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Áldott, békés ünnepeket és boldog új esztendőt
kívánunk Délegyháza minden kedves lakójának!

dr. Riebl Antal polgármester 
és a Képviselő-testület tagjai

Áldott, békés ünnepeket és boldog új esztendőt
kívánunk Délegyháza minden kedves lakójának!

dr. Riebl Antal polgármester 
és a Képviselő-testület tagjai

J. Simon Aranka
Várlak, de most nem úgy – advent másképp

Vártalak. Minden évben újra és újra,
kiégve, elveszetten, hiú reményre gyúlva,
hogy egyszer majd fellobbansz az éjben, sötétben,
s láttalak is, ahányszor csak az égre fölnéztem.

Mohó szemeimet fényed megigézte,
s a szent pillanatban odaadtam érte
ígéretek százát, még több fogadalmat,
s ugyanaz maradtam. Hol a Te hatalmad?

Erővel akartam kényszerítőd lenni:
Ha tényleg vagy, miért nem változik meg semmi?
Hogy élsz, szeretsz ma is, bizonyítanod kell!
... Remélek minden nap, sohasem adom fel:

Várlak, de most nem úgy, hanem, mint még soha!
Szeretnék ház lenni, nyugalmad otthona
Asztalt terítenék, tiszta ágyat vetnék,
Te lennél szívemben a legdrágább vendég.

Ebben az adventben én hívlak meg Téged,
Nem kell bizonyíték, és nem kell ígéret.
Nem vágyok csodákat, nem kérek kincseket,
Utcákon harsogó, csillogó díszeket.

Csak csöndedet hozd el, elmerülni benne,
Arcodat szemlélni, mintha tükör lenne.
Mit ott látnék: rosszat, jót, elődbe borítom,
Ragyogd be fényeddel egyszerű hajlékom.
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Délegyháza Község Önkormányza-
tának Képviselő-testülete 2020.
október 27-én rendes ülést tartott

a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében. Az
ülés kezdetén dr. Riebl Antal polgármester
beszámolt a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról.

Első napirendi pontként a Helyi Esély-
egyenlőségi Program felülvizsgálatának jó-
váhagyásáról döntött a Képviselő-testület,
melyet a Nemzetiségi Önkormányzattal kö-
tött együttműködési megállapodás felülvizs-
gálata követett, tekintettel arra, hogy a Nem-
zetiségi Önkormányzat székhelye áthelye-
zésre került a Rákóczi utca 1. szám alá. Ezt
követően közutakkal kapcsolatos ügyeket
tárgyalt a Képviselő-testület, melynek kere-
tében újratárgyalta a Vasút sor – Gizella
telep kereszteződésének forgalomszabályo-
zását, s akként határozott, hogy árajánlatot
kér a kereszteződésbe forgalomirányító köz-
lekedési lámpa kihelyezésére és az árajánlat
ismeretében tárgyalja újra az ügyet. Döntés
született – az érintett ingatlantulajdonosok
kérelmére – a Zsombékos köz tóparti végén
lévő útszakaszra betonoszlopok kihelyezé-
séről, annak érdekében, hogy ezen a rendkí-
vül keskeny útszakaszon csak kerékpárral és
gyalogosan lehessen közlekedni. Tárgyalta a
Képviselő-testület a Petőfi utcai buszparko-
lással kapcsolatban érkezett panaszokat, és
úgy határozott, hogy a Rendőrség és szakér-

tők véleménye alapján dönt a Petőfi utcában
a buszok parkolása szabályozásának kérdé-
sében. Negyedik napirendként egy víziállás
kérelmet tárgyalt a Képviselő-testület, me-
lyet ingatlanügyek követtek.

Felülvizsgálta a Képviselő-testület a helyi
adókról szóló rendeleteit, s 2021. január 1-jei
hatállyal módosította azokat (22/2020.
(X.28.) önkormányzati rendelet a telekadóról
szóló 23/2003. (XII.23.) önkormányzati
rendelet módosításáról; 23/2020. (X.28.) ön-
kormányzati rendelet a települési adóról
szóló 17/2016.(XI.22.) önkormányzati ren-
delet módosításáról; 24/2020.(X.28.) önkor-
mányzati rendelet a helyi építményadóról
szóló 20/2003. (XII.23.) önkormányzati
rendelet módosításáról; 25/2020.(X.28.) ön-
kormányzati rendelet az idegenforgalmi adó-
ról szóló 21/2003. (XII.23.) önkormányzati
rendelet módosításáról). A Magyar Közlöny
265. számában kihirdetett 535/2020. (XII.1.)
Korm. rendelet értelmében ezek a rendele-
tek – az építményadó rendeletnek a reklám-
hordozó adóra vonatkozó rendelkezéseit ha-
tályon kívül helyező rendelkezések kivételé-
vel – nem léphetnek hatályba.  

A hetedik napirendi pont keretében dön-
tött a Képviselő-testület a Bugyi településtől
átcsatolt településrész közterület-elnevezé-
séről. A területrész neve Széchenyi telep lett,
tekintettel arra, hogy a természetben kiala-

kított utcák az ingatlan-nyilvántartásban
nem léteznek. A továbbiakkal kapcsolatban
az érintett ingatlantulajdonosokat a Polgár-
mesteri Hivatal értesíteni fogja. Ezt köve-
tően az egyéb településfejlesztési és telepü-
lésüzemeltetési ügyek következtek, melynek
keretében támogatási kérelmeket, egy közte-
rületi fakivágási ügyet tárgyalt a Képviselő-
testület, valamint arról döntött, hogy nem
kíván rendeletet alkotni a tűzijáték használa-
tának tiltásáról, korlátozásáról. 

Az ülés jegyzőkönyve és az ülésen alko-
tott rendeletek a Könyvtárban, illetőleg a
község honlapján (www.delegyhaza.hu) ol-
vashatók.

A 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt a
Képviselő-testület nem ülésezhet, a kataszt-
rófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.§-ának (4) bekezdése
alapján ugyanis veszélyhelyzetben a telepü-
lési önkormányzat képviselő-testületének, a
fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és
hatáskörét a polgármester, illetve a főpol-
gármester, a megyei közgyűlés elnöke gya-
korolja. A feltétlenül szükséges döntéseket
tehát dr. Riebl Antal polgármester úr
hozza meg. 

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

Törvényi változások az adózásban

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakossá-
got, hogy az egyes adótörvé-
nyek módosításáról szóló 2020.

évi CXVIII. törvény a helyi iparűzési adót
és a gépjárműadót érintő rendelkezéseket is
tartalmaz, mely 2021. január 1-jén lép ha-
tályba. 

Gépjárműadó: 
A törvénymódosítás értelmében a gép-

járműadóval kapcsolatos adóhatósági fel-
adatokat 2021. január 1-től a Nemzeti Adó-
és Vámhivatal fogja ellátni. Ezt a rendelke-
zést a 2020. december 31-ét követő idő-
szakra eső gépjárműadó-kötelezettségre kell
alkalmazni. A 2021. január 1-jét megelőző
időszakra eső gépjárműadó-kötelezettséggel
összefüggő adóhatósági feladatokat az ön-
kormányzati adóhatóság látja el. A 2020. de-
cember 31-ig terjedő időszakra eső gép-
jármű-adófizetési kötelezettség elmulasztása

esetén az önkormányzati adóhatóság a
2020. december 31-én hatályos szabályok
alapján eljárhat. 

Iparűzési adó: 
A törvénymódosítás szerint 2021. január

1-től megszűnik az ideiglenes jelleggel vég-
zett iparűzési tevékenység után fizetendő
iparűzési adó, és az építőipari tevékenységet
az adott településen 180 napot meghaladóan
végző vállalkozás esetén állandó jellegű ipar -
űzési adókötelezettséget megalapozó telep-
hely jön létre. 

