleg a délszláv, bolgár eredetű kra-
csun szóból származik, mely a nyári illetve
a téli napforduló ünnepe. A karácsony el-
maradhatatlan tartozéka, a fenyőfa is több

pogány kultuszban játszott fontos szerepet,
az ősi germánoknál ugyanúgy, mint a görö-
göknél. Előbbiek az örökzöld fenyő védel-
mébe menekülve próbáltak védelmet találni
a téli napforduló idején hitük szerint külö-
nösen aktív gonosz szellemek elől, míg a
görögöknél Artemisz istennő szimbóluma
volt a fenyőfa. A fenyőfa gyertyái és a téli
napforduló idején gyújtott egyéb fények a
minden évben megszülető napistenség győ-
zelmét igyekeztek segíteni.
Mindezek mellett a karácsony mára fontos
családi ünneppé vált, és a kereszténységnek
is egyfajta szimbóluma lett. A keresztény
kultúrával és gyökerekkel rendelkező nem-
zetek pedig legalább ekkor megemlékeznek
a Megváltó, a Názáreti Jézus Krisztus földre
való eljöveteléről.

(p.h.é.)

vasárnap délelőttönként újra vidám vasárnap az ATv-n! Az adás élő felvétele
szombat esténként a Hit Parkban. Szeretettel várunk mindenkit istentiszteleteinken!

HIT GYülEKEzETE – Dunaharaszti 
Istentiszteletek: péntekenként 18.30-tól
Cím: Dunaharaszti, Arany János u. 30.
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Telefon: 0670-546-0505   •    www.hit.hu 
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leg raktak bele, de mindenképpen szokatlan
lehetett a látvány, hogy nem koldul, aki az
út szélén ül, hanem osztogat.
Fordított világban élünk. Ezt sokszor érez-
zük bár általában negatív példákkal szok-
tunk találkozni. Például ha a gyerek vezeti a
családot, ő dönt a szülő helyett ő mondja
meg, hogy mit akar és mit nem, vagy az
adónkat befizetés helyett inkább elcsaljuk,
mert más is így csinálja, vagy egészséges há-
zasság helyett megengedjük a homoszexua-
litást és még sorolhatnánk.
Itt most egy pozitív irányban fordított hely-
zettel állunk szemben. Valaki adni akar,
mert ő is kapott, és nem kéreget, pedig neki
sincs túl sok. Biztos vannak olyan emberek,
akiknek jóval több van, de mégsem adnak.
Isten is hasonlóan cselekszik, mikor nem
büntet meg minket a bűnös természetün-
kért, amivel bármilyen rosszra képesek len-
nénk, hanem kegyelmet ad, pedig nem ér-

demeljük meg. Nem is azért kapjuk, hanem
csupán önzetlen szeretetből. Tegyük hozzá,
hogy csak azoknak adja, akik ezt hajlandók
elvenni tőle. Mindenkinek nyújtja a kezét,
de nem mindenki kapaszkodik bele.
Mikor a lányom elsős volt megkérdezte,
hogy mi gazdagok vagyunk-e. Többször
próbáltam már megfogalmazni magamnak
mi is a gazdagság. Lehetne hosszan sorolni,
hogy kire is mondhatjuk, hogy gazdag aztán
egy nagyon egyszerű dolog jutott eszembe.
Gazdag az, akinek annyi van, hogy mások-
nak is jut belőle. Ha valamit osztogatni aka-
runk, akár pénzt vagy mást, az első tíz he-
lyen mi magunk és a családunk áll a listán-
kon, de aki eljut oda, hogy másnak is adjon
az túl tudott lépni az önző „ádámi” termé-
szeten. Ha még jut a tizenegyedik helyen
álló „másiknak” is akkor tényleg van miből
adnunk, gazdagok vagyunk.
Ezen a decemberen, a szürke, fázós télben

éljünk egy kicsit fordított világot, forduljunk
el magunktól és vegyünk észre másokat is,
akiknek segíthetünk. Vigyünk mások éle -
tébe egy kis napsütést, melegséget, hadd
tudjuk gyermekünk kérdésére bátran azt vá-
laszolni, hogy „Igen, mi gazdagok va-
gyunk”. Hadd lehessen mások számára is
szép a karácsony.

