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„Tudod mi a karácsony? 
Csendben hallgatni, amikor beszél, és megérteni, ha némaságba burkolózik. 

Megérteni a gyertya táncát és elkísérni az utolsó lobbanásig. 
Letörölni a könnycseppet, és mosolyra váltani azt, ami képtelennek tűnik. 

Megfogni a kezet, ami dacosan a zseb mélyen melegszik. 
Átölelni azt, aki hátrál, és a fülébe súgni, menj tovább. 

Betakarni egy hideg éjszakán, vagy csupán érezni, ahogy él. 
Nevetve kikerülni a hópelyhet, és hinni, hogy ismét eljön a nyár. 

Gyógyszert adni arra, ami fáj, és együtt siratni azt, amire nincs orvosság. 
Kilátástalan helyzetből erővel felállni, és hitet teremteni, ott ahol már régen veszni látszik. 

Mert a karácsony a szívedben él. Tegnap is, ma is. 
És bizony elköltheted a világ minden pénzét arra, hogy majd szép legyen. 

Amire igazán szükség van, amit adni tudsz, pénzre nem váltható. Sohasem.”
(Todorovits Rea)

Áldott, békés ünnepeket és boldog
új esztendőt kívánunk  Délegyháza

minden kedves lakójának!

Dr. Riebl Antal polgármester 
és a Képviselő-testület tagjai

Oláh Áronné Ilonka néni gyújtotta meg 
az első gyertyát

Tordai Kolos gyújtotta meg 
a második gyertyát
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Az új Képviselő-testület gyönyörű
ajándékot kapott a helyi fiataloktól.
A Pál utcai fiúk című musical

„Miénk a grund!” című dalát felidézve ének-
ben és táncban fogalmazták meg mi a fel-
adatunk, mit várnak el tőlünk, mint válasz-
tott vezetőktől. 

A Grund a hazaszeretet, az igazság, a
demokrácia, az őszinteség és a humánum
jelképe nekünk, Délegyháziaknak! Miénk: a
Pál utcaiaké, és miénk a Vörösingeseké!
Egyszóval mindazoké, akik szeretik és tenni
akarnak a közösségért. 

Tudjuk, hogy a közös jövőt sokfélekép-
pen lehet elképzelni, eltérhetnek a megva-
lósulás eszközei is, másképp értékelhetjük a
múltat és jelent. 

Egy valamit nem lehet, sőt tilos ezen a
Grundon: árulónak lenni! 

Mi, a Grund szerelmesei nem engedjük,
hogy azok legyenek hangadók, akik pusztán
önnön kicsinyes érdekeik miatt sároznak be,
taposnak el, bírálnak igaztalanul másokat.
Nem engedjük, hogy a hamis próféták
hazug híreszteléseket gyártva tetszelegjenek
az igazság bajnokának szerepkörében és
gyűlölködéssel mételyezzék meg környeze-
tünket. A mi Grundunk nem tűri meg a
geréb dezsőket.

Bizonyosak vagyunk abban, hogy ren-
geteg munkával, feladattal és hatalmas fele-
lősséggel jár ez az előttünk álló öt év. 

Köszönjük a bizalmat! Ezt vállaltuk, ezt
fogjuk teljesíteni legjobb tudásunk szerint. 

Közösen, együtt, összefogva, kicsik és
nagyok, fiatalok és idősek, régiek és újak

egymás kezét fogva, egymásba kapasz-
kodva, hittel és jó szándékkal. 

Csodákat tehetünk itt, hisz miért élnénk,
ha nem egy álomért! 

Utóirat:
Kedves Olvasó!
Miközben ezt az írást fogalmaztam

ismét kezembe került a Pál utcai fiúk.
Már elfelejtettem, de hirtelen eszembe
jutott Geréb Dezső története. Pontosan
az, hogy a végén az áruló is hősiesen
küzdött a Pál utcai fiúk mellett. legyen
ez így a mi Grundunkon is. 

(Az idézetek Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
regényéből és Dés –Geszti: A Pál utcai fiúk mu-
sicalből származnak)

„Kár, hogy elfelejtettünk várni! Kár,
hogy ma minden azonnal kell! rohanva,
kapkodva élünk, mintha állandóan attól
félnénk, hogy lemaradunk valamiről.
Kapkodva ismerkedünk, és kapkodva
szeretünk. Őrült tempót diktálunk ma-
gunknak és egymásnak is. 10 perc alatt

elkészíthető vacsorák mellé, ma 10 perc
alatt megélhető kapcsolatok dukálnak.
rapid randikon villámsebesen döntünk,
kell-e a másik. Derüljön ki! Itt. Most.
azonnal.

Pedig várni jó! Várni és közben fel-
építeni magunkban valamit, ami pont a
várakozástól, a lassú előrehaladástól
válik értékké. a siettetés elértéktelenít,
mert nincs idő érzelmi kapcsokat kiépí-
teni. nincs idő múltat teremteni. Va-
lami csak akkor lehet igazán a miénk,
ha lassan, fokozatosan érjük el, ha las-
san, fokozatosan kerülünk hozzá közel.
Minden nap egy kicsit közelebb. a nagy
dolgokat nem instant módon kapjuk.
az értékre várni kell.”

Orvos-Tóth Noémi gondolatával kívánok min-
den délegyházi lakosnak áldott, békés karácsonyi
ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet!

Dr. Riebl Antal polgármester

hitvallás öt évre
„Miért félnénk, miért élnénk, ha nem egy álomért?”

KarÁcsOnyI halÁszlé
a karácsonyi asztalról nem hiányozhat a hal…

Ennek egyik magyarázata, hogy amikor Jézus az apostolokat
az emberek halászaivá tette, a hal egyúttal a megtért és meg-
keresztelt ember szimbóluma is lett. A hal motívum a kereszt

mellett az egyik legfontosabb jelentésű, mivel nemcsak a feltámadt
Krisztusban való hitet jelképezi, hanem mindazokat, akik követik
Krisztust.
Másrészt a karácsonyi halevés magyarázata a néphagyományban is
megtalálható. „A gyorsmozgású hal az új esztendőben hasonló haladásra ser-
kenti az ünnepi asztalt körülülő családot, és a halpikkelyek bőséget ígérnek a
ház népének a következő esztendőre.” (Forrás:hvg.hu)
az Együtt Délegyházáért Egyesület, a Délegyházi horgász
sportegyesület és a Villantó horgásztó közös célja, hogy min-
den család asztalára kerüljön finom, ízletes hallakoma, ezért
150 főre készítenek halászlét, mely elvihető és helyben is elfo-
gyasztható 2019. december 24. 11-13 óra között a cIVIlEK
hÁzÁnÁl.
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AKépviselő-testület 2019. szeptember
11-én rendkívüli ülést, lakossági fóru-
mot tartott a Kölcsey Művelődési

Központ Nagytermében, melynek keretében
dr. Riebl Antal polgármester tájékoztatta a je-
lenlévőket a lakosság jelentős részét érintő kér-
désekről (D 15-ös tábla ügye, Erdei Vendéglő
tulajdonosi háttere, Rádiós-szigeti fakivágások,
telekalakításokkal kapcsolatos kérdések, Hul-
lám és Sellő utca ügye, Iskola és Óvoda bőví-
tésével kapcsolatos kérdések, bányákkal kap-
csolatos kérdések), és elvi döntést hozott a
Képviselőtestület arról, hogy az ún. D 15-ös
földterületen nem kíván semmilyen formában
lakóterületet kialakítani. 

A képviselő-testület 2019. szeptember 19-
én rendes ülést tartott a Polgármesteri Hivatal
Tanácstermében, melynek kezdetén dr. Riebl
Antal polgármester beszámolt a lejárt határ-
idejű határozatok végrehajtásáról. 

Első napirendi pontként a Délegyházi
Napsugár Óvoda és a Zsebi-baba Családi Böl-
csőde beszámolóját, valamint az Óvoda
2019/20. évi munkatervét, házirendjét, és 5
éves önértékelési programját tárgyalta meg a
Képviselő-testület, és hozzájárult ahhoz, hogy
az Óvoda csoportjai számára engedélyezi a
2019/2020. nevelési évben a csoportlétszám
húsz százalékkal történő átlépését. Második
napirendi pontként a Délegyházi Hunyadi
János Általános Iskola előző tanévről szóló és
a következő tanévkezdés előkészületeivel kap-
csolatos tájékoztatóját tárgyalta meg a Képvi-
selő-testület. 

Harmadik napirendi pontként ingatlan-
ügyeket tárgyalt a Képviselő-testület, melyet ví-
ziállás kérelmek követtek. Rendeletet alkotott
a Képviselő-testület a fás szárú növények vé-
relméről (9/2019.(IX.20.) önkormányzati ren-
delet a fás szárú növények védelméről, kivágá-
sáról és pótlásáról), mely szabályozza és enge-
délyhez köti a nem közterületi ingatlanok
esetében is a fakivágást, és szabályozza a pót-
lási kötelezettséget is. A rendelet az Önkor-
mányzat honlapján az alábbi linkről letölthető:
https://www.delegyhaza.hu/index.php? op-
tion=com_content&view=article&id=100177
&Itemid=134

Módosította a Képviselő-testület a Szerve-
zeti és Működési Szabályzatát a nyertes fogá-
szati eszközbeszerzés pályázat könyveléséhez
szükséges kormányzati funkció felvétele miatt
(10/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet a
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Sza-
bályzatáról szóló 10/2011. (II.16.) önkormány-
zati rendelet módosításáról), majd támogatási
kérelmeket tárgyalt. Az ülés végén a lakossági
kezdeményezésre megvalósult faültetés ügyét,
valamint az önkormányzati jelképek használa-
tát tárgyalta meg a Képviselő-testület. 

