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

Dr. Riebl Antal polgármester 
és a Képviselô-testület tagjai

Karácsonyi hangok

Visszatérô álomképek fénycsóvái,
December ünnepélyes csillogásai.
Karácsony sokszínûsége, mint mi,
Emberek, várunk, remélünk, és
Szeretni próbálunk megbocsátva
Magunknak, másoknak, és hulló
Hópelyhek közt lépve megmarad
Lábnyomunk, mint eme évnek
Megannyi jó, rossz emlékei.
Karácsonyi hangok bennünk és
Odakint, rég elfelejtett dallamok
Romantikája visszadereng álomként
Remélve, bízva karácsonyunk békéjében.
Tudva, hogy oly bizonytalan minden,
És megváltozott sok minden, de
Karácsony estje és ama pár nap
Megnyugvást - békélést hozhat
Mindannyiunknak tán örökre.

Makovics János
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A Képviselő-testület 2017. október 18-án
rendkívüli ülést tartott a Polgármesteri Hi-
vatalban. Az első napirendi pont keretében
a Képviselő-testület döntött a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium által Magyarország
2017. évi központi költségvetésének XV.
Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet 25.
Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Terü-
letfejlesztési feladatok alcím, 5. Pest megyei
fejlesztések jogcímcsoport szerint „Önkor-
mányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó in-
tézmények fejlesztésének támogatása Pest
megyében” elnevezésű pályázaton való rész-
vételről, és az ehhez szükséges önerő bizto-
sításáról. Ezt követően egy támogatási kérel-
met, valamint a Rákóczi utca forgalomcsil-
lapítását tárgyalta meg a Képviselő-testület. 
Délegyháza Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 2017. november 21-én rendes
ülést tartott a Polgármesteri Hivatal Tanács-
termében. Az ülés kezdetén dr. Riebl Antal
polgármester beszámolt a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról.
Első napirendi pontként a térfigyelő kame-
rák ügyét tárgyalta a Képviselő-testület és a
térfigyelő kamerarendszer kiépítéséről, és
ennek keretében első körben három kamera
kihelyezéséről döntött. A második napirendi
pont keretében víziállás ügyeket, a harmadik
napirendi pontban pedig ingatlanügyeket

tárgyalt a Képviselő-testület. Döntés szüle-
tett az Alfa SC Kispest által benyújtott Vízi-
póló Aréna pályázat hiánypótlásához szük-
séges kérdésekről, valamint módosította a
Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési
rendeletét (14/2017.(XI.22.) önkormányzati
rendelet az önkormányzat 2017. évi költség-
vetéséről szóló 4/2017.(II.15.) önkormány-
zati rendelet 3. sz. módosításáról).
A hatodik napirendi pont keretében elvé-
gezte a Képviselő-testület a helyi adórende-
letek felülvizsgálatát, melynek keretében mó-
dosította az építményadóról, az iparűzési
adóról, és a települési adóról szóló rendele-
teit (15/2017.(XI.22.) önkormányzati rende-
let a helyi építményadóról szóló 20/2003.
(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítá-
sáról, 16/2017.(XI.22.) önkormányzati ren-
delet a helyi iparűzési adóról szóló 22/2003.
(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítá-
sáról, 17/2017.(XI.22.) önkormányzati ren-
delet a települési adóról szóló 17/2016.
(XI.22.) önkormányzati rendelet módosítá-
sáról). 
Az építményadó rendelet módosítása kizá-
rólag törvénymódosítás miatt a reklámhor-
dozók adóztatásáról rendelkezik, évi 1.000,-
Ft/m2 adómértékkel. Az építményeket a
módosítást nem érintette. Az iparűzési adó-
ról szóló rendelet módosítása a háziorvos,