1.János 4:9-10
„Abban nyilvánult meg Isten irántunk való
szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el
Isten a világba, hogy éljünk őáltala. Ez a
szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Is-
tent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és
elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűnein-
kért.” 
Békés, Szeretetben Gazdag Karácsonyt kí-
vánunk!

Mihály Csilla
Baptista Gyülekezet

Partnerségi Információs Nap Dunavarsányban

November 9-én tartotta meg Partnerségi In-
formációs Napját Civil Információs Centru-
munk, az irodánknak is helyt adó Soli Deo
Gloria Közösségi Házban, Dunavarsányban.
Dr. Bóna Zoltán, a Centrum szakmai vezetője év-
tizedekre visszanyúló civil tapasztalatai kap-
csán a Centrumok kiemelkedően fontos sze-
repéről beszélt a megújulás alatt álló civil
életben. 
Az első vendégelőadó Tóth Tünde a Széchenyi
Programiroda Nonprofit Kft. Közép-Magyaror-
szági Régió tanácsadója mutatta be az új Elekt-
ronikus Pályázói Tájékoztató Felületet
(EPTK). A nagy érdeklődésre való tekintet-
tel, néhány hét múlva, már az első tapaszta-
latok (regisztrálás, barátkozás a felülettel) is-
meretében egy konkrét segítségen alapuló

szakmai tanácsadás keretében visszatérünk
a témára. 
A kulturális közfoglalkoztatási programról
Dénes-Varga Zsuzsanna a Nemzeti Művelődési
Intézet (NMI) Pest Megyei Irodájának osztályve-
zetője beszélt. Szóba kerültek a programmal
kapcsolatos változtatási tervek, illetve azok
a területek, melyek a civil szervezeteket kü-
lönösen érinthetik. 
A közfoglalkoztatás adminisztrációs kérdé-
seiről a Ráckevei Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztályvezetője, Schwarz Gáspár tartott részletes
beszámolót, gyakorlati példák említésével.
A Pest Megyei Civil Információs Centrum
együttműködő partnere az újhartyáni „Hercel”
Sváb Hagyományőrző Egyesület közmunka-ta-
pasztalatairól Hornyákné Fajth Teréz elnök tá-

jékoztatta a meg-
jelenteket. A szer-
vezet sokszínű
programja és az
azokban részt
vevő kulturális
közfoglalkozta-
tottakkal kapcso-
latos pozitív ta-
pasztalatok felkel-
tették valamennyi
jelenlévő érdeklő-
dését.
A rendezvényen
részt vett Gergőné
Varga Tünde Du-

navarsány polgármestere, aki köszöntőjében a
civil szervezeti munka fontosságáról beszélt.
A Pest Megyei Civil Centrumot működtető
Isten Szolgálatában Református Missziói
Alapítvány alapításának 25. évfordulója al-
kalmából Bóna Zoltán országgyűlési képviselő
tartott ünnepi beszédet.
A rendezvény végén üdvözölte a megjelent
vendégeket dr. Duray Miklós, szlovákiai magyar
politikus, író, egyetemi tanár, Centrumunk hatá-
ron túli partnerének, a Szövetség a Közös Célo-
kért elnöke.
Az ünnepi hangulatot Teleki Miklós orgonamű-
vész csodálatos Bach művekből összeállított
műsora tette emlékezetessé. A rendezvény
végén jó hangulatű kötetlen beszélgetés mel-
lett az Isten Szolgálatában Református Misz-
sziói Alapítvány 25. születésnapi köszöntője
alkalmából nem hiányzott a torta és a pezsgő
sem.