A Képviselő-testület 2019. október 1-jén
rendkívüli ülést tartott a Polgármesteri Hivatal
Tanácstermében, melynek keretében két ingat-
lanügyet, és a Fűzfa utca forgalomcsillapítását
tárgyalta meg, valamint módosította a 2019. évi
költségvetetésről szóló rendeletet (11/2019.
(X.2.) önkormányzati rendelet az önkormány-
zat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.
(II.13.) önkormányzati rendelet 2. sz. módosí-
tásáról). 

A Képviselő-testület 2019. október 10-én
rendkívüli ülést tartott, melynek keretében a
Nyírfa utca és Árok utca felújításáról döntött. 

Az újonnan megválasztott Képviselő-tes-
tület az alakuló ülését 2019. október 29-én
17.00 órai kezdettel tartotta a Kölcsey Műve-
lődési Központ Nagytermében. 

Az ülés kezdetén a hagyományokhoz híven
egy kis műsor részesei lehettek a jelenlévők. A
műsort követően megkezdődött az érdemi
munka, a választási eredmények Léhmann
Antal HVB elnök általi ismertetésével, és a
megválasztott képviselők, majd pedig a meg-
választott polgármester eskütételével. A har-
madik napirendi pont keretében felülvizsgálta
és módosította a Képviselő-testület a Szerve-
zeti és Működési Szabályzatát (12/2019.(X.30.)
önkormányzati rendelet a Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról). Ezt követte a polgármester illet-
ményének és költségtérítésének meghatáro-
zása, a törvény által meghatározott összegben. 

Az ötödik napirendi pont keretében meg-
választásra kerültek az önkormányzati bizott-
ságok tagjai, változatlan bizottsági struktúra
mellett, és a megválasztott bizottsági tagok es-
kütételére is sor került. A Képviselő-testület
döntött arról is, hogy az önkormányzat rész-
vételével működő önkormányzati társulások
társulási tanácsába tagként dr. Riebl Antal pol-
gármestert delegálja, valamint felülvizsgálta a
képviselői és bizottsági tiszteletdíjakról szóló
rendeletét, és úgy határozott, hogy nem kívánja
azt módosítani. Dr. Riebl Antal polgármester
részletesen ismertette polgármesteri program-
ját, majd dr. Molnár Zsuzsanna jegyző tájékoz-
tatást adott a vagyonnyilatkozat-tételi, az össze-
férhetetlenségi és a méltatlansági szabályokról.

A bizottságok összetétele a következő: 
Pénzügyi – Fejlesztési – Ügyrendi 
Bizottság:
elnök: Válóczi Tünde 
tag: Darabos Zsuzsanna 
kültag: Koronics Kornél

szociális – Egészségügyi Bizottság:
elnök: Bednárik László
tag: Szabóné Pál Orsolya Marianna
kültag: Palóczai-Kiss Sándorné

Oktatási – Kulturális – sport Bizottság:
elnök: Darabos Zsuzsanna
tag: Czanik Balázs

Szabóné Pál Orsolya Marianna
Válóczi Tünde

kültag: Balázsné Király Valéria Zsuzsanna
Jakus Lászlóné
Tordai Viktor Karen

A Képviselő-testület 2019. november 4-
én rendkívüli ülést tartott a Polgármesteri Hi-
vatal Tanácstermében. Az első napirendi pont
keretében a Képviselő-testület a Polgármester
Úr javaslatára, titkos szavazással megválasz-
totta az alpolgármestereket, és döntött a tisz-
teletdíjukról, költségtérítésükről. A választási
jogszabályok alapján a Képviselő-testület az
egész ciklus alatt 6 képviselővel működik majd,
annak ellenére, hogy a lakosságszámunk a cik-
lus elején eléri az 5.000 főt, amely már 8 kép-
viselőt jelentene, ezért, valamint annak érdeké-
ben, hogy az idősüggyel, a szociális ügyekkel,
a közbiztonsággal, és a környezetvédelemmel
külön is foglalkozzon egy erre kijelölt személy,
ún. „külsős” alpolgármester választására is sor
került, Görbe István személyében. A képvi-
selő-testület tagjai közül Szilveszter Lajost vá-
lasztotta meg a Képviselő-testület alpolgármes-
ternek. 

Módosította a Képviselő-testület a Szerve-
zeti és Működési Szabályzatát (13/2019.
(XI.5.) önkormányzati rendelet Képviselő-tes-
tület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 10/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról), továbbá döntés született arról,
hogy a Képviselő-testület a 2020. évi költség-
vetésében 20.000.000,- Ft-ot elkülönít mart
aszfaltos útfelújításokra. 

A képviselő-testület 2019. november 26-
án rendes ülést tartott a Polgármesteri Hivatal
Tanácstermében, melynek kezdetén dr. Riebl
Antal polgármester beszámolt a lejárt határ-
idejű határozatok végrehajtásáról. 

Első napirendi pontként ingatlanügyeket
tárgyalt a Képviselő-testület, melynek kereté-
ben módosította vagyonrendeletét (14/2019.
(XI.28.) önkormányzati rendelet az önkor-
mányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
egyes szabályairól szóló 37/2010. (X.21.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról), majd jó-
váhagyta az Önkormányzat és intézményei
2020. évi belső ellenőrzési tervét, és helyt adott
négy víziállás fennmaradásának engedélyezése
iránti kérelemnek. 

A Képviselő-testület a gyermekétkeztetés
két éve változatlan díjait felülvizsgálta, és az
élelmiszerárak emelkedéséből adódó nyers-
anyagnorma növekedés miatt sajnálatos
módon az emelésére kényszerült. 

Önkormányzati hírek
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A támogatási kérelmek napirendi pont ke-
retében módosította a Képviselő-testület egy
civil szervezeti támogatás felhasználásának jog-
címét az érintett szervezet kérelmére.

Felülvizsgálta a Képviselő-testület a helyi
adókról szóló rendeleteit, és akként határozott,
hogy kizárólag az adminisztratív rendelkezések
tekintetében módosítja a helyi építményadóról
szóló rendeletét (15/2019. (XI.28.) önkor-
mányzati rendelet a helyi építményadóról szóló
20/2003. (XII.23.) önkormányzati rendelet
módosításáról), a többi adórendelet tekinteté-
ben nem került sor módosításra. A módosítás
lényege, hogy a lakások tekintetében a mentes-

ségi feltételt jelentő életvitelszerű bentlakást re-
zsiszámlákkal, és csak a bevallással egyidejűleg
az első alkalommal, valamint változás esetén
kell igazolni, visszamenőleges adatbejelentés
esetében pedig minden érintett adóév vonat-
kozásában múltra szólóan is. 

Az óvoda konyha bővítésére megnyert pá-
lyázat elszámolásához szükséges kormányzati
funkció felvétele okán ismét módosította a
Képviselő-testület a Szervezeti és Működési
Szabályzatát (16/2019.(XI.28.) önkormányzati
rendelet Képviselő-testület Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatáról szóló 10/2011. (II.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról), vala-

mint megtárgyalta az Önkormányzat év végi
likviditási tervét. Egy tag lemondása miatt új
tagot választott a Képviselő-testület a Közbe-
szerzési Bíráló Bizottságba, majd megtárgyalta
az Önkormányzat hókotrási – téli felkészülési
tervét. Az egyebek keretében többek között új
napelemes közvilágítási lámpatestek kiépítésé-
ről született döntés. 

Az ülések jegyzőkönyvei, és az ülésen al-
kotott rendeletek a Könyvtárban, illetőleg a
község honlapján (www.delegyhaza.hu) olvas-
hatók. 

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

A felnőtt 
étkeztetés 
térítési díja:

 

 

Menü 1100 Ft 

Leves 435 Ft 

Húsos leves 555 Ft 

Főétel 790 Ft 

 

Sorszám 
Ellátási 
forma 

Nyersanyag-
költség (nettó) 

Ft/nap 

ÁFA 

27% 

Intézményi térítési díj 
(Nyersanyagköltség + 

ÁFA) Ft/nap 

1. 

Családi Bölcsőde 

reggeli, 
tízórai 

88 24 112 

ebéd 225 60 285 

uzsonna 73 20 93 

Összesen  386 104 490 

 

 

 

 

Gyermek Tízórai 
Nyersanyag-

költség (nettó) 
Ft/nap 

Ebéd 
Nyersanyag-

költség 
(nettó) Ft/nap 

Uzsonna 
Nyersanyag-

költség 
(nettó) Ft/nap 

Összesen 

Nyersanyag-
költség 

(nettó) Ft/nap 

ÁFA 
27% 

Összesen 

Intézményi térítési díj 
(Nyersanyagköltség + 

ÁFA) Ft/nap 

Óvodás       

Napi 3x 88 225 73 386 104 490 

Iskolás       

Napi 1x 126   126 34 160 

Napi 1x  310  310 84 394 

Napi 2x 126 310  436 118 554 

Napi 3x 126 310 109 545 147 692 

 

 

A gyermekétkeztetés térítési díjai 2020. január 1-től a következők szerint alakulnak: 

Program:

15.00 órától Karácsonyi ételosztás a Tündérkonyha és a Dél1let
szervezésében

17.00 órától Karácsonyi forgatag 
a helyi civil szervezetek közreműködésével, akik örömmel kínál-
ják a jelenlévőket

A negyedik gyertya meggyújtása 
Délegyháza adventi koszorúján

Közreműködik:
Sáska Attila református lelkipásztor
Kis R. Sándor katolikus plébános

Az intézmények, civil szervezetek, magánszemélyek által 
ajándékozott karácsonyfák átadása a támogatott családok részére

Mindenkit szeretettel várunk!