védőnő vállalkozók mentességéhez szüksé-
ges adminisztratív terhek csökkentéséről, va-
lamint az ideiglenes iparűzési adó mértéké-
nek 5.000,- Ft/nap adómértékre emeléséről
szól, mely utóbbi a fellendülő építkezések
miatt településünkön építőipari tevékenysé-
get folytató, azonban telephelyet nem léte-
sítő – így az állandó jellegű iparűzési adó ha-
tálya alá nem tartozó - cégeket érinti első
sorban, akik az útjainkat, az infrastruktúrát
jelentős mértékben használják, megterhelik.
A települési adóról szóló rendelet módosí-
tása a mentesség igazolásához szükséges do-
kumentumokat érinti, könnyítve az adózók
adminisztratív terhein. A telekadóról és az
idegenforgalmi adóról szóló rendelet nem
módosult. 
A Képviselő-testület a gyermekétkeztetés
három éve változatlan díjainak felülvizsgála-
tára és az élelmiszerárak emelkedéséből
adódó nyersanyagnorma növekedés miatt
sajnálatos módon az emelésére kényszerült,
és ennek megfelelően módosította a szemé-
lyes gondoskodás igénybevételéért fizetendő
térítési díjakról szóló rendeletét
(18/2017.(XI.22.) önkormányzati rendelet a
személyes gondoskodás igénybevételéért fi-
zetendő térítési díjakról szóló 22/2009.
(VIII.19.) önkormányzati rendelet módosí-
tásáról). 

Döntés született a 2018. évi
szúnyoggyérítési feladatok el-
látásáról az előző évek gyakor-
latának megfelelően. Ezt kö-
vetően egy támogatási kérel-
met, valamint a 2018. évi
belső ellenőrzési tervet tár-
gyalta meg a Képviselő-testü-
let. Az egyéb településfejlesz-
tési és településüzemeltetési
ügyek kertében a Dunavarsá-
nyi Szennyvíztisztító Telep
Technológiájának Korszerűsí-
tése pályázat megvalósításá-
hoz szükséges Konzorciumi
megállapodás módosítását
hagyta jóvá a Képviselő-testü-
let, valamint döntést hozott a
Rákóczi utcára három fekvő-
rendőr kihelyezéséről. 
Az ülések jegyzőkönyvei és az
ülésen alkotott rendeletek a
Könyvtárban, illetőleg a köz-
ség honlapján (www.delegyhaza.
hu, illetőleg http://delegyhaza.
asp.lgov.hu/) olvashatók. 

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

Önkormányzati hírek

A gyermekétkeztetés térítési díjai 2018. január 1-től a következők szerint alakulnak: 
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A szeretet csomagja
Máté evangéliuma 25. fejezet Az utolsó ítéletről (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (1990) 

„Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, 
és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám.”

Örömmel tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy
megvalósult egyik fontos törekvésünk és egy-
ben Görbe István képviselő úr határozott
célja a térfigyelő kamerarendszer kiépítése.

2017. december 1-el elkészült a délegyházi
Közterületi Térfigyelő Rendszer első üteme.
A térfigyelő három kamerát tartalmaz, me-
lyek közül kettő a Majosi-Árpád u. kereszte-

ződésben, a harmadik pedig a KMB iroda
melletti kerékpár tárolónál került felszere-
lésre. A Majosi út bejövő forgalmát figyelő 

(folytatás a 4. oldalon)

Szeretett Délegyháziak, 
Kedves Lakótársaim!

Ilyenkor – Karácsony táján – talán sokkal többet gondolunk,
sokkal többet beszélünk a szeretetről, de hiszem, hogy min-
den szónál többet ér a tett, a jót és szépet tevő ember cse-
lekvő szeretete.

Ha jól meggondoljuk a szeretet nem más, mint egy gyűjtőfo-
galom, s ezt a gyűjtőfogalmat sok-sok apró mozaik alkotja.

Kedvesség és mosoly, vágyakozás és szerelem, aggodalom és
féltés, türelem és várakozás, megértés és gondoskodás, büsz-
keség és bizalom azok az érzések, melyek a szeretet alkotóré-
szei. 

Karácsony környékén ezek az érzések még inkább felerősöd-
nek. Sokkal inkább aggódunk, vágyakozunk, várakozunk…
és sokkal hálásabbak is vagyunk - egy kis törődésért, egy ked-
ves kis mosolyért egy baráti kézfogásért, egy biztató pillantá-
sért, egy jó szóért.