További változás lesz, hogy 2021. január
1-től az iparűzési adóbevallást az adóalanyok
nem az önkormányzati, hanem kizárólag az
állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani,
elektronikus úton. Az adót azonban to-
vábbra is az önkormányzat számlájára
kell befizetni. Az elektronikus kapcsolattar-

tásra nem kötelezett, egyéni vállalkozónak
nem minősülő magánszemély iparűzési adó-
alanyok (vállalkozók) az iparűzési adóbevallási
nyomtatványt továbbra is benyújthatják papír
alapon, ezt azonban közvetlenül az önkor-
mányzati adóhatósághoz kell benyújtani. 

Elektronikus ügyintézés
Ezúton is felhívom a Tisztelt Adózók fi-

gyelmét, hogy az elektronikus kapcsolattar-
tásra kötelezett adózók kizárólag elektroni-
kus úton tarthatnak kapcsolatot az önkor-
mányzati adóhatósággal minden adónem
tekintetében, beadványaikat cégkapun
(ügyfélkapun) keresztül epapíron, vagy a
Polgármesteri Hivatal KRID számára
(503153145) történő beküldéssel küldhetik
meg az adóhatóságnak.

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző



Délegyházi Hírek

Önkormányzati Hírek

32020. december

Koronavírussal kapcsolatos intézkedések, tudnivalók
1. Jogszabályok:
Az egyre súlyosbodó koronavírus világjár-
vány következményeinek elhárítása, az
egészség megóvása érdekében a Kormány
478/2020.(XI.3.) rendeletével Magyarország
egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki,
2020. november 4-i hatállyal, és 479/2020.
(XI.3.) rendeletével további védelmi intéz-
kedéseket vezetett be, valamint törvényjavas-
latot nyújtott be a veszélyhelyzet további 90
napra történő meghosszabbításáról. 

Az Országgyűlés a 2020. november 10-i ülé-
sén elfogadta a 2020. évi CIX. törvényt a ko-
ronavírus-világjárvány második hulláma el-
leni védekezésről, mely a 478/2020.(XI.3.)
Kormányrendelet által elrendelt veszélyhely-
zettel összefüggő sajátos szabályokat álla-
pítja meg, megerősíti a Kormány által hozott
veszélyhelyzeti rendeletek hatályát, 90 nap-
pal meghosszabbítva a veszélyhelyzet időtar-
tamát. 

A Kormány 2020. november 10-én megho-
zott és kihirdetett 484/2020.(XI.10.) rende-
lete tartalmazza a Miniszterelnök úr által no-
vember 9-én bejelentett védelmi intézkedé-
seket. A Kormányrendelet értelmében 2020.
november 11-től – a Miniszterelnök úr legú-
jabb bejelentése szerint – 2021. január 11-ig: 

- A maszkviselés szabályai fennmaradtak,
szigorodnak. Közterületeken csak 10.000
főnél nagyobb lakónépességű település bel-
területén, az adott önkormányzat által ki-
jelölt közterületeken, parkokban, zöldterü-
leteken, nyilvános helyeken kötelező a
maszk viselése, Így ez a délegyházi lakos-
ságra nem vonatkozik. 

- Kijárási tilalom lépett hatályba az este 8 óra
és reggel 5 óra közötti időszakra. Ez alól
kivételként csak a munkavégzés, munkába
járás és munkából hazajárás, a versenyszerû
sport céljából történő közlekedés, valamint
az egészségkárosodással, életveszéllyel, sú-
lyos kárral fenyegető helyzet és életvédelmi
célból való közterületi tartózkodás megen-
gedett. A kutyasétáltatás is megengedett
este 8 és reggel 5 óra között, de csak a la-
kóhely/tartózkodási hely/szálláshely 500
méteres körzetében. 

- Rendezvény, gyûlés tartása a törvényben
meghatározott kivétellel tilos. 

- Vendéglátó üzletben csak a személyzet tar-
tózkodhat, valamint az étel elvitele és kiszál-
lítása érdekében az ehhez szükséges időtar-
tamig való tartózkodás megengedett.  Az
étel elvitele és kiszállítása mellett a menzák
is mûködhetnek.  

- Az üzletek csak reggel 5 óra és este 7 óra
között tarthatnak nyitva. Ez alól kivétel a
gyógyszertár és a benzinkút. 

- A szálláshelyek turistákat nem fogadhat-
nak. 

- Az edzőtermek, kulturális intézmények,
könyvtárak, fürdők, mozik stb. bezárnak, a
sportlétesítmények csak a versenyszerû
sportolók számára látogathatók edzés és
zárt kapus verseny tartása céljából. 

- Bölcsőde, óvoda, általános iskola a 8. osz-
tályig nyitva tart, az iskolák a 9. osztálytól
digitális tanrendben működnek. Közneve-
lési intézményben fennmarad a lázmérés, a
szülők csak maszkban és csak a lázmérési
pontig mehetnek be az intézménybe. Az
óvodai, bölcsődei, iskolai és szociális intéz-
ményi dolgozók teszteléséről külön rende-
let rendelkezik. 

- A Honvédség közreműködik a rendvé-
delmi intézkedések végrehajtásában. 

A fentiekhez kapcsolódó gazdaságvédelmi
intézkedésekről a 485/2020.(XI.10.) Kor-
mányrendelet rendelkezik, míg a 486/2020.
(XI.10.) Kormányrendelet rendelkezik az
egészségügyi dolgozók és hallgatók ingyenes
tömegközlekedéséről. 

A Kormányrendelet előírásai Délegyhá-
zára vonatkozóan:
1. Délegyháza 10.000 főnél kevesebb lé-
lekszámú település, tehát a közterületeken
nem kötelező a maszk viselése.

2. Boltok:
Az új rendelet értelmében bevezetésre
került a vásárlási idősáv.
Ennek értelmében HÉTKÖZNAP 9.00
– 11.00 óra között valamint HÉTVÉ-
GÉN 8.00 – 10.00 óra között az élelmi-
szer boltokban, gyógyszertárban csak a
65 év felettiek vásárolhatnak!

1. Orrot – szájat takaró maszkviselés az
üzletben történő vásárlás, illetve az üz-
letben történő munkavégzés során –
szigorú akár 1MFt-os büntetés!

2. korlátozzák, hogy egyszerre hány
ember lehet bent a boltban, a többiek
az utcán egymástól másfél méteres tá-
volságra tartózkodjanak

3. egy családból csak egy ember menjen
bevásárolni, ha lehet, a gyereket se vi-
gyék be

4. ha lehet, a kártyás fizetést kell előny-
ben létesíteni

5. este 7 óráig maradhatnak nyitva, és
utána a kijárási tilalom lejártával, tehát
leghamarabb reggel 5 órakor nyithat-

nak ki
6. a dolgozók a megfelelő igazolás fel-

mutatásával jöhetnek-mehetnek a
munkába a kijárási tilalom alatt is 

3. Piacot, játszóteret és a kocsmát lezár-
tuk.
4. Étel kiszállítás és elvitel lehetséges,
tehát a Piac Kifőzde, a B’ n B Hamburgeres,
a Tavirózsa Kemping ezen tevékenysége
működhet az alábbi szerint :
Vendéget nem fogadhatnak, vendégnek
ott csak az étel elvitele céljából lehet tar-
tózkodni. 
Elsősorban a HÁZHOZSZÁLLITÁSt
vegyük igénybe.
Ha lehet ne kézpénzzel, hanem kártyával
vagy átutalással fizessünk.

1. a kiszállító feladata és felelőssége,
hogy az elkészült ételt olyan, jól zár-
ható, tiszta dobozba csomagolja,
amelyben az utólagosan nem szennye-
ződhet 

2. ha a szállító nem találkozik a fogyasz-
tóval ne a lábtörlőre tegyék a rende-
lést, az ételt egy plusz zacskóba cso-
magolva lehetőleg a kilincsre vagy a
kerítésre akassza

3. ha a szállító találkozik a fogyasztóval
átvételkor mindkét félnek maszk vise-
lése kötelező, kesztyű viselése ajánlott

4. átvételkor győződjünk meg róla, hogy
az étel jól le van zárva, nem kontami-
nálódott

5. kicsomagolás után mossunk és fertőt-
lenítsünk kezet

6. a meleg ételeknek átvételkor még for-
rónak kell lennie, legalább 63° fokos-
nak!