2019. december 20-án (pénteken)
a Kölcsey Művelődési Központnál

Mindenk i  ka r á c sonya
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MTZ 820    VTZ 2048   
       

Ady E u. Aköv sziget Arany J.u.  Anna u. Akácos u. Áfonya u. 
Árok u. Árpád u. Bányász sor  Boglárka u. Ciklámen u. Csendes u. 
Berzsenyi u. Boróka köz Borostyán köz  Diófa u. Eper u. Erdőalja u. 
Búza u. Csepp köz Cserje sor  Faház sor Fagyöngy u. Fácán u. 
Csermely köz Csobogó köz Csóka tanya  Fecske u. Fény u. Gesztenye u. 
Diófa köz Deák F.u. Dózsa Gy. u.  Gyönygvirág u. Határ út Kavics u. 
Európa u. Fűzfa u. Gábor Á.u  Kovács köz Kurta köz Kéktó sétány 
Galla tanya Ezermester u. Gacs sor  Liget u. Liliom u. Mária u. 
Gizella u. Gizella telep Gomb köz  Molnár köz Naturista part Nomád part 
Harcsa u. Honvéd sziget Hóvirág u.  Nyárfa sor Óbudai telep Őz u. 
Ibolya u. Jókai u. József A. u.  Pacsirta u. Paprika köz Pitypang u. 
Kastély köz Kinizsi u. Kossuth L. u.  Rigó u. Sirály u. Sóderos út 
Kölcsey u. Mókus u. Móra F. u.  Sziget köz Szitakötő u. Tavirózsa u. 
Napsugár u. Némedi út Nyírfa u.  TSZ telep Túzok u. Újpesti sor 
Petőfi u. Rákóczi u. Szabadság tér  Üdülő sétány Vadrózsa u. Zsombékos köz 
Széchenyi I. u. Szilfa u. Táncsics u.     
Temető út Tompa köz Tölgyfa köz     
Vadkörtefa u. Vadvirág u. Vasút sor     
Vásárhelyi P. u. Vég u. Vörösmarty u.     
Zöldrét u.       

       

 

HÓELTAKARÍTÁS A KÖZTERÜLETEKEN

Délegyháza Község Önkormányzata ezúton tájékoztatja
Önöket, hogy idén is Délegyháza Község egész területén
(gyűjtő utakon, az intézmények előtti utakon, falu központ-

jában, tanyákon és az üdülőterületen is) az önkormányzat által üze-
meltetett gépekkel végezzük el az utakra hullott hó eltakarítását.
(MTZ-820, VTZ-2048, traktorokkal, tartalék: Bobcat)

Szükség esetén külső vállalkozó megbízására is sor kerülhet.
A havat akkor kezdjük el takarítani, amikor annak magassága

eléri az 5 cm-t. A síkosság-mentesítésről speciális síkosság mentesítő

anyag (Eis Tiger) szórásával gondoskodunk a buszjárat vonalán, va-
lamint a falu központjában lévő főutakon. 

Kérjük, hogy a téli fagyos, havas időszakban szíveskedjenek az
Önök előtt lévő járda síkosság mentesítéséről gondoskodni, valamint
fokozottabb figyelemmel közlekedni a baleset elkerülése érdekében! 

Elérhetőségek:
Hallai László községgondnok: 30-599-6160
Szilveszter Lajos alpolgármester: 30-692-1073

Újabb utcákba kerül napelemes lámpa

Örömmel értesítjük Önöket, hogy
Délegyháza Község Önkormány-
zata a lakossági kérelmek alapján

az újonnan beépült területeken a 2019.
évben eddig kihelyezett 10 db napelemes
lámpán felül további 15 db AMT-MONO-
8 W-2019-KV5 típusú, napelemről töltődő,
saját akkumulátorral rendelkező (autonóm)
LED fényforrást használó, antracit szürke
utcai kandeláber kihelyezéséről döntött. A
lámpákat 2019. év végéig telepíti a megbí-
zott vállalkozó.

A 15 db kandeláber kihelyezése az alábbi
utcákba történik: 

József  attila – Jókai sarok 1 db
napsugár utca 4 db
zöldrét utca 2 db

nyírfa utca 4 db
cserje sor 2 db
szabadság tér 2 db
Összesen: 15 db
Reméljük, hogy a lámpák lakosaink örö-

mére szolgálnak majd.
Délegyháza Község Önkormányzata

háziorvosok rendelési ideje

Dr. ladányi Györgyi 
Telefonszám: 06/24/212-044

Hétfő: 8:00-12:00 
Kedd: 8:00-12:00
Szerda: 13:00-17:00
Csütörtök: 8:00-12:00
Péntek: 10:00-12:00

Dr. Bognár János 
Telefonszám: 06/21/292-0017

Hétfő: 14:00 – 18:00 
Kedd: 14:00 – 18:00
Szerda: 8:00-12:00
Csütörtök: 14:00 – 18:00
Péntek: 8:00-12:00
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I. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi
általános választásának eredménye Délegyházán a következő:

1. Polgármester-választás eredménye:
1. dr. Riebl Antal független jelölt 1166 szavazat
2. Czanik Krisztián független jelölt 780 szavazat

A polgármester-választás eredményes volt, 
a megválasztott polgármester dr. riebl antal.

2. az egyéni listás önkormányzati képviselő-választás eredménye:

1. Darabos Zsuzsanna független jelölt 914 szavazat
2. Szilveszter Lajos független jelölt 852 szavazat
3. Kovács Andrea független jelölt 650 szavazat
4. Koronics Kornél független jelölt 357 szavazat
5. Bednárik László független jelölt 797 szavazat
6. Czanik Balázs független jelölt 738 szavazat
7. Révai Csaba független jelölt 678 szavazat
8. Kulcsár László független jelölt 362 szavazat
9. Gaál-Sztaskó Mária független jelölt 585 szavazat
10. Lugosi István Gyuláné Független jelölt 187 szavazat
11. Tordai Viktor Karen független jelölt 488 szavazat
12. Válóczi Tünde független jelölt 706 szavazat
13. Tujner Ferenc Jánosné független jelölt 152 szavazat
14. Varga Laura független jelölt 538 szavazat
15. Szabóné Pál Orsolya Marianna független jelölt 856 szavazat
16. Jakus Lászlóné független jelölt 600 szavazat
17. Jákó Csaba független jelölt 158 szavazat
18. Hajnal Katalin független jelölt 617 szavazat

Az egyéni listás képviselő-választás eredményes volt, a megválasztott
képviselők:
1. Darabos zsuzsanna
2. szabóné Pál Orsolya Marianna
3. szilveszter lajos 
4. Bednárik lászló
5. czanik Balázs
6. Válóczi Tünde
A megbízóleveleket a HVB a 2019. október 18-i ülésén átadta a
megválasztott polgármesternek és képviselőknek. A Képviselő-
testület az alakuló ülését 2019. október 29-én tartotta a Kölcsey
Művelődési Központ Nagytermében. 

II. a nemzetiségi önkormányzati képviselő-választás ered -
ménye Délegyházán: 

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő-választás a roma
nemzetiség tekintetében került kitűzésre és megtartásra, melynek
eredménye a következő:

1. Kovács Klaudia Lungo Drom   jelöltje 8 szavazat
2. Gunicsné Rácz Gyöngyi Lungo Drom   jelöltje 11 szavazat
3. Gunics János Lungo Drom   jelöltje 9 szavazat

A roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselő-választás
eredményes volt. A megválasztott képviselők: 
1. Gunicsné rácz Gyöngyi
2. Gunics János
3. Kovács Klaudia
A megbízóleveleket a HVB a 2019. október 18-i ülésén átadta a meg -
választott képviselőknek. Az alakuló ülésre 2019. október 23-án került sor. 

dr. Molnár Zsuzsanna
Jegyző, Helyi Választási Iroda Vezető

Tisztelt Választópolgárok!

Megbízólevelek átadásaszilveszter lajos Válóczi Tünde

Bednárik lászló czanik Balázs Darabos zsuzsanna dr. riebl antal szabóné Pál Orsolya
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Pályázat neve: Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást
nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében
Projekt neve: Új bölcsőde létrehozása Délegyházán
Projekt azonosító: PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/46
Projekt időtartalma: A Projekt megvalósítás tervezett kezdő
időpontja: 2019.09.03
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.12.30
Projekt összköltsége: 235 200 000Ft
a támogatás összege: 223 440 000Ft
Támogatás aránya: 95%
Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Délegyháza Község Önkormányzata 2337 Délegyháza, Árpád
utca 8. Telefon: +36 204713030

Projekt rövid leírása:
A projekt keretében egy 2 csoportszobából és a szükséges kiszol-
gáló helyiségekből álló bölcsőde létrehozására kerül sor. Az új böl-
csőde, az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanon, önálló intéz-
ményként kerül megépítésre, különös tekintettel arra, hogy a tele-
pülés nem rendelkezik olyan saját tulajdonú ingatlannal, amely akár
jelenlegi állapotában, akár felújítását követően alkalmas lenne egy
bölcsőde befogadására. Az épület teljeskörű komplex akadálymen-
tesítése hiánytalanul teljesül.

a projekt átfogó céljai:
•  A településen bölcsőde létrehozása;
•  A település népességmegtartó képességének javítása új munka-

helyek létrehozása által; 

•  Egyenlő esélyek megteremtése a bölcsődei ellátás biztosítása ese-
tében;

•  Akadálymentes nevelési környezet kialakítása;Hiányzó kapacitá-
sok mérséklése; 

•  Infrastrukturális feltételek és eszközbeszerzés a hatékony és mi-
nőségi bölcsődei nevelés érdekében;

a projekt specifikus céljai: 
•  Délegyházon bölcsőde létrehozása;
•  HH, HHH gyermekek számára egyenlő esély megteremtése;
•  Akadálymentes nevelési környezet kialakítása;

Fentieknek megfelelően a projekt célja a jelenlegi szolgáltatás-hi-
ányos környezet megszüntetésével egy olyan új bölcsődei intéz-
mény építése, amely 2 új bölcsődei csoport (28 fő) befogadására
alkalmas.

A tervezett beruházás eredményként az ellátással és szolgáltatással
érintett terület lefedettsége nő és átlagosan csökken a távolság a
lakóhely és az igénybe vett ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató
között.