Az ünnep hangulatában a másik emberre irányul figyelmünk,
és arra gondolunk, hogy mit nyújthatnánk még szeretteink-
nek. Hogyan tehetnénk még szebbé-jobbá életüket. 

Ez a mi legszebb, leginkább emberi értékünk, mely azt fejezi
ki, hogy önmagunkból mit adunk, és miről vagyunk képesek
lemondani azok javára, akik nekünk mindennél fontosabbak. 

Tudnunk kell azt is, hogy szeretetet adni csak úgy tudunk, ha
az bennünk is megvan, ha mi magunk is képesek vagyunk
mások szeretetét befogadni.

Kívánom Önöknek, kedves Délegyházi barátaim, hogy mind-
annyiunk szívében legyen a szeretet csomagjából, és hogy azt
tovább tudják adni!

Őszinte Szeretettel:

Dr. Riebl Antal
polgármester

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése
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Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy a Délegyházi Polgármesteri Hivatal 

2017. december 21–28-ig
igazgatási szünetet tart.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a 
Polgármesteri Hivatal zárva tart.
Az igazgatási szünet időtartama alatt 

kizárólag a halálesetek anyakönyvezése 
történik, mely esetben a 

06-24/542-155/1. mellék
ügyeleti telefonszámot hívhatják. 

dr. Molnár Zsuzsanna 
jegyző

Hirdetmény 
igazgatási szünet 

elrendeléséről

(folytatás a 3. oldalról)

kamera automatikus rendszám felismerővel
rendelkezik. A kamerák éjjel nappal képesek
esemény és jármű azonosításra, mozgás és fel-
ismert rendszám alapján végeznek rögzítést.
A rendszer központi szerver a KMB irodá-
ban található, de rá tud kapcsolódni a köz-
terület felügyelet, később pedig akár a duna-
varsányi rendőrőrs ügyeletese is távolról. A
rendszert jelenleg a rendőrség és a közterület
felügyelet használja. A kiépítést a majosházi

és a dunavarsányi térfigyelőkhöz hasonlóan
a Kevenet szakemberei végezték. 
További kamera felszereléseket az önkor-
mányzat saját erőből és pályázati forrásból
tervezi a kiépített rendszer és a környező te-
lepülések tapasztalatait felhasználva.

Délegyháza Község Önkormányzata



Délegyházi Hírek 52017. november - december

Önkormányzati hírek, tájékoztató

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Délegyháza Község Önkor-
mányzata gépparkjának növekedése következtében idén is Dél-

egyháza Község egész területén (gyűjtő utakon, az intézmények
előtti utakon, falu központjában, tanyákon és az üdülőterületen is)
az önkormányzat által üzemeltetett gépekkel végezzük el az utakra
hullott hó eltakarítását. (MTZ-820, VTZ-2048, traktorokkal, tartalék:
JCB 3CX-4 rakodógép)
Szükség esetén külső vállalkozó megbízására is sor kerülhet.
A havat akkor kezdjük el takarítani, 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 foko-
zottabb figyelemmel közlekedni 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; Gacs sor; Gesztenye u.; Gesz-
tenyés köz; Gizella u.; Gizella telep; Gomb
köz; Harcsa u.; Honvéd sziget; Hóvirág u.;
Ibolya u.; Jókai u.; József  A. u.; Kastély köz;
Kinizsi u.; Kis köz; Kossuth u.; Kölcsey u.;
Mandula köz; Mókus u.; Móra F. u.; 

Napsugár u.; Némedi u.; Nyírfa u.; Petőfi u.;
Rákóczi u.; Szabadság tér; Széchenyi u.;
Szilfa u.; Táncsics u.; Temető u.; Tompa köz;
Tölgyfa köz; Vadkörtefa u.; Vadvirág u.;
Vasút sor; Vásárhelyi P.u.; Vég u.; Vörös-
marty u.; Zöldrét u.