Dr. Csobolyó Eszter
szakmai tanácsadó
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Községünk életéből

A Napsugár Óvoda Katica csoportjának 
őszi, hagyományőrző jeles napjai

szent Mihály-nap szeptember 29.
Ez a nap pásztorünnep. A legtöbb állatot
ezen a napon hajtják be a legelőről a téli szál-
láshelyre. A néphit szerint ekkor szűnik meg
a fű növése, a halak a víz fenekére húzódnak
stb. Ezután a nap után általában még később
kezdődnek a nappalok és korábban sötéte-
dik. Ehhez a naphoz is tartoznak időjóslá-
sok: „Ha ezen a napon még itt vannak a fecskék,
új évig nem lesz hideg” „Ha dörög az ég, szép és
hosszú ősz, de kemény tél várható” „Mihály-nap
után akármerről fúj a szél, hideg az” „Szent Mi-
hály öltöztet, Szent György vetkőztet” és ezen a
napon ma is szokás vásárokat, vagy búcsúkat
tartani. 

„Délegyházi faluszélen, sej-haj lulululárom, Mihály
vásár lesz a héten, sej-haj lululululárom…” átköl-
tött népdallal készültünk szeptember köze-
pétől, a beszoktatás, befogadás mellett kis-
középső csoportunkban a vásárra. Mihály
nap hagyományaihoz híven vásárt rendez-
tünk, szeptember 29-én, melynek során vá-
sári kikiáltó rigmusokat, találós kérdéseket,
közmondásokat, vásárról szóló verseket, il-
letve dalokat ismernek meg a gyermekek.
Vásárfiákat, egyszerű népi játékszereket ké-
szítünk, kedvük szerint részt vesznek a vásári
forgatagban, népi hangszerekkel, zenével is-
merkednek, népzenére táncolnak. A nagyob-
bak megfigyelik, hogy igazak-e a népi jóslá-
sok. Néphagyományaink ápolása az érzelmi
nevelés hatékony eszközeként vonul végig a
nevelési folyamatban.

Pénteken kis kosárral jöttek a gyermekek az
oviba, hogy tudják a vásárfiát hazavinni, a
kosarakba mindenki hozott 5 db játékpénzt.

A vásárlás után táncra perdültünk, és viga-
dozni kezdtünk. Ez volt csak az igazi mu-
latság.

MÁRToN NAP NovEMBER 11.
Márton nap eredete Ezen a napon zárultak
le a mezőgazdasági munkák, ekkor kóstolták
meg először az újbort és vágták le a libákat.
Szent Márton Magyarországon született 316
táján, majd külföldön élt. Apja parancsára
katonának állt, de ő szerzetes szeretett volna
lenni, ezért úgy is élt. Egyszer az erdőben ta-
lálkozott egy félmeztelen koldussal. Márton
megsajnálta, félbehasította a köpenyét, és a
koldusnak adta a felét. Éjszaka álmában Jé-
zust látta fél köpennyel betakarva, amit a
koldusnak adott. Márton ezután megkeresz-
telkedett, és otthagyta a katonaságot. 

Hogy kapcsolódik Márton a libához? Lát-
ván szent életét, püspökké akarták szen-
telni. Márton nem akart püspök lenni, ő
szerzetes szeretett volna maradni. Az em-
berek erőszakkal is el akarták vinni, de Már-
ton elbújt a liba ólba. A libák viszont elárul-
ták gágogásukkal, ezért az emberek megta-
lálták Mártont, akit végül mégis csak
püspökké avattak.
Innen ered, hogy Márton napján libát
eszünk, és bort iszunk. „Aki Márton napon
libát nem eszik, egész éven át éhezik!"

Lámpást készítettünk, amit hazavittek a
gyermekek, és otthon a szüleikkel este meg-
gyújtottak. A délelőtt folyamán énekeltük az
Egyél libám, egyél már, nézd a napot lemegy
már, éjfél tájban, nyolc órára, esti harang-
szóra, hipp, hopp, hopp c. népdalt és libás
síkbábokat is készítettünk.
Készülünk a következő jeles napokra: Miku-
lás, majd a Luca nap. 