7. ha nem esszük meg azonnal, akkor te-
gyük az ételt hűtőbe

8. fogyasztás előtt az ételt nem elég fel-
melegíteni újra fel kell forralni

9. minden élelmiszer esetében fontos,
hogy betartsuk az alapvető élelmiszer-
biztonsági szabályokat, mint a szeny-
nyeződéstől való védelem és megfe-
lelő hőkezelés

5. Az Adventi rendezvénysorozat elma-
rad, a Művelődési Ház és a Könyvtár zárva
tart, a csoportok nem tarthatnak foglalkozá-
sokat a gyülekezési és rendezvény tilalom
miatt. 

A Szent István parkban az Önkormányzat
gondoskodik a Mindenki Karácsonyfája ál-
lításáról és díszítéséről. 
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6. A megállapított rendszeres segélyek,
valamint az egyszeri segélyek kifizetése
postai úton vagy átutalással történik, a
készpénzes kifizetés szünetel. 

7. Önkormányzati Konyha működik, a
vendégek az ételt az Önkormányzat által ki-
jelölt helyen vehetik át. 
Iskola és óvoda konyha természetesen mű-
ködhet, de maszkban kell dolgozni és a
gyerekeket is maszkban kell kiszolgálni (a
tálalókonyhán is kell a maszk!). 6 éves kor
alatt nem kell maszk – de a suliban, amikor
sorban állnak kell. 
Felnőtt étkezés esetén készpénzes befize-
tés nem lehetséges, az étkezési díj befize-
tés további rendelkezésig kizárólag átuta-
lással történhet. 
Megrendelését e-mail útján a penztar@
delegyhaza.hu címre kell leadni. A meg-
rendelés alapján elkészített számlát a meg-
rendelő e-mail címére átküldjük. Kérésre
csekkes számlalevél kiküldése is lehetséges.
A díj rendezéséhez szükséges adatokat a
számla tartalmazni fogja. 
A menü megrendelése és befizetésének
rendezése minden esetben előre, a tárgy
hetet megelőző hét szerdai nap 10:00
óráig lehetséges, a fentiek szerint. A meg-
rendelés leadása továbbra is szükséges a
konyhára is. A megrendelt menük átvétele
előtt, annak befizetését a konyhán kérjük
igazolni!

8. COVID költségek: június 30-ig:
5.869.234 Ft, 07.01-től 11.09-ig 2.640.578
Ft, összesen eddig: 8.509.812,- Ft, év végéig
várhatóan 10-12 M Ft lesz. 
Bevételektől estünk el: pl. gépjárműadó éves
átlagokat számolva kb. 20-22 M Ft. HIPA
előleg mérséklési lehetőséggel is éltek adó-
zók, valamint egyes adónemekben kértek
halasztást, részletfizetést a jogszabályi lehe-
tőségeket kihasználva.

9. A Délegyházi Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje változott: a korona-
vírus-járvány további terjedésének megelő-
zése érdekében, óvatosságból a személyes
ügyfélfogadás (kivéve haláleset anyaköny-
vezése sürgős esetben) további rendelkezésig
szünetel.
Beadványaikat ügyfélkapun (cégkapun) ke-
resztül elektronikus úton, vagy postai úton,
vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal
főbejáratánál kihelyezett postaládába téve,
vagy az adott ügy ügyintézőjének címzett
e-mailban tudják a Hivatal részére eljuttatni.
A Hivatal ügymenete továbbra is folyama-
tos marad.

10. A Délegyházi Református Misz-
sziói Egyházközösség istentiszteletei
és közösségi alkalmai elmaradnak. 
Video – istentiszteletet tesznek közzé
minden vasárnap reggel 8 órakor a
Gyülekezet Youtube oldalán.
A lelkipásztori hivatal rendkívüli ügyin-
tézés miatt telefonon elérhető.

11. A Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia az alábbiakról tájékoztat:
A koronavírus miatt meghirdetett ve-
szélyhelyzetben a templomok, mint a
lelki feltöltődés és imádság helyei külö-
nösen is fontosak, ezért a katolikus
templomokat továbbra is nyitva tartják.
Szentmisék is tarthatóak, de azok csak
úgy végezhetőek, hogy a hatósági kijá-
rási korlátozásokkal összhangban ma-
radjanak. 

12. Az Idősek lehetőség szerint marad-
janak otthon, illetve tartsák be a védel-
mükben kialakított vásárlási idősávot.

13. Önkéntesek jelentkezését várjuk
Balogh-Gaál Andreánál: szocugy@
delegyhaza.hu e-mail címen, illetve 06-
30/692-1075-ös telefonszámon.

14. Kutyasétáltatás
1. úgy kell öltözni, hogy minél ke-

vesebb bőrfelület legyen szabad
2. a kutyasétáltatáshoz szükséges

eszközökön kívül mindenkinél le-
gyen nedves törlőkendő és kéz-
fertőtlenítő 

3. egyedül sétáltassuk a kutyát, kerül-
jük a sokaságot, ne most menjünk
kutyafuttatóba és kutyaiskolába –
ez most nem társas kutyázás ideje,
eljön még az is, remélhetőleg

4. ne simogassuk más kutyáját, és
másnak se engedjük, hogy simo-
gassa a miénket, még ha barátok
vagyunk, akkor se

5. a póráz közterületen amúgy is
kötelező, de ebben a járványhely-
zetben külön hasznos is, ne en-
gedjük kutyánkat más kutyák kö-
zelébe

6. hazaérés után alapos kézmosás és
a kutya mancsát is töröljük át
mancstörlő kendővel, vagy lan-
gyos szappanos vízzel 

7. este 8 és hajnali 5 között csak
„egészségügyi” sétára vihető le a
kutya – maximum 5 perc – és nem
szabad a lakóhelyünktől 500 m-nél
messzebb távolodni

A Délegyházi Polgármesteri 
Hivatal

Központi e-mail cím:
info@delegyhaza.hu

Telekadó, települési adó ügyintéző 
e-mail cím:

szemelyugy@delegyhaza.hu

Építményadó és érdekeltségi hozzájárulással
kapcsolatos ügyintéző e-mail cím:

behajtas@delegyhaza.hu

Településüzemeltetési és -fejlesztési 
ügyintézők e-mail cím:

uzemeltetes@delegyhaza.hu
muszaki@delegyhaza.hu

Pénzügyi Osztály e-mail cím:
penzugy@delegyhaza.hu

gyermekétkeztetés: 
penzugy1@delegyhaza.hu

felnőtt étezés: penztar@delegyhaza.hu

Szociális ügyintéző e-mail cím:
szocugy@delegyhaza.hu

Igazgatási ügyintéző e-mail cím:
igazgatas@delegyhaza.hu

Gépjárműadó, helyi iparűzési adó, 
anyakönyvvezető ügyintéző e-mail cím:

ado@delegyhaza.hu

Községgondnokság e-mail cím:
gondnoksag@delegyhaza.hu

Behajtási engedélyhez:
igazgatas@delegyhaza.hu

behajtasiengedely@delegyhaza.hu
Mindkét címre küldjék el!

Jegyző e-mail címe:
jegyzo@delegyhaza.hu

Dokumentumok letölthetők 
a következő linken:

https://www.delegyhaza.hu/index.php?
option=com_phocadownload&view=

category&id=1&Itemid=135

Hivatali Kapus elérhetőség:
Délegyháza Polgármesteri Hivatal 

KRID száma: 503153145
Délegyháza Község Önkormányzata 

KRID száma: 151010769

Központi telefonszám: 06-24/542-155
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Az adventi időszakban az Úr eljö-
vetelét várják a hívők. A mostani
vírushelyzetben nem csupán a

hívő keresztények, hanem minden ember
várakozik. Ez a várakozás nem valami kü-
lönös, nem valami elvont és földönkívüli
dologra irányul, hanem egész egyszerűen
azt várjuk, hogy térjen vissza minden a
rendes kerékvágásba.

Az élet szép. 