Hóeltakarítás Délegyháza útjain

MTZ 820

Anna u.; Akácos u.; Áfonya u.; Boglárka u.;
Ciklámen u.; Csendes u.; Anna u.; Akácos u.;
Áfonya u.; Boglárka u.; Ciklámen u.; Csen-
des u.; Diófa u.; Eper u.; Erdőalja u.; Faház
sor; Fagyöngy u.; Fácán u.; Fecske u.; Fény u.;
Gesztenye u.; Gyönygvirág u.; Határ út; Ka-
vics u.; Kovács köz; Kurta köz; Kéktó sé-
tány; 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; Szabó köz; Szarvas u.; Szántó u.;
Sziget köz; Szitakötő u.; Tavirózsa u.; TSZ
telep; Túzok u.; Újpesti sor; Üdülő sétány;
Vadrózsa u.; Zsombékos köz; 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; Szabó köz; Szarvas u.; Szántó u.; Sziget
köz; Szitakötő u.; Tavirózsa u.; TSZ telep;
Túzok u.; Újpesti sor; Üdülő sétány; Vadró-
zsa u.; Zsombékos köz

VTZ 2048

Ennek egyik magyarázata, hogy amikor
Jézus az apostolokat az emberek halá-

szaivá tette, a hal egyúttal a megtért és meg-
keresztelt ember szimbóluma is lett. A hal
motívum a kereszt mellett az egyik legfon-
tosabb jelentésű, mivel nemcsak a feltá-
madt 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 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
kerüljön finom, ízletes hallakoma, ezért 150
főre készítenek halászlét, mely elvihető és
helyben is elfogyasztható 

2017. december 24-én
11 és 13 óra között a 

ciViLEK HáZánáL.

KArácsonyi HALásZLÉ 
A karácsonyi asztalról nem hiányozhat a hal
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2017. október 24-én pályaorientációs na pot
tartottunk iskolánkban. Az alsó tagozatosok
a rendőrség munkájába nyertek betekintést.
Rendkívül érdekes és tartalmas nap volt! Kö-
szönjük a szervezést Mártonné Nagy Vero-
nikának!

az alsó tagozatos pedagógusok

A pályaorientációs nap
Amikor reggel elindultunk az iskolába, örül-
tem, hogy nem kell tanulni. Az aulában ta-
lálkoztunk az osztálytársaimmal, egy kicsit
elbeszélgettünk, reggeliztünk. A tornacsar-
nokba mentünk le Vera nénivel, ott a harma-
dikosokkal egy Anett néni nevű rendőr mu-
tatta be a közlekedési szabályokat és a mun-
káját. Sok érdekes dolgot megfoghattunk,
nekem a gumibot tetszett a legjobban. Még
a közlekedési táblákat is megtanultuk: én
elég sokat tudtam, így megdicsért a rendőr. 
Kérdezni is lehetett tőle, hogy milyen a
rendőrök munkája. Azt kérdeztem, hogy mit
kell csinálni a terroristák ellen. Azt vála-
szolta, hogy biztonságos helyre kell menni
és segítséget hívni. Felpróbáltunk pár rend-
őrruhát is, utána kirakóztunk a közlekedési
táblákkal. 
A tornapályán többször is végigmentünk az
akadályokon, pár embernek kölcsön adtam a
biciklimet is, hogy ők is végig mehessenek rajta.
Beültünk egy igazi rendőrautóba is! Nekem
tetszett ez a nap, jövőre is szeretnék ilyet.

(írta: Ludvig Zoltán, 4. osztályos tanuló)

2017. október 24-én, kedden tanítás helyett
pályaorientációs nap volt az iskolában. A mi
csapatunk a hetes számot húzta, ami a kerté-
szeti munka volt, erről Komáromi Pista bácsi
mesélt nekünk. A nap végén bejött hozzánk
Orsi és Peti, akik arról meséltek, hogy mi a
rendőrök feladata. Nagyon élveztem ezt a
napot, sok érdekes dolgot tanultam.