A tervezett beruházás hozzájárul a kisgyermekesek munkaerőpiacra
történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez, a böl-
csődei ellátáshoz való hozzáférés javításával és/vagy a szolgáltatá-
sok minőségi fejlesztésével. 

2019.10.01

SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGKEZDŐDIK A DÉLEGYHÁZI BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE

A projekt elsődleges célja egy új bölcsőde létrehozása.

A projekt, a Pest megye Területfejlesztési
Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Te-
rületfejlesztési Programja 2014-2020 meg-
valósításához nyújtandó célzott pénzügyi
támogatás keretében valósul meg, 223,44
millió forint támogatás segítségével. 

A projekt keretében egy 2 csoportszobá-
ból és a szükséges kiszolgáló helyiségekből
álló bölcsőde létrehozására kerül sor. Az új
bölcsőde, az önkormányzat tulajdonában
álló ingatlanon, önálló intézményként
kerül megépítésre, különös tekintettel
arra, hogy a település nem rendelkezik
olyan saját tulajdonú ingatlannal, amely
akár jelenlegi állapotában, akár felújítását

követően alkalmas lenne egy bölcsőde be-
fogadására. 

A projekt célja a jelenlegi szolgáltatás-hiá-
nyos környezet megszüntetésével egy
olyan új bölcsődei intézmény építése,
amely 2 új bölcsődei csoport (28 fő) befo-
gadására alkalmas. A tervezett beruházás
eredményként az ellátással és szolgáltatás-
sal érintett terület lefedettsége nő és átla-
gosan csökken a távolság a lakóhely és az
igénybe vett ellátást nyújtó intézmény,
szolgáltató között. A tervezett beruházás
hozzájárul a kisgyermekesek munkaerőpi-
acra történő visszatéréséhez, ezáltal a fog-
lalkoztatás növeléséhez, a bölcsődei ellá-

táshoz való hozzáférés javításával és/vagy
a szolgáltatások minőségi fejlesztésével.

Projektazonosító: PM_BOLCSODEFEJLESZ-
TES_2018/46
Támogató: Pénzügyminisztérium
Megvalósítás helye: 2337 Délegyháza, Rá-
kóczi utca 10.
Projekt megvalósítás kezdő napja: 2019.
év 09. hó 03. nap.
Projekt megvalósítás záró dátuma: 2020.
év 12. hó 30. nap.
További információ kérhető: Csikós-Papp
Mónika
Telefonszám: +36 204 713 030
E-mail: delegyhaza01@gmail.com

2019. szeptember - december
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Köszönet

Köszönetemet fejezem ki a Helyi
Választási Bizottság tagjainak, pót-
tagjainak, a Szavazatszámláló Bi-

zottságok tagjainak, póttagjainak, a Helyi
Választási Iroda tagjainak, a Délegyházi
Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, Dél-
egyháza Község Önkormányzatának és
dolgozóinak, a Délegyházi Hunyadi János
Általános Iskolának és dolgozóinak, a Köl-
csey Művelődési Központnak és dolgozó-
inak, valamint minden kedves segítőnknek,
aki az önkormányzati képviselők és polgár-
mesterek választásának, és a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásának
előkészítésében, lebonyolításában részt
vett, avagy a Szavazatszámláló Bizottságok
és a Helyi Választási Iroda munkáját köz-
reműködésével, kedvességével segítette.

dr. Molnár Zsuzsanna 
jegyző, Helyi Választási Iroda vezetője

BÉBIÉTEL
a Máltai Szeretetszolgálattól

A Máltai Szeretetszolgálat Délegyházi Csoportja tájékoztatja
a Lakosságot, hogy ismét többféle bébiétel 

– a készlet erejéig –  ingyen elvihető.

A Csoport tagjai ügyfélfogadási időben várják 
az érdeklődőket!

Hétfő: 9.00 – 12.00 óráig   •    Szerda: 14.00 – 17.00 óráig

Helyszín: Máltai Ház 
(2337 Délegyháza, Dózsa Gy.u.59.)

szigetszentmiklósi Járási hivatal Ügyfelfogadási idő
hatósági Osztály
Hétfő: 8:00-12:00 és 12:30-16:00
Kedd: 8:00-12:00
Szerda: 12:30-18:00
Csütörtök: 8:00-12:00
Péntek: 8:00-12:00

Foglalkoztatási Osztály 
Hétfő: 8:00-14:00
Kedd: 8:00-13:00
Szerda: 12:00-16:00
Csütörtök: 8:00-13:00
Péntek: 8:00-12:00

építésügyi Osztály
Hétfő  8:00-12:00 és 12:30-16:00
Kedd: nincs ügyfélfogadás 
Szerda:  12:30-18:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás 
Péntek: nincs ügyfélfogadás

Kormányablak  Osztály 
Hétfő: 7:00-17:00
Kedd: 8:00-16:00
Szerda: 12:00-20:00
Csütörtök: 8:00-16:00
Péntek: 8:00-14:00

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 
Hétfő : 8:00-12:00 és 12:30-16:00
Kedd: nincs ügyfélfogadás 
Szerda:  12:00-18:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás 
Péntek: 8:00-13:00
Jogi segítségnyújtás: Hétfő: 8:00-14:00

népegészségügyi Osztály 
Hétfő: 12:00-16:00
Kedd: nincs ügyfélfogadás 
Szerda:  12:00-16:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás 
Péntek: nincs ügyfélfogadás

a fák védelmében

Amint arról már a 2019. szeptem-
ber 11-i lakossági fórumon tör-
tént tájékoztatás alkalmával érte-

sülhettek, Délegyháza Község Önkor-
mányzata a Rádiós szigeten történt
tömeges fakivágásokból okulva úgy hatá-
rozott, hogy a fás szárú növények védel-
mében rendeletet alkot.

Ennek megfelelően Délegyháza Köz-
ség Önkormányzatának Képviselő- testü-
lete 2019. szeptember 19. napján tartott
rendes testületi ülésén, utolsó intézkedései
között megalkotta a fás szárú növények
védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló
9/2019. (IX.20.) számú rendeletét, melyet
Délegyháza Község Önkormányzatának
honlapján is megtalálhatnak. Ezzel kap-
csolatos bővebb felvilágosítást ügyfélfo-
gadási időben a Délegyházi Polgármesteri
Hivatal 3. szobájában kaphatnak.

A rendelet értelmében ezentúl nem
közterületi ingatlanon történő fakivágás-
nál sem csak bejelentési kötelezettség van,
hanem fát kivágni csak a polgármester
jogerős engedélye alapján lehet, és a kivá-
gott fát ezentúl pótolni kell a saját tulaj-
donú ingatlan esetében is. 

Bízunk benne, hogy a rendeletalkotás-
sal sikerül a környezetünket és természetet
megóvni a felesleges pusztításoktól és
ezzel egy biztos jövőt teremteni gyerme-
keinknek, unokáinknak.

Délegyháza Község Önkormányzata

hIrDETMény
IGazGaTÁsI szÜnET ElrEnDElésérŐl

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
Délegyházi Polgármesteri hivatal

2019. DEcEMBEr 23. naPJÁTól 2019. DEcEMBEr 31. 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 06-30-692-1075 ügyeleti telefonszámot hívhatják.

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző
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Korszerű pályaház 

ADélegyháza Községi Sportegyesület Labdarúgó Szak-
osztályának épület átalakítása befejeződött. A tetőtér
beépítésével közösségi helyiség, 4 öltöző és a hozzájuk

tartozó kiszolgáló helyiségek kerültek kialakításra.

Az átadással egyidejűleg fejeződött be a pályavilágítás kor-
szerűsítse, modern eszközök kiépítése. Az átadó ünnepséget
megtisztelte jelenlétével Détári lajos is!

DKSE vezetősége

Köszönet 
a DKsE labdarúgó 

szakosztályának

Szeretnénk hálás szívvel köszö-
netet mondani azért az önzet-
len segítségnyújtásért, amit a

futballcsapat tagjai tanúsítottak már az
előző évben és idén is.

A tanulásban és értelmileg akadályo-
zott gyerekeknek nagy örömet szereznek
azzal, hogy adományukból karácsonyi
ajándékot vásárolhatunk.

A családok jelentős része nehéz anyagi
körülmények között él. Sok szülő a gyer-
meke állapota miatt nem tud munkát vál-
lalni. Az adományt olyan eszközökre vá-
sárlására fordítjuk, amit a gyerekek az is-
kolában használhatnak, és amik
beszerzése a családok költségvetését ter-
helné.

Áldott, békés karácsonyt kívánunk az
Egyesületnek!

a Dunavarsányi Árpád Fejedelem 
Általános Iskola 

Gyógypedagógiai tagozatának pedagógusai
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10

Megemlékeztünk 
az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulójáról

Krumplifesztivál Bugyin

„Erőt és reményt nem meríthe-
tünk a kudarcból, a balsorsból,
csakis a büszkeségre okot adó

pillanatokból. 
Például abból a büszkeségből, amit a 63

évvel ezelőtt forradalom és szabadságharc ese-
ményeire emlékezve érzünk. Ami akkor történt
itt, velünk, Magyarországon, máig reményt és

erőt ad. Százezrek álltak egymás kezét fogva
városaink főterein, százezrek ölelték meg egy-
mást ismeretlenül. Volt, akinek a szeme
könnybe borult a boldogságtól, mert a nemzet
közös szívdobbanása olyan erős volt, hogy
még azok is megérezték, akik nem akarták.

Ennek a közös szívdobbanásnak a vissz-
hangja hozott ma is össze minket.

Ma azért vagyunk itt, hogy közösen em-
lékezzünk azokra a 63 évvel ezelőtti na-
pokra, amik máig mércéül szolgálnak a szá-
munkra. 

A hazaszeretet, a haza iránti elkötelezett-
ség a mércéje most és immár mindörökké,
ami 1956. október 23-án történt.”