Hányszor és hányszor mondjuk ezt, és
hányszor lemondó legyintés, halk és szo-
morú elfordulás, vagy épp hangos és
dühös ellenkezés a válasz e mondatra.
Mitől lenne szép? Anyagi nehézségek, be-
tegség, családi vitá,. szerelmi csalódások,
a főnök túlkapása, igazságtalanságok és
még ki tudja mennyi bajt, bánatot kell el-

viselnünk a mindennapjainkban. És még
most ez a járvány is sújt bennünket….

Talán épp ez nyitja fel a szemünk, hi-
szen most mindannyian arra vágyunk, azt
akarjuk, hogy legyen minden olyan, mint
régen. Olyan szép. Szép az összes nyűgé-
vel, bajával, nehézségével és tragédiájával.
Szép, mert mosolyt, bátorítást, simoga-
tást, ölelést, jó szót adhatunk és kapha-
tunk. Szép, mert együtt örülhetünk a si-
kereknek, mert együtt viselhetjük el vesz-
teségeinket. Közösen, együtt, kéz a
kézben, egymást erősítve, minden félelem
nélkül.

Most elzárkózás és elkülönülés van.
Most minden találkozást, kapcsolatot ke-
rülnünk kell. Most maszkkal, kesztyűvel,
fertőtlenítő szerekkel védekezünk a kór

ellen. Most csak keveseknek szép az élet.
Én hiszem, hogy rövidesen legyőzzük

a bajt, a betegséget. Hiszem, hogy úrrá le-
szünk a nehézségéken. Hiszem, hogy
mindig emlékezni fogunk arra, mit éltünk
át 2020-ban. És azt is hiszem, hogy mi,
akik a bajban megedződve, közösen túl
fogjuk élni ezt az időszakot, örömmel és
hittel fogjuk a világba kiáltani, hogy min-
den baj, gond, keserűség és bánat ellenére
a mi világunk gyönyörű, és az élet szép.

Ezekkel a reményteli gondolatokkal
kívánok minden szeretve tisztelt délegy-
házi lakótársamnak áldott Karácsonyi Ün-
nepeket és Boldog Új Évet. 

Délegyháza, 2021. december
Szeretettel és tisztelettel:

dr. Riebl Antal polgármester

Szeretve Tisztelt Délegyházi Lakótársaim!

A karácsonyi asztalról
nem hiányozhat a hal…

Ennek egyik magyarázata, hogy amikor
Jézus az apostolokat az emberek halásza-
ivá 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 jelké-
pezi, hanem mindazokat, akik követik
Krisztust.

Másrészt a karácsonyi halevés magyará-
zata a néphagyományban is megtalálható.
„A gyorsmozgású hal az új esztendőben hasonló
haladásra serkenti az ünnepi asztalt körülülő
családot, és a halpikkelyek bőséget ígérnek a ház
népének a következő esztendőre.”  
(Forrás: hvg.hu)

Az Együtt Délegyházáért Egyesület,
a Délegyházi Horgász Sportegyesület
és a Villantó Horgásztó közös célja,
hogy minden család asztalára kerül-
jön finom, ízletes hallakoma, ezért
idén is elkészítik az ünnepi halászlét.

2020. december 24-én 11.00 és 13.00 óra
között a CIVILEK HÁZÁNÁL várjuk
mindazokat, akik szeretik a halászlét. 

Aki a vírushelyzet miatt nem tud eljönni,
de szeretne az ünnepi halászléből, kérjük,
hogy jelezze ezt nekünk a 06/24/212-
005-ös telefonszámon.

Az ő részükre az Egyesület vállalja, hogy
házhoz szállítja az ételt. A rendkívüli
helyzethez alkalmazkodva és a hatósági
előírásokat figyelemben tartva idén a ha-
lászlét műanyag dobozban adjuk át, az
otthonról hozott edényekbe nem te-
szünk ételt.

Karácsonyi halászléKarácsonyi halászlé
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HÓELTAKARÍTÁS A KÖZTERÜLETEKEN
Délegyháza Község Önkormányzata ez-

úton tájékoztatja Önöket, hogy idén is Délegy-
háza Község egész területén (gyűjtő utakon, az
intézmények előtti utakon, falu központjában,
tanyákon és az üdülőterületen is) az önkor-
mányzat által üzemeltetett gépekkel végezzük
el az utakra hullott hó eltakarítását. (MTZ-820,
VTZ-2048, traktorokkal, tartalék: Bobcat)

Szükség esetén külső vállalkozó megbí-
zására is sor kerülhet.

A havat akkor kezdjük el takarítani, ami-
kor annak magassága eléri az 5 cm-t. A sí-
kosság-mentesítésről speciális síkosság men-
tesítő anyag (Eis Tiger) szórásával gondos-
kodunk a buszjárat vonalán, valamint a falu
központjában lévő főutakon. 

Kérjük, hogy a téli fagyos, havas idő-
szakban szíveskedjenek az Önök előtt lévő
járda síkosság mentesítéséről gondoskodni,
valamint fokozottabb figyelemmel közle-
kedni a baleset elkerülése érdekében! 

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

Ady E u.
Aköv sziget
Arany J. u.
Árok u.
Árpád u.
Bányász sor
Berzsenyi u.
Boróka köz
Borostyán köz
Búza u.
Csepp köz
Cserje sor
Csermely köz
Csobogó köz
Csóka tanya

Diófa köz
Deák F. u.
Dózsa Gy. u.
Európa u.
Fűzfa u.
Gábor Á. u
Galla tanya
Ezermester u.
Gacs sor
Gizella u.
Gizella telep
Gomb köz
Harcsa u.
Honvéd sziget
Hóvirág u.

Hullám u.
Ibolya u.
Jókai u.
József  A. u.
Kastély köz
Kinizsi u.
Kossuth L. u.
Kölcsey u.
Mókus u.
Móra F. u.
Napsugár u.
Némedi út
Nyírfa u.
Petőfi u.
Rákóczi u.

Sellő u.
Szabadság tér
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.

MTZ 820
Anna u.
Akácos u.
Áfonya u.
Boglárka u.
Ciklámen u.
Csendes u.
Diófa u.
Eper u.
Erdőalja u.
Faház sor
Fagyöngy u.
Fácán u.
Fecske u.
Fény u.
Gesztenye u.

Gyönygvirág u.
Határ út
Kavics u.
Kovács köz
Kurta köz
Kéktó sétány
Liget u.
Liliom u.
Mária u.
Molnár köz
Naturista part
Nomád part
Nyárfa sor
Óbudai telep
Őz u.

Pacsirta u.
Paprika köz
Pitypang u.
Rigó u.
Sirály u.
Sóderos út
Sziget köz
Szitakötő u.
Tavirózsa u.
TSZ telep
Túzok u.
Újpesti sor
Üdülő sétány
Vadrózsa u.
Zsombékos köz

VTZ 2048
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Egyesületünk előző év végén alakult
meg, bár történetünk ennél jóval ré-
gebbre nyúlik vissza, hiszen tagjaink

többsége évek óta aktívan tevékenykedik
Délegyházán. Legyen szó kulturális progra-
mokról, jótékonykodásról, játszótér felújítás-
ról, faültetésről, vagy bármilyen hasznos ese-
ményről a településen, egyesületünk tagjai
biztosan részesei voltak.

Egy szép napon aztán megérett a gon-
dolat: alakítsunk egy egyesületet, hogy együtt
közös erővel, hivatalos szervezetként még
többet tudjunk tenni a faluért, és lakóiért.

Először a Dél1let Egyesülettel a Kará-
csonyi vásáron találkozhattak, ahol saját ma-
gunk készített portékákat árultunk, majd a
bevételből a Mindenki karácsonyára főztünk
egy jó nagy adag gulyáslevest és vendégül lát-
tunk mindenkit, aki csak arra járt. 

Országos mintára, létrehoztunk egy lici-
tes facebook csoportot is: Civil jótékonysági
licit Délegyháza és környéke. Lehet liciteket
kiírni és licitálni is, a befolyó összegekből
pedig mindig egy jó ügyet szolgálunk. Janu-
árban az itt futó licitekből tíz tartósélelmiszer
csomagot állítottunk össze, amit a helyi szo-
ciális szervezetek segítségével osztottunk ki.