(írta: Lengyel Patrik, 5.a osztály)

2017. október 24-én tartottuk az első pá-
lyaorientációs napunkat. 
A mi osztályunk a református templomban
töltötte ezt a napot. Sok felnőtt áldozott ránk
időt, segítve minket a továbbtanulásban. Akik
eljöttek, megismertettek minket a munkájuk-
kal 15 percben, utána 5 perc állt rendelkezé-
sünkre, hogy a kérdéseinket feltehessük. 
Az előadók között volt omega osztagos,
rendőr, mérnök, tűzoltó, stewardess, köny-
velő, adótanácsadó, értékesítő, állatorvos, in-
formatikus, zeneszerző és dalszövegíró, lel-
kész és tanár. A szünetben a téren sétáltunk
és a szülők által beküldött finom sütiket kós-
tolgattuk. 
Rengeteg szakmába nyerhettünk betekintést,
sok segítséget kaptunk ezzel. Szeretnénk
megköszönni az előadóknak, hogy eljöttek
és színessé tették ezt a napot. Nagyon érde-
kes és szuper volt, akár minden héten le-
hetne ilyen! (7.a osztály)

A pékség rejtelmei
Egy keddi reggelen biciklire pattanva elin-
dultunk a Robi Pékségbe. Mikor megérkez-
tünk, nagy szeretettel fogadtak minket. Elő-
ször elmesélték a pékség történetét, utána ki-
próbálhattuk a sütést, a gépek használatát, a
préselőgépet, a kemencét és a kifligyártó
gépet, majd saját kézzel csinálhattunk kakaós
csigát és kiflit. Megismertük a pékség rejtel-
meit és magát a szakmát. A végén mindany-
nyian jó kedvvel és péksüteményekkel teli
kézzel indulhattunk vissza az iskolához,
majd onnan haza. (7.b osztály)

A pályaválasztási nap alkalmából ellátogat-
tunk a dunavarsányi Robi Pékségbe, ahol be-
mutatót tartottak nekünk, hogyan kell hasz-
nálni például a tésztagyúrógépet, majd mi is
csinálhattunk kakaós tekercset. A tésztát
hosszú háromszög alakúra vágtuk, megszór-
tuk kakaóporral és feltekertük. A nyers ka-
kaós tekercset rátettük a fém sütőlapra, majd
Norbi betette a kemencébe sütni. Amíg a
sütik sültek, addig Robi bácsi megmutatta,
hogyan készítik a kiflit a pékségben. Egyedül
csak Paul volt olyan bátor és merész, hogy
kipróbálja a tésztatekerőt. Miután elkészül-
tek a tekercsek, kis zacskóba téve haza is vi-
hettünk belőlük.
Ezúton köszönjük Orbán Robi bácsinak,
hogy megmutatta nekünk a szakmát és az
üzemet, reméljük, sokan kedvet kaptak a sü-
téshez! (8. osztály)

Pályaorientáció
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Megkezdődött a 7 ország számára meghirdetett E.L.I.O.T.
program második éve.

Iskolánk pedagógusai Görögországban vettek részt szakmai
előkészítésen. Itt megbeszélték a 2018 januárjában esedékes

diáktalálkozó részleteit, melynek során három Hunyadiák
utazhat Krétára.
Tanulóink drámapedagógiai módszerekkel ismerkedhetnek
majd ezen a nemzetközi találkozón.

ErAsMUs+ E.L.i.o.T. projekt

Köszönetnyilvánítások
Köszönetünket szeretnénk kifejezni mind-
azoknak, akik férjemet, Gorácz Ferencet
elkísérték utolsó útjára és fájdalmunkban
osztoztak.

A gyászoló család
†    †    †

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik  özv. Komáromi Jánosnét utolsó útjára
elkísérték és fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Dunavarsány és 
Környéke család-
és Gyermekjóléti 
szolgálat 
2336  Dunavarsány, Árpád u. 13. 
Tel. / Fax: 06-24-483-352, 