(Schmidt Mária)

Bugyi település minden évben meg-
rendezi Krumplifesztivál esemé-
nyét, melynek idei díszvendég tele-

pülése Délegyháza volt.
Községünket dr. Riebl Antal polgármes-

ter, a Kölcsey Kórus, a Mákvirágok énekkar,
Zsákai Józsefné és Fatter Jánosné, valamint
a Délegyháza Faluszépítő Egyesület Íjászai
képviselték.

Büszkén tettünk eleget a meghívásnak!  
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KÖrTEFa ÜnnEP – 2019. szeptember 15.

AAlluullíírroottttaakk kkiijjeelleennttjjüükk,, hhooggyy aa DDéélleeggyyhháázzaa KKöözzsséégg tteerrüülleettéénn ttaalláállhhaattóó 
445500 éévveess KKöörrtteeffaa vvééddeellmméébbeenn mmeeggaallaakkííttjjuukk aa 

KKöörrtteeffaa KKöörr TTáárrssaassáággoott..
CCéélluunnkk aa 445500 éévveess jjeellkkéépp öörröökkbbeeffooggaaddáássáávvaall aa DDéélleeggyyhháázzáánn ééllőő eemmbbeerreekk 

kkuullttúúrráájjáánnaakk ééss hhaaggyyoommáánnyyáánnaakk ááppoolláássaa,, mmeeggttaarrttáássaa,, eerrőőssííttééssee,, ttoovváábbbbaaddáássaa 
aa kköövveettkkeezzőő nneemmzzeeddéékkeekknneekk..

DDéélleeggyyhháázzaa,, 22001199.. sszzeepptteemmbbeerr 1155.. vvaassáárrnnaapp

........................................................................................................................................
ddrr.. RRiieebbll AAnnttaall ppoollggáárrmmeesstteerr

........................................................................................................................................
KKoollttaayy GGáábboorr DDéélleeggyyhháázzaa TTiisszztteelleettbbeellii PPoollggáárraa

........................................................................................................................................
PPaalláássttii JJóózzsseeff  -- AAllaappííttóó vvééddnnöökk

........................................................................................................................................
HHaannccssiiccss GGyyöörrggyy DDéélleeggyyhháázzaa FFaalluusszzééppííttőő EEggyyeessüülleett eellnnöökkee

........................................................................................................................................
DDrr.. HHeerrcczzeegg KKrriisszzttiiáánn CCsseeppppkkőő GGyyeerrmmeekkootttthhoonnii KKöözzppoonntt iiggaazzggaattóójjaa

........................................................................................................................................
SSoommooggyyii BBééllaa BBuuggyyii NNaaggyykköözzsséégg ppoollggáárrmmeesstteerree

........................................................................................................................................
BBeeddnnáárriikk JJóózzsseeff aa DDéélleeggyyhháázzii FFiiaattaallookk KKééppvviisseellőőjjee

........................................................................................................................................
BBaalláázzssnnéé KKiirráállyy VVaalléérriiaa BBaabbaa -- MMaammaa KKlluubb vveezzeettőőjjee

........................................................................................................................................
BBaalláázzss GGyyuullaa KKoowwaa mműűvvéésszz,, zzeenneesszzeeAAőő

........................................................................................................................................
LLééhhmmaannnn AAnnttaall aa DDéélleeggyyhháázzii TTeelleeppüüllééssii ÉÉrrttéékkttáárr BBiizzoottttssáágg eellnnöökkee

........................................................................................................................................
SSzzaattmmáárrii TTiibboorrnnéé DDéélleeggyyhháázzaa 22001133.. éévviiDDíísszzppoollggáárraa

........................................................................................................................................
PPeetthhőőnnéé BBaarrttaalliiss PPiirroosskkaa aa nnééppii hhaaggyyoommáánnyyookk ééss aa nnééppzzeennee kköövveettee,, DDéélleeggyyhháázzaa 22001199.. éévvii DDíísszzppoollggáárraa

........................................................................................................................................
KKoommáárroommii IIssttvváánn aa DDuunnaavvaarrssáánnyyii KKeerrttbbaarrááttookk eellnnöökkee

........................................................................................................................................
KKoommáárroommii IIssttvváánn aaggrroonnóómmuuss

........................................................................................................................................
VViiddááccss GGyyuullaa aa MMaaggyyaarr FFrraanncchhiissee SSzzöövveettsséégg eellnnöökkee

Alapító okirat

a Körtefa kör alapító tagjai
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Idén szerintem jobb volt, mint va-
laha. Rengeteg felajánlás érkezett,
amit ezúton is szeretnék minden-

kinek megköszönni! Rengeteg szörp, nassol-
nivaló, gyümölcs és sokféle játék lapult a do-
bozokban. 

Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen
módon hozzájárult a rendezvény megvaló-
sításához!

A sok éve hozzánk járó apróságok köz-
ben felcseperedtek, már segítőkként vettek
részt az idei alkalommal a családi napokon. 

Minden napra jutott vendég is. Hétfőn
egy személy-kereső kutya személyében Buk-
fenc érkezett hozzánk. Az eb gyorsan meg-
találta az „elveszett” csoportokat, mindenki
nagy örömére, majd a gazdája mesélt a ku-
tyusokról. A gyerekek lelkesen hallgatták. 

Aznapi foglalkozásunkon mindenki
megalkothatta a saját bögréjének díszítését.
Ecsetekkel és speciális kerámia-festékkel kü-
lönféle technikákkal készültek a szebbnél
szebb művek.

Másnap a batikolás rejtelmeiben mélyed-
tünk el, sokféle szín, minta és a csomózási
módnak köszönhetőem mindenkinek csodás
egyedi pólója lett!

Az agyagozás is nagy sikert aratott, szal-
vétatartók, tálak, medálok és megannyi apró-
ság mellett elkészült a Désa nagy cserépedé-
nye is! Kiderült, hogy a régi hurkatöltő
remek segédeszköze az agyagozásnak és a
sütemény kiszúró formák a medálokhoz
nyújtanak nagy segítséget!

A színes ejtőernyő sok kicsit vonzott a
játékra. Egyre többen gyűltek Ivett köré,
végül rengetegen lengették együtt, hangos
kacagásuk odavonzotta a többi gyereket is!

Vendégül láttuk a Dunavarsányi Csujjo-
gató Táncegyesület tagjait, megnéztük a be-
mutatójukat, majd remek hangulatú táncház-
zal zártuk a napot!

Meglepetésként utolsó napra ugráló-vár-
ral leptük meg a csapatot! Nagyon örültek,
egész nap ott ugráltak benne felváltva!

A lányok nagy örömére idén is volt arc-
festés és csillám-tetoválás, persze vagány fiús
arcok is készültek!

Köszönjük! 
Bogdán Ildikó

DÉSA

Désa hírEK
2019 nyarán is megrendeztük a családi napokat
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A2019-es év is mozgalmas volt íjásza-
ink számára. Engedjék meg, hogy
egy kis beszámolóval tájékoztassam

Önöket.
helyi és meghívásos rendezvényeink

a következők voltak:
• 2019. március 09-én a Téltemető ren-

dezvényre csapatunk idén is nagyon készült. A
máglyát délelőtt folyamán jó magasra építettük
azért, hogy messzebbről is látható legyen, a
délegyháziak már elbúcsúztatták a telet.

• 2019. május 26-án, Gyermeknapon
egyesületünk szintén a gyermekek szórakoz-
tatását célozta meg. Gyermekek mellett az
őket kísérő családtagok is kedvet kaptak az
íjászat kipróbálására.

• 2019. június 15-16-i hétvégén a min-
denkori Délegyházi Falunapokon felsze-
relésünket, céljainkat kipakoltuk és hozzáér-

tésünket a falunapokra kilátogató személyek-
nek adtuk. Minden évben találunk a
látogatók között olyan tehetséges embereket,
akik az első pillanattól kezdve úgy állnak az
íjászathoz, mintha mindig ezt csinálták volna. 

• 2019. szeptember 07-én Bugyi telepü-
lésre kaptunk meghívást Krumpli feszti-
válra. A szemerkélő eső már kora reggel
megmutatkozott, de a további esőzések el-

lenére sem csökkent a látogatók száma. Az
íjászainkat tárt karokkal fogadták.

• 2019. szeptember 15-én Körtefa
ünnep volt Délegyházán, ahol szintén nagy
örömmel fogadtak minket. Még ki sem pa-
koltunk, mikor már gyereksereg állt pavilon-
jaink előtt.
Idei örömíjász versenyünkről pár adat:

Dátum létszám
2019. március 30. 186 fő
2019. május 18. 92 fő
2019. augusztus 17. 139 fő
2019. október 05. 110 fő
Összesen: 527 fő
Idén négy alkalommal szerveztünk ver-

senyt, melyre szinte minden íjtípussal lehe-
tett regisztrálni. A létszámból kiderül, hogy
évente egyre több személy teszi tiszteletét
nálunk annak ellenére, hogy azokon a napo-

kon más helyszíne-
ken is voltak íjász
versenyek. Külön
megtiszteltetés szá-
munkra, hogy verse-
nyünkre a messzi Fel-
vidékről is érkeztek.

azon verseny-
zőink között, akik
idén mind a 4 ver-
senyünkön tradici-
onális íjjal, fa vesz-
szőkkel indultak és
a legnagyobb lö-
vésszámot érték el,
4 serleget osztot-

tunk szét. a kategóriákat összevontuk,
ahol a következő személyek kapták a
képen látható kupát:
- senior, felnőtt férfi: léhmann antal

(Délegyháza)
- senior, felnőtt nő: Bartosek Katalin

(Maglód)
- Ifi, gyermek, mini fiú: Knapik Máté

(Délegyháza)

- Ifi, gyermek, mini lány: herczeg li-
nett Virág (Délegyháza)

íjász csapatunk tagjai 2019-es évben
a következő helyezéseket érték el ha-
zánkban indított örömíjász versenyeken:

Batta Petra 1 ezüst, 1 bronz; Batta
Vivien 1 ezüst; Bicskei lászló 5 arany,
2 ezüst, 1.000 lövés verseny; cseh Károly
2 arany, 3 bronz; cseh Károlyné 3 arany,

1 bronz; Farkas alexandra 2 arany, 2 ezüst;
herczeg linett Virág 3 kupa, 20 arany, 1
ezüst; herczeg andrea 3 ezüst, 1 bronz;
Knapik Máté 1 kupa, 2 arany, 2 bronz;
Koncz Mátyás 3 ezüst; léhmann antal 1
kupa, 1 ezüst; nagy ninetta 2 bronz;
richtárik Konrád 1 arany, 2 ezüst; suhajda
lászló 1 ezüst; Tamás Balázs 7 arany, 2
ezüst; Veszelovszki Tibor 1.000 lövés ver-
seny; Veszelovszki Tiborné 5 arany, 3
ezüst, 1 bronz; Veszelovszki Vanessza 7
arany, 1 ezüst, 1.000 lövés verseny

Az eredmények ebben az évben még
emelkedni fognak, mert csapatunk az év vé-
géig több versenyen is részt fog venni, ezzel
is emelve Délegyháza ismertségét és jó hírét!