Februárban pedig farsangi bált szerve-
zünk, melynek bevételéből egész napos gye-
rekprogramot terveztünk szervezni, fellé-
pőkkel, kézműves foglalkozással, játékokkal,
enni- és innivalóval, melyen a délegyházi
gyermekek és családjaik ingyenesen vehettek
volna részt. Sajnos a járványhelyzet beleszólt
a terveinkbe. Így ezt a gyereknapot elhalasz-
tottuk egy remélhetőleg nem is olyan távoli
időpontra, amikor ez a veszélyhelyzet meg-
szűnik.

Ter veinket
módosítottuk, és
folytattuk to-
vább munkán-
kat. Igyekeztünk
segíteni a szep-
temberi iskola-
kezdést, 35 tan-
szercsomagot ál-
lítottunk össze,
amit a Hunyadi
János Általános
Iskola tanulói
között osztot-
tunk ki. A nyári
gyűjtő akciónk
olyan jól sikerült,
hogy még a
Napsugár Óvo-

dába és Bölcsődébe is tudtunk juttatni kéz-
műves kellékeket és társasjátékokat.

Októberben, hogy az iskolában és az
óvodában a Covid miatti előírások betartását
segítsük, 300 db egyszer használatos masz-
kot, 3 darab érintésmentes szappan- és kéz-
fertőtlenítő adagolót, 24 liter kézfertőtlení-
tőszert és 6 darab érintésmentes lázmérőt
vásároltunk, és osztottunk ki a helyi tanin-
tézményekbe.

A fentieken túl, folyamatosan tervezge-
tünk, álmodunk meg új célokat magunknak.
Jövőbeli terveink között szerepel többek kö-
zött mezítlábas ösvény kialakítása a játszó-
téren, játékos akadálypálya festése az isko-
lába vezető járdára, KRESZ-park építése a
könyvtár mögé. 

Az Egyesület első születésnapjához kö-
zelítve, azt mondhatjuk, hogy összefogással
bármilyen célt el tudunk érni, jó érzés látni,
hogy milyen sokan segítenek egy-egy jó
ügyben. Ezt a felemelő összefogást szeret-
nénk tovább vinni az Egyesület jövőbeni
munkájában. Célunk továbbra is a közösség -
építés, a családok, régóta és nem olyan ré-
góta itt lakók összefogása, egymás segítése,
kulturális, sport, és jótékonysági események
szervezése.

Ezúton is még egyszer köszönjük min-
denkinek, aki támogatott vagy a jövőben tá-
mogatni szeretne minket, reméljük, rászol-
gálunk bizalmukra, és mindannyiunk örö-
mére tovább színesítjük Délegyháza életét. 

Ha pedig valaki kedvet kapott, hogy a
Dél1let Egyesület tagja legyen, várjuk jelent-
kezését a del1letegyesulet@gmail.com email cí -
men, vagy a Dél1let facebook oldalunkon.

Dél1let Egyesület

A Dél1let Egyesület bemutatkozása

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy
új helyszínen, modernebb, kényelme-
sebb körülmények között, de változatlan
sze retettel tudjuk ellátni kedvenceiket
Dél egyházán, a Jókai u. 28. szám
alatt.

A helyszínnel együtt a rendelési idő is változik: 
hétfő: 1100-1200 dr. Hegedűs Tamás
kedd: 1100-1200 és 1600-1800 dr. Hegedűs Tamás
szerda: 1600-1800 dr. Kotora Noémi 
csütörtök: 1100-1200 és 1600-1800 dr. Hegedűs Tamás
péntek: 1600-1800 dr. Hegedűs Tamás/dr. Kotora Noémi
szombat – vasárnap nincs fix rendelés, a hétvégi ellátásról 

minden héten, telefonon rdeklődhetnek. 
Mobiltelefonon rendelési időn kívül is elérhetőek vagyunk, illetve
a műtétek előzetes telefonos egyeztetés után, rendelési időn

kívül zajlanak. Rendelkezésre állási idő: minden nap reggel 8 és
este 7 között.  Ha nem tudjuk felvenni a telefont (operálunk,
kezelünk, éppen telefonálunk, vagy a tartózkodási helyünkön
nem lehet telefonálni) amint tudjuk, visszahívjuk. 
Időpontot telefonon (06 30 471 3306), SMS-ben, 
e-mailen (delegyhazi.allatorvos@gmail.com) és messengeren
(https://www.facebook.com/delegyhaziallatorvos) lehet egyeztetni. 
Az éjszaka is nyitva tartó ügyeleteket megtalálják a 
honlapunkon https://sites.google.com/site/delegyhaziallatorvos 
vagy facebook https://www.facebook.com/delegyhaziallatorvos
oldalunkon.

Tisztelt Tulajdonosok!
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Három kép – egy gondolat...
A karácsony éj varázslatát mindnyájan ismerjük. Bár napjainkra

az ajándékozás rendkívül fontos pillanata lett az ünnepnek, mégis a
karácsony éj misztikuma, csodája nem múlt el. 

Ez az az ünnep, melynek valódi tartalma elevenen él ma is. Ka-
rácsony este minden elcsöndesedik, a közlekedés leáll, és ha szeren-
csénk van, még a hó is esik, így a csönd még teljesebb. 

Csöndre vágyunk? Igen, a meghitt családi együttlét csöndjére,
elmélyült örömre, amikor ki-ki végzi a maga dolgát: ceruza percen,
papír neszez, és föl-fölpillantva olyan jó nyugtázni: együtt vagyunk. 

Amíg advent a reményteli várakozás ideje, a Szenteste maga a
megvalósult csoda, Jézus születésének napja. A képzőművészetben
és a zenében is talán ez a legtöbbször földolgozott téma. Az ünnepi
várakozás ideje alatt vessünk egy-egy pillantást három, szép, Jézus
személyével kapcsolatos festményre. 

Jézus születésének történetét már a Biblia is költői szépséggel áb-
rázolja, amelyben az égi világ és a földi lét tárgyai, helyszínei természetes
egyszerűséggel fonódnak össze. E téma kapcsán ez a sokszínűség a
festészetben is a legkülönfélébb alkotások formájában ölt testet.

A Szépművészeti Múzeumban látható Gerard David: Jézus születése
című alkotása, a németalföldi festészet utolsó, legkiemelkedőbb mes-
terétől.

Ezen a XV. szá-
zadi festményen egy-
szerre látható a távoli
tájban szállást kereső
József  és a várandós
Mária, valamint a
pásztoroknak megje-
lenő Úr angyala és a
betlehemi istálló. A
képen minden em-
berarcon fölismer-
hető a középkori su-
gárzó vallásos áhítat. 

Mária arckifejezé-
sében pedig van va-
lami alig érezhető
szomorúság és me-
lankólia, a gyermek-
ére tekintő anya időn
és korokon átszár-
nyaló örök szeretete. 

A következő században születik az itáliai reneszánsz, a velen-
cei festészet legjelentősebb alakja, Tiziano Vecellio. (ejtsd: 'ticiano
vecselio') Festményén Jézus a keresztet hordozza, mellyel vállára
veszi a világ terheit. Azonban a mezőről érkező Cirénei Simont arra
ösztökéli egy katona, hogy ragadja meg ő a keresztet, így azután
kényszerből vitte annak a keresztjét, aki önként vállalta azt.

A Krisztus és Cirénei Simon című festmény 2009-ben volt lát-
ható a Szépművészeti Múzeum „Botticellitől Tizianóig” elnevezésű
nagyszabású kiállításán. 

A festmény érdekessége, hogy Simon alakjában Tiziano a saját
képmását festette meg. Briliáns szakmai érzékenység és hozzáértés
eredménye lett a Múzeumban kialakított kis kápolna-forma, ahol a
képet II. Fülöp spanyol király alakjával szemben állították ki, hiszen
ez a festmény korábban a spanyolországi Escorial palota házi kápol-
náját díszítette, és az uralkodó valószínűleg sokat imádkozott előtte.