06-70/387-4320

KÖsZÖnET – …., MErT ADni JÓ 
A Dunavarsány és Környéke Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat hálás köszönetét
fejezi ki Gulyásné Feczkó Mara kezde-
ményezésére a Julius-K9 dolgozóinak.
December 12-én Mara felkereste szolgálatun-
kat 69 gyönyörűen becsomagolt cipősdoboz-
zal, melyek apró ajándékokat édességet tar-
talmaztak. Segítségünket kérte, hogy ezek az
apróságok jussanak el olyan gyerekekhez,
akiknek ezzel örömet tudnak szerezni.
Örömmel vállaltuk a „postás” szerepét és
továbbítottuk a küldeményt, amit ezúton
is köszönnek a gyerekek!
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Délegyháza is részt vett a már hagyománnyá vált kis-
térségi megmérettetésen. A Margaréta Nyugdíjas
Klub és a Csokréta Asszonyklub egy közös szín-

padi jelenetet adott elő, amit a zsűri Arany fokozat oklevéllel
ismert el. 
A Nosztalgia Klubot Dolbert Ferenc képviselte, aki külön-
díjat kapott szóló énekére.

Zsákai Józsefné
Molnár Ildikó
Fatter Jánosné
Forgó Vilmosné

Józsa Kálmánné
Simonyi Andrásné
Tóth Miklósné
Görbe Istvánné

Viii. sZÉPKorú Ki - MiT - TUD
Örkény, 2017. október 14.

Gratulálunk a résztvevőknek!

Színpadi jelenet szereplői:

Mikulás rendezvény volt december 2-án délelőtt a
Tornacsarnokban, ahová Délegyháza legkisebb
polgárait hívtuk meg. A több, mint 200 0-3 éves

korú kicsik közül azok kaptak névre szóló meghívót, akik
nem járnak a település óvodájába, illetve a családi bölcsődébe.

Köszönjük a szülőknek, hogy elhozták a piciket a programra!

ADVEnT DÉLEGyHáZán
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Az idősek világnapja
alkalmából rendezett ünnepségünk ha-
gyományosan Advent első hétvégéjén
volt.
Ez a rendezvény kiváló alkalom arra,
hogy felülvizsgáljuk öregjeink irányába
tanúsított, néha-néha bizony elmara-
dozó gondoskodásunkat.
A mindennapi tennivalók mellett saj-
nos, hajlamosak vagyunk arra, hogy el-
feledkezzünk róla: törődéssel tarto-
zunk az idősek felé. Pedig a figyelem
kijárna mindennap, és nem is csak csa-
ládi szinten.

A település szépkorú lakóit 
köszöntötte:

Dr. Riebl Antal polgármester
Zsákai Józsefné
Napsugár Óvoda Katica csoportja 
Mákvirágok Énekegyüttes
Délegyházi Citerazenekar 
Margaréta Nyugdíjas Klub 
Csokréta Asszonyklub
TEGZE ANITA
Keringészavar Néptánc Csoport
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Az „itt élned, hal-
nod kell” zenés tör-
ténelmi darab nagy-

sikerű délegyházi előadásá-
nak filmbemutatója 2017.
december 8-án volt a Torna-
csarnokban. A vetítésre a
szeptember 16-i szabadtéri
előadás megvalósulásában
közreműködő önkénteseket,
táncosokat, lovasokat, íjá-
szokat és civil szervezetek
tagjait hívtuk meg.
Az eseményen jelen volt
Koltay Gábor rendező is, aki
szeretettel dedikált a meghí-
vottak kérésére.