Sok szeretettel várunk minden érdeklő-
dőt. Edzéseink: kedden 17.00 órától, csütör-
tökön 17.00 órától, vasárnap 10.00 órától.
Elérhetőség: Bicskei László tel.: 06/30/ 911-
9354, vagy személyesen az edzésen, a régi
kavicsbánya területén.

Délegyháza, 2019. október 31.
Bicskei László tagozatvezető megbízásából: 

Cseh Károlyné

Délegyházi Faluszépítő Egyesület íjász Tagozatának 
2019. évi beszámolója
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sziasztok lányok!
Örömmel tudatom veletek, hogy  a
Kölcsey Művelődési Központban
szerdánként 18.00 órától alakfor-
máló tornát tartok, melyre kisma-
mák is jelentkezhetnek!

Igen jól olvasod, a módszer, melyet
megtanultam Belényi Bea terhes-
torna specialistától ezt lehetővé
teszi.

stieber Ágnes vagyok, 45 éves,
öt gyermek édesanyja, és két
kisunoka nagymamája! az el-
múlt 20 évben napi szinten foglalkoztam alakformáló
torna oktatással, és kismama tornával.

A foglalkozások ára 1000,- Ft /óra. 

Kérlek, hozz magaddal ivóvizet, és számodra kényelmes poli-
fioam-ot! 

A jókedvről és a kellemes fáradtságról én gondoskodom!

Ha úgy érzed, szívesen velem tartanál, kérlek, hívj a 
06-20-802-1704 telefonszámon, 

mert az órák megtartása bejelentkezéshez kötött.

Bizalmatokat előre is köszönöm, hívásotokat várom!

ÁGI

LÉLEKSZERVIZ
Érted… Miattad… Neked… MAGADÉRT!

következő előadásunk vendége

író, újságíró, televíziós műsorkészítő, 
egyetemi tanár

Kepes András

Téma: Szikrázó mondatok
„A szavaknak hatalmuk van; tudat alatt irányítanak minket. 
Vannak mondatok, amelyek beégnek az emlékezetünkbe és 

meghatározzák gondolkodásunkat, értékrendünket. 
Vannak köztük felemelő, inspiráló és mérgező szavak, 

származhatnak szülőktől, tanároktól, barátoktól, sőt, ellenségektől is.”
Kepes András azokról az emlékezetes mondatokról mesél, amelyek

élete egy-egy szakaszán fontosak voltak számára.

2020. január 24-én, pénteken 18.00 órától

Előadássorozat a sikeres, boldog, kiegyensúlyozott és önmagával harmóniában lévő emberekért.
Mindez hiteles szakértők, ismert emberek, közszereplők segítségével, akiktől támpontot, kapaszkodókat kaphatunk 

az életünket érintő kis- és nagy dolgokról, vélt- vagy valós problémáinkról.

Részvételi díj: 
2.500  Ft / fő elővételben (Délegyháza Polgármesteri Hivatal – 2337 Délegyháza, Árpád u.8.) 

3.000  Ft / fő a helyszínen  (az előadás előtt (Kölcsey Művelődési Központ, 2337 Délegyháza Szabadság tér 1-3.) 

(A nagy érdeklődésre való tekintettel ajánljuk a jegyek elővételben történő megvásárlását!)

Az előadással kapcsolatban érdeklődni lehet: 
Kölcsey Művelődési Központban személyesen, a 06 24 212 005-ös telefonszámon vagy a „Délegyháza művház” Facebook oldalon.

Mindenkit szeretettel várunk!
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Magyarországon a Polgárőrség 25 éve járul hozzá a közrend és közbiztonság
megszilárdításához, a bűnözés megelőzéséhez. Az Országos Polgárőr Szövetség
és tagszervezetei stratégiai partnerei a Rendőrségnek, a Katasztrófavédelemnek,
a települési önkormányzatoknak és más a közrend fenntartásában szerepet játszó
rendészeti szerveknek. A Polgárőrség kormányzati támogatásban részesül, tevékenységét
törvény szabályozza, tagjait a közfeladatot ellátó személyeknek járó kiemelt védelem illeti meg.
Ha szeretne Délegyházán önkéntes munkát végezni, lépjen be  az újonnan megalakuló Polgárőrségbe!

Ha szeretne tenni:
 a közösségi bűnmegelőzésért,
 a biztonságosabb közlekedésért,
 a gyermekek és a fiatalok védelméért,
 a kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek tá-

mogatásáért, 

 a környezetvédelemért,
 a katasztrófa helyzetek elhárításáért,
 a kiegyensúlyozott közbiztonság fenntartásá-

ért, és hisz az önkéntes munka értékteremtő
erejében,

akkor köztünk a helye

Töltse ki az adatlapot és juttassa el a Polgármesteri 
Hivatalba Beke Vandához, vagy jelentkezzen az 
info@delegyhaza.hu e-mail címen. 

Név:............................................................................................

Cím: ..........................................................................................

Telefonszám:..............................................................................

E-mail:........................................................................................

2019. szeptember - december
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Maradandó ajándék

Olyan sokszor mondjuk azt a gyerekeinknek, (mondanánk fel-
nőttnek is csak nem merjük), hogy: „Szeresd már a másikat…
legyél vele kedves, udvarias, megértő. Próbáld meg legalább

tisztelni.” Karácsony környékén én még azt is hozzá szoktam tenni,
hogy: „Legalább most karácsonykor, mikor a szeretet ünnepe van.”

Rá kellett jönnöm, hogy parancsszóra nem lehet szeretni, még a
szeretet ünnepén sem. Szeretni, kedvesnek, megértőnek lenni csak
akkor tudunk, ha mi is kapjuk a szeretetet, ha az igazi szeretet van a
szívünkben, ha Isten Lelke tölti be a szívünket. Úgy még az ellensé-
geinket is tudjuk szeretni.

Közeleg a karácsony ünnepe, mikor Jézus születését ünnepeljük.
Akinek a testében Isten lejött a Földre, hogy végre megértsék az em-
berek, hogy Ő létezik és elmondja nekik, hogy a mennyország nyitva
áll, azok számára, akik Őt elfogadják. 

Mindenkinek azt kívánom, hogy fogadja el ezt a szeretetet, ami
által igazi békesség költözik a szívébe. És hogy mit tesz az igazi sze-
retet a gyakorlatban karácsony tájékán? 

A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy megölelje gyermekét.
A szeretet hagyja a lakásdíszítést és megcsókolja házastársát.
A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is.
A szeretet nem kiállt rá a gyerekekre, hogy álljanak félre asz útból,
hanem hálás érte, hogy vannak és útban tudnak lenni.
A videojátékok tönkremennek,
a gyöngysorok elvesznek,
a számítógépek elavulnak,
de a szeretet örökre megmarad.

Mihály Csilla

Délegyházi református Missziói Egyházközség
„Rejtve van minden élő szeme elött…” (Jób 28, 21.)

Ahatáridő egy furcsa teremtmény.
Az ember teremti, magának. Azért
teszi, mert úgy hiszi, hogy ha bizo-

nyos dolgok el vannak végezve határidőre,
akkor a saját élete lesz rendezettebb, ezáltal
esetlegesen boldogabb. A határidő szigo-
rúan büntet vagy jutalmaz, annak fényében,
hogy sikerült teljesíteni vagy nem. A határ-
idő nem egy relatív skála, amin bejelölhet-
jük magunknak visszaigazolásként, hogy ki-
csit teljesítettük vagy nagyon teljesítettük.
A határidő eldöntendő kérdés, mely a maga
egyszerű létezésével kijelenti a hozzá csatolt
eseményhez, hogy megtörtént vagy sem.

Jób könyvének története, egyetlen
nagy történetként, ugyan összefoglalható
néhány mondatban, mégis magában rejti
azokat az apró, szinte már Zsoltár-szerű,
önmagukban is értelmezhető részeket,
mint a 28, 12-28. A bölcsesség természe-
téről, értékéről, hiányáról és annak lelő-
helyéről szól. Érdemes tudatosítani, hogy
ez a bölcsesség, nem csak azt jelenti, amit
ma értünk alatta, amikor a józanész és az
élettapasztalat bölccsé teszi az embert,
hanem sokkal inkább a boldog élethez
szükséges összetett tudás és az aszerint
való következetes élet kulcsa, melynek kö-
zéppontjában az Isten áll.

Hol találkozik a határidő és a bölcses-
ség, és mi köze az adventhez? A bölcses-
ség szükségességéről azt kell tudnunk,
hogy vissza-vissza térő boldogtalansá-
gunk, melyet Isten nélküli pótcselekvések-
kel akarunk múlatni, végső megoldása.