Íme egy modern
feldolgozás a –
Mária a Kisjézussal
– sokat látott fest-
mények sorából.
Röder Endre ma-
gyar származású
Angliában élő festő-
művész alkotása a
Madonna és a gyer-
mek című kép, me-
lyen Mária egy cso-
dálatos szépségű nő-
ként jelenik meg,
újszülött gyermek-
ére pillant, miköz-
ben az égbolton már
lehullóban van a jel,
a Megváltó születé-
sét hírül adó betle-
hemi csillag. És kell
ennél több? Ez a megejtő szépségű mű maga az esszenciális lényeg. 

„Vágyódunk egy meghittebb, békés világ után. Vágyódunk arra, hogy
szorosabban megfogjuk egymás kezét, de arra is, hogy a lelkünk ajtaján ko-
pogtató Istent beengedjük az életünkbe. Határozottan érzek egy őszinte vágyó-
dást az emberek szívében egy sokkal mélyebb, nyitottabb, emberhez méltóbb
kapcsolatrendszer iránt. Vágyódunk arra, hogy megmutassuk magunkat, hogy
megismerjük egymást, és hogy teremtő Istenünkkel egy asztalhoz ülve elbeszél-
gessünk. Körvonalazódik egy őszinte lelki igény, egy tiszta éhség, mely magasabb
rendű vágyainknak nyit utat. Hiszem, hogy mindannyian egy új korszak, egy
nagy erkölcsi, lelki forradalom előtt állunk!” (Böjte Csaba)

Összeállította:
Koska Kati

„Karácsony fényei jöjjetek, szívünket békesség töltse meg: 
szeretnénk boldognak látszani, lehetnénk egymásnak társai.”

Balogh József  idézetével szeretnék Önöknek 
Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket kívánni!

Czanik Balázs
önkormányzati képviselő
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Egy Ünnep Margójára…
Orsika e-mailt írt…. Orsika meglepett. Kit érdekel az én lelkem-

ből fakadó érzés így karácsonytáján?
Nem is ez a lényeg most nekem. Nem is „comingout”, nem is

bölcselet, nem orakulum szava.
Csak én… most, így éjjelfelé… nézem a hamvadó zsarátnokot a

tűzben, hallgatom a csendet, a kölkök szuszogását… a békét. Igen
elmúlt a csodavárás. A tiszta gyermeki karácsony. 

Ez az év nehéz… nem volt… most is az, és lesz is a következő
még egy kicsit. De túl vagyunk a javán. Igen MI vagyunk túl – így
együtt. Csak a veszteség sok, felmérhetetlenül… Barátok, családtagok,
szeretett színészek, zenészek, sportolók akikkel együtt nőttünk fel.

Érkezett vagyok itt… gyüttment. De nem bánom. Egész életem-
ben kerestem valamit… a békét… a családot… és itt találtam meg
mindezt. Itt Délegyházán. Köszönöm!

Digitus Dei. Amikor még kósza terv volt minden. Autóba ültet-
tem a családot… megyünk kirándulni. Jobbra Majos, balra Délegy.
Balra fordultunk. És csak az ámulat, de szép... Nem jövünk ide apa?
Lakni!

De. És itt vagyunk.
Igen, körzeti orvosként-családorvosként még sosem voltam. Ha

nem is tapasztalatlanul a magam 30 éves klinikai gyakorlatával, de
újoncként a terepen. Kellet-e félnem? Nem éreztem, hogy kéne. Sok-
sok szeretetet és bizalmat kaptam! Ezt is köszönöm.

Szóval Karácsony! Advent ….
Bontok egy Sauvignont, kis alma, dió, fahéjas aroma párolog-

tató… csak megjön az ihlet. A gyermekek szuszognak, asszonyom
kötöget, megöregedtem. 

De ez pont így jó! Kell ide csoda is még??? Dehogy! Ez nekem
a csoda! Itt és most!

És ez az Advent és Karácsony… ez. Béke, megnyugvás, szeretet!
Ezt kívánjuk mindenkinek! 

Dr. Bognár János 

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kíván a

Délegyháza Faluszépítő 
Egyesület

Adventi gondolataim
Csak egészség legyen!

Egy gyertya lángja még nem tűz, de benne van a melegség ígérete.
Két gyertya még nem világosság, de magában hordozza a fény legyőzhetet-

lenségének az üzenetét. 
Három gyertya még nem a megérkezés, de bizonyítéka annak, hogy a vá-

rakozással megszentelt Remény születőben van. 
A négy adventi gyertya lángja: még nem a várva várt pillanat beteljesülése,

de az idő végét jelzi, a Karácsony eljövetelét, a Megváltó születését. 
Az adventi koszorú négy gyertyája a biztosan bekövetkező, mindannyi-

unkra váró örömhírre figyelmeztet.
Nehéz idén ráhangolódni a karácsonyra… Hányszor, de hány-

szor mondtuk már életükben, hogy „ennél rosszabb, már nem lehet”…
és mindig produkál az élet újat, rosszabbat, nehezebbet. 

Amikor azt hisszük, hogy egyenesbe jöttünk, jön egy újabb meg-
oldandó feladat, probléma. Próbatételek sora az egész életünk. Én
mindig azt mondtam, hogy „Nincs lehetetlen, csak tehetetlen, minden rend-
ben lesz, csak egészségesek legyünk. A többit majd megoldjuk!”

De valahogy ez az év vége olyan nem is tudom milyen… szo-
morú, bosszantó, beteg, aggódó… mert most rá kellett jönnünk,
hogy az eddig közhelyként használt „csak egészség legyen” szlogen min-
den eddiginél komolyabb tartalommal bír 2020 év végén. 

Furcsa ez a világ, amibe most sodort minket az élet. Most, ami-
kor a legnagyobb szükségünk lenne arra, hogy nyugodtan, testben
és lélekben a közelgő ünnepre hangolódjunk, elveszi az energiánkat
a szeretteink iránti féltés, aggódás. 

A hétköznapjaink be vannak osztva, a napi életritmusunkat új sza-
bályokhoz kell igazítani… Természetes lett a távolságtartás, a szemé-
lyes érintkezés hiánya, az online élet. Olyan dolgok, amik ellen eddig
próbáltunk küzdeni, azért, hogy ne egy személytelen világban éljünk.

Túl leszünk ezen a borzalmon, ez biztos! Addig is próbáljunk
meg erőt venni magunkon, mosolyogni a körülöttünk lévő ember-
ekre, segítsünk egymásnak, ki miben tud, keressük és támogassuk
társainkat, mert soha ekkora szükség nem volt még a szeretetre, tö-
rődésre, odafigyelésre, mint idén karácsonykor.

„Kívánom, hogy sikerüljön ünnepi hangulatba hozni a lelkedet. 
Ma ez nem könnyű, de meg kell tenned!
Másoknak is szüksége van a Fényedre!”

Müller Péter
Müller Péter szavaival kívánok áldott, békés karácsonyt és kérem

a Jézuskát, hogy idén jó egészséget adjon ajándékba mindenkinek! 

Szabóné Pál Orsolya
önkormányzati képviselő

Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet
kíván minden családnak 
a Baba - Mama klub nevében 

Balázsné Király Valéria
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A  szeretet  ünnepe

Nem szeretném, ha újra karantén
jönne és nem mehetnénk sehova,
nem azért emlegetem ezt az idősza-

kot, mert olyan jó volt, de volt egy-két jó
dolog, amire rászoktunk, mert volt rá időnk.
Ilyen például a macskasimogatás. Van egy
nagyon barátságos cicánk, akit persze addig
is simogattunk, de olyan mennyiségben, mint
akkor, azóta sem. Szerintem nálunk a cica
volt a karantén időszak legnagyobb nyertese
és azóta is visszasírja ezt az időt. 😊

Mindig valaki a családból kiment hozzá
– mert kinti macska lévén nem jöhet be – és
leült mellé simogatni vagy az ölébe vette dé-
delgetni – és mindig jókedvűen, feltöltődve
jött vissza az illető. 