„Fehér havas utakon lassan lépeget, megzörgeti
ablakod, vajon ki lehet? Mikulás, Mikulás, jöjj
el hozzánk már, minden kedves óvodás, szeretet-
tel vár!”

Nagy Zoltánné Izabella óvodapedagógus
Módosné Hlatky Krisztina óvodapedagógus
Szilveszter Tamásné Anita dajka
Koterkó Viktória pedagógiai asszisztens
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Községünk életéből

ADélegyházi Hunyadi János Álta-
lános Iskola minden dolgozója
és diákja nevében ezúton fejez-

zük ki köszönetünket Dr. Riebl Antal
Polgármester Úrnak, a Képviselő-testü-
let valamennyi tagjának és településünk
Önkormányzatának az iskolánk működ-
tetésében végzett segítő, támogató, áldo-
zatos munkájáért. 
Bár iskolánk működtetése 2017 január-
jától a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központhoz kerül át, bízunk abban,
hogy intézményeink kapcsolata olyan
gyümölcsöző maradhat, valamint peda-
gógusaink és tanulóink munkája to-
vábbra is legalább annyi színt vihet majd
Délegyháza életébe, mint az előző évek-
ben.

Tisztelettel:
Molnár Antalné igazgató és

Kazinczi-Tóth Enikő igazgatóhelyettes

A 11. Délegyházi 

Tökfesztivál
is megrendezésre került, 

melyhez köszönjük szépen 
mindenkinek a segítséget! 

szeretettel kívánunk mindenkinek
Kellemes Karácsonyi ünnepeket!

Balázsné valcsi 
Baba - Mama Klub
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Gyors internet és új tévécsatornák – Mifelénk már fejlesztett az Invitel
A nagysebességű internetelérés
alapjaiban változtatja meg a nete-
zés és a televíziózás élményét
mindannyiunk számára. Az Invitel
hálózatfejlesztéseinek köszönhe-
tően most már a délegyháziak is
megtapasztalhatják a különbséget,
akár otthonukban, akár munkahe-
lyükön veszik igénybe a cég kor-
szerű szolgáltatásait.

Az ország számos településén helyi
szolgáltatóként jelenlévő Invitel szá-
mára régóta kiemelkedő fontossá gú
törekvés, hogy folyamatosan fej -
lessze hálózatát és termékeit, amely
egyszerre jelent technológia-váltást
és a helyben élők mindennapjainak
megkönnyítését. A nagysebességű
internetnek köszönhetően új lehető-
ségek nyílnak meg az élet számos te-
rületén úgy a munkában, mint a szó-
rakozásban, de akár a tanulásban is.

A mi világunk
Az Invitel szolgáltatásai között a csa-
lád minden tagja találhat szórakoztató
időtöltést és hasznos tartalmakat. Az
új, HD-ban is fogható Spíler TV pél-
dául a focirajongók kedvence lehet,
hiszen itt látható a Premier League

2016-2017-es évada. Emlékeznek
még a Vad angyalra? A szintén nem-
rég indult Izaura TV-re kapcsolva a ro-
mantikus sorozatok kedvelői találkoz-
hatnak majd jópár régi ismerőssel. Az
Invitel gazdag tévécsatorna-választé-
kában több mint 170 televízió- és rá-
dióadó található, melyek közül többet
HD minőségben is élvezhetünk az
arra alkalmas televíziókészülékün-
kön. Ráadásul a hálózatfejlesztés
által elérhető interaktív funkcióknak
köszönhetően a műsorokat bármikor
megállíthatjuk, visszajátszhatjuk, sőt
még fel is vehetjük, így valóban akkor
tévézhetünk, amikor időnk engedi.