Ezért igen értékes. A másik dolog a böl-
csesség forrása. Eredendően rejtve van az
ember elől, mégis kijelenti az Isten, hogy
nála van, és birtokába is adja az embernek,
igény szerint. Mikor érkezik meg a boldog-

ság kulcsa, a bölcsesség? A ma adventja –
az Úr eljövetele az életünkbe – fontos ha-
táridőhöz van kötve, mégsem ismerjük
azt. Addig kell befogadni az Isten bölcses-
ségét, amíg tehetjük, amíg élünk. Ámen.

a Délegyházi református Missziói Egyházközség aktuális programjai

Állandó alkalmaink:
Csütörtök 16:00 Idősek Bibliaórája
Csütörtök 19:00 Felnőtt Bibliaóra
Péntek 16:00 Felsős Ifjúsági Bibliaóra
Péntek 18:00 Középiskolás Ifjúsági Bibliaóra
Vasárnap 09:00 Énekkar
Vasárnap 10:00 Istentisztelet és Gyermekistentisztelet

További eseményeink:
December 19-20. Úrvacsora előkészítő a bibliaórák idejében
December 24. 16:00 Szentesti Istentisztelet
December 25-26. 10:00 Karácsonyi Úrvacsorás Istentisztelet
December 31. 16:00 Óévi Hálaadó Istentisztelet
Január 1. 10:00 Újévi Könyörgő Úrvacsorás Istentisztelet
Január 5. 10:00 Istentisztelet beszámolóval és szeretetvendégség
Január 11. 09:00 Gyermekszombat
Január 20 – 24. 18:00 Ökumenikus imahét 

Hivatali nyitva tartás: Csütörtök 8:00 – 16:00
December 21-től január 5-ig a lelkipásztori hivatal és a hétközi alkalmak szünetelnek!
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: 10918001-00000085-97250000

Alkalmainkra hívunk és várunk szeretettel mindenkit!
Sáska Attila

református lelkipásztor

Áldott Karácsonyt kíván és alkalmaira mindenkit szeretettel
hív a baptista gyülekezet

Dunavarsány, Eötvös utca 70.
Karácsonyi Istentisztelet december 25. szerda 10:00

Istentiszteletek és gyerek foglalkozás minden vasárnap 15:00
www.dvbaptista.hu  •  fb: baptista.dunavarsany
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Kedves Olvasó! Üdvözöllek, ez itt a
FitReform Kingával rovat, minden
hónapban egészségmegőrző témák-

kal jelentkezem nektek! Fogadjátok az elsőt
szeretettel! 

Első lépések, hogy sokan nem vagyunk
megelégedve azzal, amit a tükörben látunk,
vagy egészségesebbek szeretnénk lenni, de
nem tudjuk hogyan is álljunk neki.

Ebben a hónapban megosztom veletek
az én helyesnek vélt első lépéseimet!

Mikor nekiláttam az edzésnek, én a napi
mozgást emeltem, az étkezés és az életmó-
dom a régi maradt. Később fokozatosan
kezdtem változtatni a dolgokon. 

1. lépés: Tűzd ki a célod!
Az első és legfontosabb, ha már elhatá-

roztad magad, tűzd ki a célt. Mit szeretnél?
Fogyni, izmosabb lenni, vagy mind a kettő.
Fittebbnek és egészségesebbnek éreznéd
magad? Lényeges, hogy a kitűzött cél elér-
hető legyen, ne évek kelljenek hozzá. Elő-
ször mindig kisebb célban gondolkodjunk. 

2. lépés: Motiváld magad!
Válassz ki egy képet, vagy egy idézetet,

amitől tuti meglesz a mindennapi motivációd.
Gondolj arra, hogyha kiteszed a hűtőre és
ránézel, akkor feltöltődsz energiával. Ezeken
kívül ajánlatos, ha van egy zeneszám, amitől
beindulsz, felpörögsz, még ha szomorú és
fáradt is vagy. Ez tuti be fog jönni!

3. lépés: határozd meg, milyen ed-
zésre van szükséged!

Fel kell térképezni, hogy mire van szüksége
a testednek és a lehetőségeidet nézve, milyen edzés
a legaktuálisabb számodra. 

A legelső, hogy örömet okozzon neked az
edzés, tudj mosolyogni közben, még ha fáj is! 

Ha fogyni, karcsúsodni szeretnél, a leg-
jobb, ha az alakformáló, zsírégető edzéseket
kevered egy pici kardióval, ami az állóképes-
ségedet növeli. Ez lehet gyorstempójú gya-
loglás, akár emelkedőre, vagy futás alacso-
nyabb intenzitáson, intervall edzés (alacsony
és magas intenzitású gyakorlatok váltako-
zása).

Hasznos, ha van lehetőség eszközökkel
dolgozni, segítenek gyorsabban elérni a
célod.

4. lépés: Mikor és mennyit?
Szuper lenne, ha mindennap tudnál mi-

nimum félórát tornázni, de mivel ezt nem
mindig egyszerű tartani, így azt javaslom,
hogy a héten válassz ki 3-4 napot, amikor
legalább egy órát edzel, és az edzésnapok
között tarts 1-1 nap szünetet, hogy az izmaid
tudjanak regenerálódni, visszanyerni az
edzés alatt megrövidült hosszukat. Pihenő-
napon nyújts! Például, hétfő – szerda - pén-
tek és vasárnap edzésnap, a többi pihenőnap. 

5. lépés: étkezés
Ha elhatároztad magad, onnan nincs

visszaút, ha törik, ha szakad, meg kell csinál-
nod! Akard végigcsinálni, csak így leszel si-
keres! 

A titok az, hogy a siker 30%-ban az ed-
zéseiden, 70%-ban az étrendeden múlik! 

Néhány alapvető szabály, ami nekem be-
vált. 

(Ha lehetőséged van, egyeztess szakem-
berrel, aki személyre szabott tervet készít
neked.)

1: Reggelizz!
2: Kerüld a nehéz, zsíros, cukros étele-

ket. Amit eszel, azzá leszel!!!
3: Étkezz napi 3x, sose edd tele magad,

de a túl kevés se jó. Találd meg a középutat
és a megfelelő tápanyagokat. Ha túl sok az
egészségtelen étel, egyértelmű, hogy súlyfe-
lesleg keletkezik, ha nem dolgozod le azt. Vi-
szont, ha éhes vagy, a szervezeted késztetést
fog érezni, hogy raktározza a szénhidrátokat,
zsírokat. Ez olyan, mint a jegesmedvéknél,
amit esznek, felszedik zsírban, hogy téli
álom közben legyen mit felhasználni. De
erre nekünk ugye nincs szükségünk? 

4: Igyál napi 2-2,5 liter szénsavmentes
vizet. Vizet, nem cukros és szénsavas löty-
työket!

5: Próbálj mindennap azonos időközön-
ként étkezni. (4-5 óránként)

6: Igyekezz friss alapanyagokat felhasz-
nálni a konyhában. Ha nincs lehetőséged
mindig magadra főzni, akkor is gondold
meg, mit választasz a különféle kínálatokból.

És amit még megemlítenék: A sport
segít a káros szenvedélyek elhagyásában is! 

Mit látsz a tükörben és mit érzel kez-
detben?

Ne ijedj meg, lehetséges, hogy eleinte
nem fog látszani az alakodon a változás. Sőt,
inkább „hízni” fogsz kicsit. Ez azért van,
mert az edzésektől elindulni az izomnöveke-
dés. Az izomszövet nehezebb, mint a zsír-
szövet, így a mérleg is többet mutathat majd.
Ez a jelenség egyénenként változó, minden-
kinek más a szervezete, más tulajdonságok-
kal van felruházva. 

Köszönöm, hogy velem tartottatok, szí-
vesen olvasnám véleményeiteket, tapasztala-
taitokat. Várom őket a FitReform Kingával
Facebook oldalon!
Sosem késő elkezdeni, tarts velem! 

Zongor Kinga

Első lépések az egészségmegőrzésért

AMIT NYÚJTUNK:
• mozgásfejlesztés
• akaraterő fejlesztés
• önbizalom és Önfegyelem

fejlesztés
• figyelem fejlesztés
• jó közösség és aktív klubélet

• versenyzési és edzőtábori 
lehetőségek

• egészséges életmód
• „energia levezetés"
• képzett edzők

FOLYAMATOS TAGFELVÉTEL AZ EDZÉSEKEN!

A DÉLEGYHÁZI

KARATE SPORTEGYESÜLET
GYEREK CSOPORTOT INDÍT (6 ÉVES KORTÓL)

DÉLEGYHÁZÁN, AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA TORNACSARNOKÁBAN
HÉTFŐ 17.00-18.30 CSÜTÖRTÖK 17.00-18 00

DÉLEGYHÁZI KARATE SPORTEGYESÜLET
ELÉRHETŐSÉGEI (JELENTKEZÉS):

info
06 20 775 1659

marossy.karoly@gmail.com

facebook: Délegyházi Karate Sportegyesület

www.senseimarossy.hu
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Rendelési idő: hétfőn 15:00-tól és szerdán 13:00-tól

Bejelentkezés telefonon lehetséges: hétköznap 15:00 és 18:00 között
ezen a számon: 0670/280-1067

Részletesebb információk a www.roan-med.hu honlapon!

PEDIKÛR • LÁBÁPOLÁS
(Benőtt köröm, tyúkszem, gombásodás stb.)

HÁZHOZ MEGYEK!  Hívjon bizalommal!
Kronome Mónika  06 70 563 3832
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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 Bölcsőde
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.
Dr. Ladányi Györgyi: 06-24/212-044
Dr. Bognár János: 06-21/292-0017

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
Kerezsi Istvánné: 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.: 06-24/520-991
Rendőrség szolgálati mobil: 06-20/489-6753

24. DPMV zrt. Víz- és szennyvízszolgáltatás
cím: 2336 Dunavarsány Vörösmarty u.149.
DPMV Zrt. diszpécser szolgálata minden nap (0-24h)
fogadja az Ön hívását a 06 29 340 010-es 
és a 06 70 682 7546-os telefonszámon.