A pszichológusok biztos másképp ma-
gyarázzák, de én úgy gondolom, hogy azért
mentünk folyton simogatni, mert szeretetet
adni JÓ! Főleg, ha értékelik is és viszonozzák.

A macska bőven viszonozta. 
Ha szeretetet adunk valakinek, az lelkileg

feltölt bennünket, melegséget, elégedettsé-
get, örömöt érzünk magunkban. 

Miért?
Mert Isten így alkotott meg minket, ezt

programozta belénk. Az ördög megpróbálta
még a kezdetek kezdetén kiölni ezt belőlünk
és azóta is ezen dolgozik. Ne hagyjuk!

Higgyük el, hogy Isten szeret minket. Any-
nyira, hogy Ő maga jött le erre a földre, hogy
ezt megértesse velünk. Megszületett értünk,
hogy elmondhassa annyira szeret, hogy meg
fog halni a bűneinkért, hogy életünk végén
újra együtt lehessünk Vele a Mennyben. Mivel
túl nagy volt köztünk a távolság, közelebb jött
hozzánk, hogy jobban értsük a szavát.

Karácsonykor arra emlékezünk, hogy
Isten a földre jött, így mutatta meg irántunk
való nagy szeretetét. 

Mi is mutassuk meg Felé is és mások felé
is. A szeretetnek annyiféle formája van.
Kezdve egy mosolytól, a nehézségek között
is kedvesen kimondott szavakon át, a fizikai
vagy anyagi segítségig. Minden olyan dolog,
ami a másikat építi szeretetből van.

Jézus is azt mondta a tanítványainak,
hogy: „Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én
tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.„
(Jn.13:35)

Békés, Boldog Karácsonyt kíván min-
denkinek a Baptista Gyülekezet!

„Abban lett nyilvánvalóvá Isten irántunk való
szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a vi-
lágra, hogy éljünk Általa.„(1.Ján.4:9)

Mihály Csilla
baptista gyülekezet
www.dvbaptista.hu

fb: baptista.dunavarsany

Délegyházi Református Missziói Egyházközség

Jézus megalázóan őszinte. Célja mégsem a
megalázóság, hanem a teljes őszinteség,
mégpedig, hogy a hallgatóság legyen őszinte
önmagával szemben. Jelekről beszél. Azok-
ról a külső jelekről, amelyek, mint indikáto-
rok, az ember életén felismerhetők és arról
árulkodnak, hogy ki az ura az embernek.
Rossz fa rossz gyümölcsöt terem, jó jót. Az
ember cselekedetei és szavai is a szívéből in-
dulnak el, és nem lehetnek másmilyenek,
mint amivel tele van az ember szíve. 

Ilyenkor, karácsonykor, nagyon szeretnénk
magunkat feldíszíteni, felkészíteni, ünnepivé
varázsolni. Jobbnak lenni, jobbnak látszani
és jobban tenni. Csak el ne tévesszük a dol-
gok irányát. A fenyő nem akkor lesz kará-
csonyfa, amikor feldíszítjük. Azt karácsony-
fának vettük, karácsonyfának vágták ki, de
talán már karácsonyfának is ültették. Bár
egész életében fenyőnek látszott, igazából
mindig is karácsonyfa volt, csak még nem
készült el. Nem úgy, mint például egy kak-
tusz. A kaktuszra tehetünk fényeket és csil-
lagot, körbetekerhetjük mindenféle szalaggal
és leülhetünk köré. Nem lesz karácsonyfa.

Mert nem az. Nem is vágyik senki ilyen fura
szerzeményre az ünnep jelképeként. Pedig
igazából ugyanúgy egy szúrós zöld növény,
mint a fenyő. Nem az teszi ünneppé az ün-
nepet, ha az egyébként háborús, haragos,
szeretetlen életünket néhány órára lefolytjuk
halászlével meg bejglivel. Az életünket bé-
kesség forrásává, szeretet lakhelyévé kell ten-
nünk, és akkor válik a vacsoraasztal köré le-
telepedett emberek közössége ünneplő csa-
láddá. Szóval, aki egész évben kaktusz, az
nem lesz hirtelen a töltött káposzta illatától
fenyő. Aki pedig fenyő, nem kell neki az ün-
nepi máz, hogy felismerhető legyen a fajtája.
Jézus arról beszél, hogy az határozza meg a
cselekedeteimet, az énemet, hogy ki az uram.
A kérdés kissé cinikus eleje fáj a hitetlen em-
bernek: „miért hívsz Uramnak, ha csak akkor
kell az Úrságom amikor a magad ereje/lehetősége
elfogyott?” Jézus parancsa egyszerű, mégis egy
olyan pozitív lavinát indít el, ami rendberakja
a karácsonyunkat, de még az életünket is: Le-
gyen Jézus az Urad akkor is amikor paran-
csol, és a szolga teljesíti Ura parancsait. Ha
ez megvalósul Isten terve valósul meg ben-
nünk és rajtunk keresztül. A karácsonyi pa-

rancs egyszerű: Szeress, mert én előbb sze-
rettelek. Áldott ünnepet kívánunk minden-
kinek! 

Alkalmaink átmenetileg szünetelnek. Isten-
tiszteletet online formában tartunk minden
vasárnap reggel 8 órától, a Délegyházi Re-
formátusok Youtube oldalon, mely termé-
szetesen később is visszanézhető. 

A lelkészi hivatal személyes egyeztetés alap-
ján nyit ki. Kérjük, hogy csak olyan ügyben
kérjenek időpontot, amelyhez feltétlenül sze-
mélyes találkozás szükséges. 

Elérhetőségeink:
Cím: 
2337 Délegyháza, Szabadság tér 11.

E-mail: 
delegyhaza.ref@gmail.com

Telelefon: 
+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

„Nem jó fa az, amely rossz gyümölcsöt terem, és ugyanúgy nem rossz fa az, amely jó gyü-
mölcsöt terem. Mert minden fát a maga gyümölcséről ismernek meg. Hiszen tüskebokorról
nem szednek fügét, csipkebokorról sem szüretelnek szőlőt. A jó ember szíve jó kincséből
hozza elő a jót, a gonosz ember pedig a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csor-
dultig van a szív, azt szólja a száj. Miért mondjátok nekem: Uram, Uram – ha nem te-
szitek, amit mondok?” (Lukács 6, 43-46.)
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Várjuk mindazon családok jelentkezését, akik kará-
csonyi díszbe öltöztetett házukat, udvarukat szeretnék
ilyen formában is megmutatni és a lakosság által meg-
mérettetni!

A versenyen győztes ingatlan elnyeri

„Délegyháza  legszebb 
karácsonyi ingatlana  

2020”
címet.

Nevezni és a részletekről érdeklődni 2020. december 10-ig
lehet a művelődési házban személyesen vagy a 24/212-005-ös te-
lefonszámon, illetve a kolcseymuvhaz@delegyhaza.hu e-mail címen.

A versenyre benevezett ingatlanok címét és képét az esemény
Facebook oldalán közzé tesszük, hogy az érdeklődők élőben is
megcsodálhassák azokat.

A versenyzőket a lakosság értékeli: 
a legtöbb „Likeot”, szavazatot kapott nevező nyer. 

Szavazás zárása: 
2020. december 20. 20.00 óra
Eredményhirdetés: 2020. december 21-én.

Karácsonyi sütemények
versenye

A Kölcsey Művelődési Központ karácsonyi süteménysütő
versenyt hirdet. Nevezni az alábbi kategóriákban lehet:

• Bejgli  • Édes sütemények
• Sós sütemények  • „Mentes” sütemények

A nevezőktől egy tálca/rúd házi készítésű finomságokat vá-
runk, melyeket szakértő zsűri fog minősíteni. A kategória
győztes sütemények készítőit értékes nyereménnyel díjazzuk.
A versenyre történő jelentkezéseket ( név, elérhetőség, sü-
temény neve, kategória megadásával)  előzetesen, 2020. de-
cember 14-ig várjuk a Kölcsey Művelődési Központban
személyesen, vagy a 06/24/212-005-ös telefonszámon,
vagy a kolcseymuvhaz@delegyhaza.hu email címen.
A minősítés 2020. december 19-én, szombaton lesz. Ezen
a napon 1100 – 1300 óráig kell a készítményeket a művelődési
házba hozni, majd ezt követően a zsűri zárt ajtók mögött
végzi a kóstolást.