„Az Invitel folyamatosan keresi a fej-
lesztési lehetőségeket, legyen szó
pályázati, vagy akár saját források be-
vonásáról. Büszkék vagyunk arra,
hogy hozzájárulhatunk a szolgáltatási
területeinken található települések fej-
lődéséhez és digitális felzárkóztatásá-
hoz. Hálózatfejlesztési törekvéseinket
a jövőben is folytatni fogjuk és bízunk
abban, hogy egyre több címre juttat-
hatjuk el a nagy sebességű internetet
és az erre épülő minőségi tévészol-
gáltatásokat” – mondta Horváth
Csaba, az Invitel régió menedzsere.

Nagyobb sávszélesség és új szol-
gáltatások kisvállalkozásoknak is 
Az Invitelre természetesen a mun-
kánk során is számíthatunk. Az in-
ternet-, telefon- és TV-szolgáltatást
tartalmazó Profi csomagok a kisvál-
lalatok igényei szerint szabadon
kombinálhatók, így testreszabott
megoldást nyújtanak a felhaszná-
lóknak. A fejlesztéseknek köszönhe-
tően a vállalkozások is élvezhetik a
nagyobb sávszélesség előnyeit, sőt
akiknek a napi üzletmenetben a fel-
töltési sebesség is fontos, azok szá-
mára kedvező alternatívát nyújt az
Invitel szimmetrikus internet szolgál-
tatása.

Az Invitel munkatársai a sziget-
szentmiklósi Invitel Pontban
(Szent Miklós útja 1., bejárat a
Bajcsy-Zs. utcáról, a piacnál)
készséggel tájékoztatják a szol-
gáltatások iránt érdeklődőket. A
lakossági ajánlatokról a 1288-as
telefonszámon, a kisvállalatiak-
ról a 06 80 881 881-es zöld szá-
mon kérhetnek felvilágosítást.
www.invitel.hu 

LUCA–NAPI KARÁCSONYI VÁSÁR
a Kölcsey Művelődési Központnál

2016. december 10-én, szombaton 10-16 óráig.
Igazi karácsonyi vásári hangulat forralt borral, 

sült almával és rengeteg ajándék ötlettel!

Vásároljuk meg helyben a karácsonyi ajándékokat, hiszen azokat Délegyházán is 
beszerezhetjük a helyi készítőktől, árusoktól, egyesületektől!

Várjuk mindazok jelentkezését, akik karácsonyi ajándéknak való tárgyakat 
szeretnének értékesíteni! Elsősorban Délegyházi magánszemélyek, termelők, 

készítők, vállalkozások, egyesületek jelentkezését várjuk!

Helypénz nincs! Előzetes regisztráció szükséges! 
Jelentkezési határidő: 2016. december 7.

Jelentkezni és érdeklődni lehet a Polgármesteri Hivatalban Dósa Renátánál a
06/24/542-155/7-es mellékű telefonszámon, 

valamint a művelődési házban a 06/24/212-005-ös telefonszámon.

A vásár zárásaként meggyújtjuk Délegyháza adventi koszorúján a harmadik gyertyát!

Mindenkit szeretettel várunk!
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Mindenki karácsonya
a Kölcsey Művelődési Központnál

2016. december 18-án (vasárnap)
Program:
15.00 órától  művelődési ház előtt

Karácsonyi forgatag 
a helyi civil szervezetek közreműködésével , akik örömmel kínálják a jelenlévőket

16.30 órától   

A negyedik gyertya meggyújtása Délegyháza adventi koszorúján

Közreműködik : Sáska Attila református lelkipásztor Kis R. Sándor katolikus plébános
Délegyházi Segítő Anyukák Egyesülete Kölcsey Kórus
Hunyadi János Általános Iskola tanulói Mákvirágok Énekegyüttes

17.00 órától
Az intézmények, civil szervezetek, magánszemélyek által ajándékozott karácsonyfák átadása a rászoruló családok részére

Mindenkit szeretettel várunk! 

Délegyház Község Önkormányzataszívélyesen meghívja Önt
2016. évi végi

Szilveszteri Jótékonysági Rendezvényére
december 31. 19.30 óraKölcsey Művelődési Központ 2337 Délegyháza Szabadság tér 1.