Kiadó: Délegyházi Polgármesteri Hivatal
Székhelye: 2337 Délegyháza, Árpád u. 8. •  Ingyenes kiadvány

Felelős kiadó: Dr. Molnár Zsuzsanna
Főszerkesztő: Beke Vanda

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

Nyomdai munkák: West-Graph Kft. •  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.

•  VízVEzETéK-szErElés, javítás, dugulás elhárítás, gyorsszolgálat, állandó
ügyelet hétvégeken is. Tel.: 06 30 376 1796

aPróhIrDETés

•  rEDŐny JaVíTÁs rÖVID haTÁrIDŐVEl! hétvégén is kimegyek! 
Tel.: 06 20 3642 383

•  Kistraktor hátsó tengely 2 db eladó, 11.000,- Ft/darab. Kisméretű alternáló
gép eladó 25.000,- Ft-ért.
érdeklődni lehet : 06 20 9549 423

•  KaPUaUTOMaTIzÁlÁs. Új és meglévő toló-, úszó-, kétszárnyas és szek-
cionált kapuk automatizálása és javítása. Biztonság és kényelem egy gomb-
nyomásra, megfizethető áron! 
Tel.: 06 70 258 0409, email cím: cseszkola@gmail.com

•  BEnzInEs, hÁlózaTI és aKKUMUlÁTOrOs KErTI-, MűhEly-
szErszÁMOKKal, KIEGészíTŐKKEl VÁrJUK VÁsÁrlóInKaT! 
Fűnyírók, fűkaszák, sövényvágók, láncfűrészek, nagynyomású mosók, gérvá-
gók, körfűrészek, gyalugépek, köszörűk, fúrógépek, csavarbehajtók, rönkha-
sítók, kompresszorok, áramfejlesztők, betonkeverők, lapvibrátorok, forgácsel-
szívók. Telefon: 06 20 247 1526, InFO@PGGh.hU, WWW.PGGh.hU

Délegyházi Hírek
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AKCIÓ: KERTI SÜTŐK,

Új termékek: 

TERRÁN és BRAMAC cserép
AKCIÓ: KERTI SÜTŐK,

Új termékek: 

TERRÁN és BRAMAC cserép

Délegyháza

KÉNYELMES ALAKFORMÁLÁS
INFRAFÉNY ÉS MÁGNESTERÁPIA
GARANTÁLT KALÓRIAVESZTÉS

EXTRA GYORS MÉREGTELENÍTÉS

INFRATRAINER DÉLEGYHÁZA
2337 Délegyháza, Fűzfa utca 11.
Bejelentkezés: 06 30 152 0028

www.infratrainerdelegyhaza.hu

GARANTÁLT KALÓRIAVESZTÉSGARANTÁLT KALÓRIAVESZTÉS
EXTRA GYORS MÉREGTELENÍTÉSEXTRA GYORS MÉREGTELENÍTÉS

INFRATRAINER DÉLEGYHÁZA
2337 Délegyháza, Fűzfa utca 11.
Bejelentkezés: 06 30 152 0028

 
BIEN BBIBIEBIENBIEN –– ETRE SZALONEETETRETREETRE ETRE SETRE SZETRE SZAETRE SZALETRE SZALOETRE SZALON 

(2336 Dunavarsány, Kolozsvári u.23.) 
 

- Esztétikai pedikűr 
- Problémás láb kezelése 
- Kényeztető SPA pedikűr 
- Paraffinos kéz- és lábápolás 

- Lakkozás, ingyenes lábápolási tanácsok 

Kézi-, gépi és kombinált pedikűr vizes pedikűr géppel, minden esetben 
személyre szabottan! 

 
 

Előzetes bejelentkezés: 
FFEJEFEFEJFEJES ÉVA,FEJESFEJES FEJES ÉFEJES ÉVFEJES ÉVAFEJES ÉVA, telefoFEJES ÉVA, FEJES ÉVA, tFEJES ÉVA, teFEJES ÉVA, telFEJES ÉVA, teleFEJES ÉVA, telefFEJES ÉVA, telefon: 06FEJES ÉVA, telefonFEJES ÉVA, telefon:FEJES ÉVA, telefon: FEJES ÉVA, telefon: 0FEJES ÉVA, telefon: 06/30FEJES ÉVA, telefon: 06/FEJES ÉVA, telefon: 06/3FEJES ÉVA, telefon: 06/30/39FEJES ÉVA, telefon: 06/30/FEJES ÉVA, telefon: 06/30/3FEJES ÉVA, telefon: 06/30/394FEJES ÉVA, telefon: 06/30/394--79779--79779 
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HoHHozHozzHozzaHozza bHozza Hozza beHozza be réHozza be Hozza be rHozza be régHozza be régi Hozza be régiHozza be régi aHozza be régi araHozza be régi arHozza be régi aranyHozza be régi aranHozza be régi arany, eHozza be régi arany,Hozza be régi arany, Hozza be régi arany, ezHozza be régi arany, ezüsHozza be régi arany, ezüHozza be régi arany, ezüstHozza be régi arany, ezüst éHozza be régi arany, ezüst Hozza be régi arany, ezüst éksHozza be régi arany, ezüst ékHozza be régi arany, ezüst ékszHozza be régi arany, ezüst ékszeHozza be régi arany, ezüst ékszereHozza be régi arany, ezüst ékszerHozza be régi arany, ezüst ékszereit éHozza be régi arany, ezüst ékszereiHozza be régi arany, ezüst ékszereitHozza be régi arany, ezüst ékszereit Hozza be régi arany, ezüst ékszereit ésHozza be régi arany, ezüst ékszereit és Hozza be régi arany, ezüst ékszereit és 
bbebecbecsbecsebecserébecserbecserélbecseréljbecseréljükbecseréljübecseréljük!becseréljük! 

AAraArAranyAranArany feArany Arany fArany felArany felváArany felvArany felvásArany felvásáArany felvásárlArany felvásárArany felvásárláArany felvásárlásArany felvásárlás:Arany felvásárlás: Arany felvásárlás: 77.7.87.8000,0000,-- FtFFt/g//g  
AAraArAranyAranArany bArany Arany beArany besArany beszArany beszáArany beszámítArany beszámArany beszámíArany beszámítáArany beszámításArany beszámítás:Arany beszámítás: 10.Arany beszámítás: Arany beszámítás: 1Arany beszámítás: 10Arany beszámítás: 10.000,Arany beszámítás: 10.0Arany beszámítás: 10.00Arany beszámítás: 10.000Arany beszámítás: 10.000,-- FtFFt//gg 

 

VVáVálVállVállaVállalVállaluVállalunVállalunkVállalunk Vállalunk jVállalunk jaVállalunk javVállalunk javítVállalunk javíVállalunk javítáVállalunk javítást,Vállalunk javításVállalunk javítástVállalunk javítást, Vállalunk javítást, kVállalunk javítást, készVállalunk javítást, kéVállalunk javítást, késVállalunk javítást, készítéstVállalunk javítást, készíVállalunk javítást, készítVállalunk javítást, készítéVállalunk javítást, készítésVállalunk javítást, készítést Vállalunk javítást, készítést isVállalunk javítást, készítést iVállalunk javítást, készítést is!Vállalunk javítást, készítést is! 

 
NNyNyiNyitNyitvaNyitvNyitva ttatarttartartátartástartás:tartás: 

KKedKeKeddKedd: Kedd:Kedd: 13Kedd: 1Kedd: 13.Kedd: 13.00Kedd: 13.0Kedd: 13.00 Kedd: 13.00 –– 17117.17.0017.017.00 17.00 ó17.00 ór17.00 órái17.00 órá17.00 óráig17.00 óráig 
SSzeSzSzerSzerdSzerda: SzerdaSzerda:Szerda: 1Szerda: 13.Szerda: 13Szerda: 13.0Szerda: 13.00 Szerda: 13.00Szerda: 13.00 –– 17117.17.0017.017.00 17.00 ór17.00 ó17.00 órái17.00 órá17.00 óráig17.00 óráig 

CsCCsüCsütCsütörCsütöCsütörtCsütörtökCsütörtöCsütörtök: Csütörtök:Csütörtök: 1Csütörtök: 13.Csütörtök: 13Csütörtök: 13.0Csütörtök: 13.00 Csütörtök: 13.00Csütörtök: 13.00 –– 17117.17.0017.017.00 17.00 ór17.00 ó17.00 órái17.00 órá17.00 óráig17.00 óráig 

 

MiMMinMindMindeMindenkiMindenMindenkMindenkitMindenkit sMindenkit Mindenkit szMindenkit szeMindenkit szereMindenkit szerMindenkit szeretMindenkit szereteMindenkit szeretetMindenkit szeretettMindenkit szeretetteMindenkit szeretettelMindenkit szeretettel váMindenkit szeretettel Mindenkit szeretettel vMindenkit szeretettel váruMindenkit szeretettel várMindenkit szeretettel várunk!Mindenkit szeretettel várunMindenkit szeretettel várunkMindenkit szeretettel várunk! 
 

FARKAS CIPŐJAVÍTÓ 
ÉS KULCSMÁSOLÓ

Cipőjavítás, kulcsmásolás, élezés, bélyegző
készítés, távirányítók, autóriasztók, autókul-
csok elemcseréje. 

Ha felkeltettem érdeklődését és igényt tart a
szolgáltatásomra, az alábbi elérhetőségeimen
leadhatja megrendelését:

Üzlet elérhetősége: Bp. Déli pu., 
Farkas cipőjavító – kulcsmásoló 
Vidéki ügyfeleim részére elérhetőségem:

Átvevőhely: Délegyháza, Vörösmarty u. 43. 
Hétfő – péntek: előre egyeztetett időpontban 

Rendelés egyeztetés: 06 70 411 8004
https://www.facebook.com/farkascipojavito-
eskulcsmasolo/