Az eredményhirdetés 
2020. december 19-én, 1800 óra körül várható.

A beérkezett süteményeket az eredményhirdetés után az
idei Mindenki karácsonya ajándékozásában résztvevő csa-
ládok kapják meg.

Várjuk ügyes kezű, sütni szerető lakosok jelentkezését!

Délegyháza karácsonyfája
Idén sem marad közös karácsonyfa nélkül 
Délegyháza. ☺

2020. december 12-én, szombaton 10.00 órakor
a Szent István téren felállított fenyőfát a
művelődési központ munkatársai és a település
vezetői elkezdik karácsonyfává varázsolni.

Szeretettel kérünk minden délegyházi lakost,
családot, hogy jöttében-mentében, egy délutáni

vagy esti séta alkalmával álljanak meg ott és
helyezzenek el díszt a közös karácsonyfán,
hogy az december 24-re teljes pompájában
ragyoghasson.

Bár személyesen nem lehetünk együtt,  a
közösen feldíszített karácsonyfa kapocs lehet
közöttünk a szeretet ünnepén, jelképezve,
hogy összetartozunk, egy közösség, egy nagy
család tagjai vagyunk itt Délegyházán.
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Nálunk nem kötelező versenyezni!

Kedves olvasók! Nagyon örülök, hogy
Délegyházán sokan lettünk az edzé-
seinken, mert sok kis és nagy gyerek

jött az edzésekre. Szeptemberben és október-
ben a művelődési házban tudtunk edzeni, és
ahogy lehet, majd folytatni fogjuk. Lenhardt
Csaba segít az edzésekben, amit köszönünk!
A karate edzéseink nagyon jó hangulatúak,
kialakulóban van egy nagyon jó sportoló
közösség. A gyerekeknek itt megtanulnak
nyerni és veszíteni, küzdeni és kitartani.

Délegyházán az edzéseinken ügyesek a
gyerekek, sőt nagyon gyorsan tanulnak. Sok
olyan feladatot kapnak, ahol mozgást taní-
tunk és a bonyolult feladatokkal is eredmé-
nyesen megbirkóznak. Senkinek nincs
hangja azért, mert nehéz a feladat.

Örülök, hogy sok szülő felismerte, hogy
a sportolásnak komoly előnyei vannak a mai
világunkban, és külön örülök, hogy sokan a
karatét választották. A sok tanulnivaló, a
„szellemi munka”, Tv-nézés, számítógépes,
telefonos játékok mellett nagyon fontosnak
tartom a fizikai elfáradást és felüdülést. A suli

a legtöbb gyermeknek legalább napi 6-8 óra
ülést jelent, ha a délutáni „tanulási időt” is be-
leszámítjuk. A minden napra előírt testneve-
lés órák javítanak a helyzeten, de így is sok.

Elterjedt a karate sportról, hogy nálunk
kötelező versenyezni, de ez nem igaz. Mi
nem az a sport vagyunk. Ez amatőr, és na-
gyon jó szabadidősport és persze harcmű-
vészet. A versenyzéshez kell egy személyes
motiváció. Aki szeretne versenyezni, csak
azzal kezdünk el foglalkozni. De ez nem kö-
telező! Egy picit születni kell a versenyzésre,
másrészt pedig meg kell tanulni azt. Azok a
gyerekek, akik megfelelő önbizalommal ren-
delkeznek, és a versenyhelyzet növeli a telje-
sítményüket, jó versenyzőkké válhatnak, ha
megtanulják kezelni majd a sikert és a kudar-
cot egyaránt. Erre pedig tanítani kell őket.
Akit a versenyhelyzet gátol és nincs elég tü-
relme a felkészülésre, annak számára nem jó
a versenyzés. 

A sport megtanít mindent a gyerekek-
nek, amire később szükségük lehet az élet-
ben. A fiatal, fejlődésben lévő szervezetnél

rendkívül hasznos a karate mozgásanyagá-
nak a tanulása, mert ebben az életkori sza-
kaszban kiemelten terhelhető. 

És nem beszéltünk még az egészséges
életmódról, amit érdemes gyerekkorban el-
kezdeni. A rendszeres mozgás az egészséges
életmód egyik meghatározója. Ezáltal kon-
dicionáljuk testünket, karbantartjuk, erősít-
jük izmainkat és lazítjuk ízületeinket, javítjuk
az állóképességünket, a teljesítőképességün-
ket, általa kitartóbbá válunk. Amellett, hogy
az egyik leghatékonyabb betegségmegelőző
"orvosság", javítja életminőségünket és köz-
érzetünket is. Az emberi szervezet mozgásra
van tervezve, ha nem mozog, leépül. A rend-
szeresen végzett mozgás jót tesz a testi-lelki
egészségünknek. 

Szeretettel várunk mindenkit az edzése-
inken, ha már lehet edzeni a járvány után! 

Itt megtalálsz minket: 
https://www.facebook.com/

Delegyhazi-Karate-Sportegyes
Marossy Károly 

klubvezető
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NAPELEMES RENDSZER 
TELEPÍTÉSE

lakossági és KKV ügyfelek részére

Ingyenes műszaki 
és gazdasági tanácsadás,

tervezés, teljeskörű kivitelezés!

Zsoldos András okl. villamosmérnök
Mobil: +36 203116446

Email: zsoldos.andras@napvadasz.hu

Sportolók figyelem!
Délegyházi és környéki

sportolónak, mindenki-
nek, akit érint!

A Délegyháza II. Körzeti
Rendelőben (2337. Délegy-
háza, Rákóczi u. 8.) lehetőség
nyílott amatőr sportolók
egészségügyi vizsgálatára il-
letve az időszakos versenyzői
engedélyek orvosi érvényesí-
tésére. OSEI hivatalos szer-
ződés alapján.

Az alábbi időpontokban
várom a délegyházi és kör-
nyékbeli sportolókat:

• hétfő – kedd – 
csütörtök: 

14.00 – 17.00 óra között

• szerda – péntek: 
08.00 – 11.00 óra között

rendelési időben.

Szükséges dokumentu-
mok: Versenyzői licence vagy
sportkönyv, TAJ és lakcím-
kártya.

Dr. Bognár János 
Délegyháza II-es körzet  

gyermek és felnőtt háziorvos

A KINCSEM 
GYÓGYSZERTÁR

tájékoztatja kedves vásárlóit, 
hogy új helyre költözött

Délegyháza, 
Rákóczi utca 7. szám alá.

Az új helyen új nyitva tartással

Hétfőtől péntekig
800 – 1800 óráig

várjuk Önöket nagy szeretettel!
(Hétvégén zárva tartunk.)

Telefonszám: 
06 24 960 046

A Patika munkatársai
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Karácsonyi 

Ékszervásár
az Ékszerüzletben  Dunavarsányon,

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

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

Arany felvásárlás: 10.000,- Ft /gr 
Arany beszámítás: 12.000,- Ft / gr

Vállalunk javítást, készítést is!

Nyitva tartás:
Kedd, Szerda, Csütörtök 11.00 – 15.00 óráig

Telefon: 06/70/319-9461 Gazda Edit

Mindenkit szeretettel várunk
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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. 7.
tel.: 06-24/960-046

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.

APRÓHIRDETÉS
•  KAPUAUTOMATIZÁLÁS. Új és meglévő toló-, úszó-, kétszárnyas és szekcio-

nált kapuk automatizálása és javítása. Biztonság és kényelem egy gombnyo-
másra, 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

•  Délegyháza Galla tanyán asztalos üzemben állás lehetőség. Érdeklődni lehet:
06/20/9663-482

Délegyházi Hírek
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, íaz eredeti szerzői szándék 
változatlanul hagyásával.

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 – 2.00,
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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