FiLMBEMUTATÓ

Karácsonyi kirakodóvásár idén a Tornacsarnokban

Végh Tibor operatőr, Orbán Attila operatőr, Koltay Gábor rendező
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„Ti vagytok a tanúim – így szól az Úr –, és az én
szolgám, akit kiválasztottam, hogy megismerjetek,
higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én va-
gyok. Előttem nem lett isten, és utánam sem lesz!
Én, én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szaba-
dító.” (Ézsaiás 43, 10-11.)
Közeledünk karácsonyhoz. Sőt, a világ ki is
hagyná legszívesebben az adventet, és azon-
nal az arcunkba tolná a színes, fényes, han-
gos, és drága karácsonyt. Isten nem teszi ezt.
Mindennek rendelt ideje van, így az ünnepre
való felkészülésnek is. Készülés nélkül nincs
ünnep. A bejglit meg kell sütni, az ajándékot
be kell csomagolni, a fát fel kell díszíteni. Ha
ezek kimaradnak, mitől lesz ünnep az ünnep? 
Isten a karácsonyban a szabadítást hozta el.
Mit látunk? A cuki kisJézust a pihepuha já-
szolban, angyalok csengő-bongó hangjának
dicsőséges fényében? Vagy mindenség Urát,
aki úgy szeretett minket, hogy a keresztfán
történő véres és valóságos szabadítás utolsó
előtti mozzanataként megszületett az emberi
világ utolsó porfészkében. 
Karácsony drága dolog. Drága a fa, drága az
ajándék, drága dolog azt mutatni a rokonok-
nak, hogy minden rendben van az életünk-
ben. Még drágább volt Jézusnak felvállalni,
hogy szolga, kiválasztott és egyetlen szabadító
legyen. De az élete sem volt túlságosan
drága ahhoz, hogy ne szabadítson meg min-
ket gondjainktól. Ezért most, az ünnepre
való felkészülésben egyszerre ígéri és paran-
csolja ezt: Ti vagytok a tanúim, hogy megismerje-
tek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én
vagyok! Legyünk jó tanúk, Isten adjon ne-

künk áldott készülődést, gazdag ünnepet, va-
lódi szabadítást a Krisztusban!

Teremhasználati lehetőség: A Délegyházi Refor-
mátus Missziói Egyházközség lehetőséget
biztosít teremhasználatra azon csoportok-
nak vagy kezdeményezéseknek, akik refor-
mátusságunkkal összeegyeztethető tevé-
kenységre keresnek helyszínt. Keressenek
minket bizalommal!

Iratterjesztés: Keresztyén könyvek vásárlására
van lehetőség minden templomi alkalom előtt
és után. Bibliák, énekeskönyvek, gyermek-
könyvek, ifjúsági irodalom, napiigés könyvek,
lelki olvasmányok és sokféle alkalomhoz illő
könyv és igéskártya várja az olvasót!

Hivatali nyitva tartás: Péntek 8:00-16:00 (Ka-
rácsony és Újév között a lelkészi hivatal
szünetet tart.)

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

Sáska Attila
református lelkipásztor

– december 6. Szent Miklós püspök a Ka-
tolikus Egyház egyik legnagyobb szentje.
Törökországban található Myra városának
volt a püspöke. 1087-ben (Olaszország)
Bariba hozták ereklyéit. Csodálatos bazili-
kát építettek tiszteletére. Ekkor vált isme-
retessé Európában. Amikor meghalt Myra
püspöke, a környék püspökei összejöttek
az új püspök megválasztására. Egyikük

szózatot hallott éjszaka: „Holnap délben
állj a templom kapujában. Az első ember
aki belép, a Miklós nevet fogja viselni. Őt
szenteljétek püspökké!” Valóban Isten hű-
séges szolgája Miklós lépett be a temp-
lomba. Először tiltakozott, amikor közöl-
ték vele a történteket, majd elfogadva a vá-
lasztást püspökké szentelték. Az utolsó
keresztényüldözés idején sokat szenvedett
– ezért a „hitvalló” kitüntető címet viselte
– de megérte az idők jobbra fordulását és
ott volt Niceában az első egyetemes zsina-
ton. Jótékonyságáról számos történetet is-
merünk. Azzal a legendával, hogy három
szegény lányt úgy ment meg, hogy az ab-
lakon át pénzt dobott a lakásukba, függ
össze a gyermekek Mikulás – napi meg-
ajándékozása. Azóta szokás, hogy a gyer-
mekek Mikulás napján az ablakba teszik kis

cipőjüket, amelybe várják az ajándékot.
A Váci Egyházmegye püspöke Dr. Beer
Miklós püspökatya, nemcsak a Miklós név-
vel azonos elődjével, hanem Myra püspökét
követve jószándékú, nagylelkű, adakozó, a
gyermekeket és a szegényeket segíti. A
gyermekek örömmel mondják és énekelik
a kis verset:

Miklós püspök egykor, régen,
segített a szegény népen,
Őt dicsérje koldus, árva,
emlékezzünk jóságára!