Belépőjegyek: felnőtt 7.500,-Ftgyermek (6-14 éves) 2.500,-Ft

A belépőjegy ára tartalmazza: 
· retro disco DJ Szloboda Gábor  
· welcome drink
· egész éjjel svédasztal (8 féle sült, 4 féle köret és saláta)
· 0.00 órakor lencsefőzelék virslivel és töltött káposzta
· asztalonként 1 üveg bor, 1 üveg pezsgő, 2 l üdítő, 2 l vízA röviditalt és a sört, valamint a fentiekben meghatározott mennyiség feletti bort, pezsgőt, üdítőt és vizeta büfében lehet vásárolni.A rendezvény bevételét a Kölcsey Művelődési Központ színpadának felújítására ajánljuk fel.Jegyek korlátozott darabszámban és csak elővételben kaphatók Délegyházi Polgármesteri HivatalbanTisza Gabriellánál és a Kölcsey Művelődési Központban Szabóné Pál Orsolyánál.



Délegyházi Hírek 2016. december

Hirdetés

16



Délegyházi Hírek

Hirdetés

172016. december



Délegyházi Hírek 2016. december

Sport

18

A Délegyházi Karate sportegyesület sikerei
2 Bajnokság, 18 érem!

OYAMA KARATE KYOKUSHIN HUNGARY
DÉLEGYHÁZI KARATE SPORTEGYESÜLET

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

Komoly sikerekről számolhatok be önök-
nek, a Délegyházi Karate Sportegyesület a
Kiskunhalasi II. Halas kupát és a váci III.
Hinamoto kupát 18 éremmel zárta! 
Versenyzőink nagyszerűen álltak a verse-
nyekhez, teljes erőbedobással küzdöttek. A
horvátországi versennyel kezdtük az őszi
versenyidőszakot és ezzel a 2 versennyel
folytattuk. A II. Halas Kupát Kiskunhalason

rendezték meg 2. alkalommal. A Marossy
Dojo nagyon szépen szerepelt, 3 aranyérem,
5 ezüst és 5 bronzérem született. Köszönet
és elismerés a versenyzőknek!
Érmeseink: Lenhardt Csaba (Dunavarsány
Dojo), Fonyódi Noel (Délegyháza-Áporka
Dojo ) és Varga Seres András küzdelemben
(Zugló Dojo) ARANYÉREM! Fonyódi Noel
lenyűgözött mindenkit a győzelmeivel. Gyor-

san és egyértelműen nyerte a mérkőzéseit.
Csaba hozta a tőle megszokott formát, And-
ris szorgalmasan versenyez, aminek megjött
az eredménye. EZÜSTÉRMESEINK: Szabó
Szabi kata (Kőbánya Dojo), Varga Szabi kata
(Zugló Dojo), Schleer Enikő kata (Dunavar-
sány Dojo), Schleer Ferenc küzdelem (Duna-
varsány Dojo), Nacsády András küzdelem
(Pomáz Dojo). BRONZÉRMESEINK: Len-
zsér Réka kata (Dunavarsány Dojo), Schleer
Ferenc kata (Dunavarsány Dojo), Balogh
Csaba küzdelem (Pomáz Dojo), Sáska Peti
küzdelem (Pomáz Dojo), Galambos Viktor
küzdelem (Pomáz Dojo). Nagyon szép volt,
jó érzés volt az eredményhirdetés perceiben
ott lenni. Vácon rendezték meg a III. Hina-
moto kupát, amire Tordai Viktor vezetésével
ment a csapat. ARANYÉRMESEINK: Ba-
logh Csabi (Pomáz Dojo) és Lenhardt Csabi
(Dunavarsány). BRONZÉRMESEINK: Na-
csády Andris (Pomáz Dojo), Varga Seres
Andris (Zugló Dojo), Galambos Viktor
(Pomáz Dojo).
Ezek a gyerekek kitűztek egy célt maguk elé
és készülnek szorgalmasan. Odaállnak a küz-
dőpásthoz és harcolnak a sikerért. Az ered-
mény így valóra válik. És ezt elmondhatom
a saját tapasztalataimból: ha kitűzünk egy
célt, teszünk érte, lesz eredménye a fárado-
zásainknak. És persze kis szerencse is kell
hozzá. Gratulálunk!
Évzáró vacsorákra készülünk, hiszen itt az
évvége. December 3-án, szombati napon
16.00 órai kezdettel a 2016. karatés évet
méltó módon bezárjuk egy vacsorával Dél-
egyházán, az Erdei Vendéglőben (Rönkös)
és December 4-én Pomázon. Itt díjazom az
év legeredményesebb versenyzőjét, az év
versenyzőit, az év karatésait, a 2005-ben ala-
pított Shogun Vándorserleget átadom
annak, aki idén kiérdemelte munkájával. Az
este folyamán megnézzük a 2016-os össze-
foglaló filmet az egyesületről. Tavaly 110 fő
jött össze, bízunk benne, hogy idén is szép
vacsorát fogunk rendezni. Tordai Viktor sze-
mélye a garancia a jó szervezésre.
Minden olvasónak kívánok áldott karácsonyt
az egyesület nevében!

Marossy Károly 
4. dan Klubvezető
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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, 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. Délegyháza-Dunavarsány Önkéntes Tűzoltó

Egyesület
Rim Attila: 06-70/348-6092
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: 06-30-354-37-69

BÚToR KÉszITÉs MÉRETRE, Konyhabútor, beépített szekrény, ágyszekrény,
20 év tapasztalattal. Telefon: 06-30-9613-294

KARÁCSONYI MÉTERÁRU VÁSÁR DÉLEGYHÁZÁN!
SEHOL MÁSHOL ILYEN ÁRON!

Méteráru már 299,- Ft/m –től!
Kínálatunkból: szövetek, selymek, bélések, dekor anyagok, kartonok, 

pamutok, alkalmi anyagok, stb…

Árusítás helye és ideje: 
2016. december 8. 
13.00-16.00 óráig

a Kölcsey Művelődési Központban
(Délegyháza, Szabadság tér 1-3.)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
KONKURENCIA MÉTERÁRUBOLT

(7130, Tolna, Deák F.u.3.)



Délegyházi Hírek 2016. december20

• Finonimo párizsi 1kg 398,-
• Soproni dobozos sör 149,-

( a készlet erejéig!)
• Knorr leveskocka 120g több íz 298,-
• Coca Cola 2,25 l 398,-
• Cuvée fehérbor 2 l 398,-
• Xixo ice tea 1,5l több íz 139,-
• Orgoványi házi sör 2l  498,-
• One world folyékony mosószer 3l  698,-
• Juhász virsli 890,-/kg
• Tauris diákcsemege 1690,-/kg
• Nesquik kakaópor 200g 298,-

• Kocka margarin 250g 129,-
• Steffl dobozos sör 0,5 159,-
• Pick téliszalámi 3998,-/kg
• Finomföl 20%  320g  149,-
• Fino tejföl 20% 150 gr  99,-
• Goldy trappista sajt 1290,-/kg
• Toust sonka 998,-/kg
• Reál csemegekukorica 159,-
• Szaloncukor több íz 890,-/kg
• Milka táblás csokoládé 259,-
• Teno étolaj 359,-
• Tchibo kávé 398,-
• Bomba energiaital 250 ml 139,-

Az akció december 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)

Kedves Vásárlóink!

A Sziszi BT   

az alábbi termékeket kínálja akcióban a decemberi hónapban:
Klári Bolt

A LASSELBERGER kft.
felvételt hirdet

az alábbi munkakörökbe:

•  TMK lakatos
•  villanyszerelő
•  kotrógépkezelő
•  szállítószalag-kezelő
•  rakodógép-kezelő

Érdeklődni: H-P 8.00 - 14.00
Tel.: 06 30 9869 470