Ajándékos kedves Szentünk
példaképpen járt előttünk.
Emlékére adnak nékem
sok jót, amit kíván szívem.

Józsa Sándorné
hitoktató

Délegyházi református Missziói Egyházközség

római Katolikus Egyház
„MIKULÁS”

A Délegyházi református Missziói Egyházközség aktuális programjai

Állandó alkalmaink:
Csütörtök 16:00 Felnőtt Bibliaóra (60+ korosztálynak)
Csütörtök 19:00 Felnőtt Bibliaóra (30 – 60 korosztálynak)
Péntek 18:00 Ifjúsági Bibliaóra (12 – 17 éves korosztálynak)
Vasárnap 10:00 Istentisztelet és Gyermekistentisztelet

További eseményeink:
November 27 – december 1. 18:00 Úrvacsora előkészítő istentiszteletek
December 2. Gyermekszombat
December 3. Adventi Úrvacsorás istentisztelet
December 18 – 22. 18:00 Úrvacsora előkészítő istentiszteletek
December 24. 16:00 Szentesti istentisztelet
December 25 – 26. 10:00 Karácsonyi Úrvacsorás istentiszteletek
December 31. 16:00 Óévi hálaadó istentisztelet
Január 1. 10:00 Újévi könyörgő Úrvacsorás istentisztelet
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Újra itt van az Adventi időszak, a várakozás
ideje. Rövid távon várjuk a karácsonyt, Jézus
megszületésének ünnepét, hosszú távon vár-
juk Jézus visszajövetelét.
Talán ilyenkor egy kicsit elgondolkozunk, le-
lassítunk és rájövünk, hogy igazából nem-
csak a karácsonyi időszakban kell várakoz-
nunk hanem egész életünkben, hiszen várjuk
Jézus visszajövetelét, amit megígért. 
Mikor Jézus arról beszélt, hogy vissza fog
jönni nem azt mondta tanítványainak, hogy
tétlenül, szájtátva várják, hanem hogy legye-
nek munkában, és ez ránk is vonatkozik. El-
sősorban nem arra gondolt, hogy vállaljunk
folyton túlórákat a munkahelyen és otthon
se tudjunk egy percre sem megpihenni,
hanem arra, hogy az Ő munkájában legyünk
aktívak. Beszéljünk az embereknek Isten

Fiáról és segítsünk nekik a lehetőségeinkhez
képest, és ezt ne csak a karácsonyi időszak-
ban tegyük. „Ezért, szeretett testvéreim, legye-
tek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok
mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok,
hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban”.
(1.Kor.15:58)
Nemcsak mi várakozunk hanem Isten is. Mi
Rá várunk, Ő ránk vár.
Arra vár, hogy aki még nem fordult Ő felé
az tegye meg, hagyja el bűnös, rossz dolgait
és járjon az egyenes úton. Aki már Isten felé
fordult az erősödjön meg hitében és szolgál-
jon az Úrnak. Nem elég az, ha vasárnap ott
ülsz a templomban, de egész héten nem tö-
rődsz Isten dolgaival, ha kereszténynek val-
lod magad, de nem szolgálsz Istennek. Isten
át akarja formálni a szívedet, hogy bejuthass

az Ő országába. Azt akarja, hogy add át tel-
jesen neki az életed irányítását.
Egy híres színész bölcs mondása az, hogy
„Nem az a kérdés, hogy a Mennyország létezik-e
hanem hogy meddig van nyitva és hogy lehet oda-
jutni”. A jó hír az, hogy még nyitva van, bár
nem tudjuk meddig, de érezzük, hogy már
nem sokáig. Oda jutni pedig csak egyetlen
úton lehet, ami Jézuson, a kereszten át vezet.
Nincs másik út!
Használjuk ki az adventi időszakot beszélge-
tésekre, kapcsolatok építésére. Beszéljünk az
embereknek Isten Fiáról, aki reményt, békét,
szeretetet hoz az életünkbe és bármikor
képes arra, hogy új embert faraghasson be-
lőlünk.

Mihály Csilla
baptista gyülekezet

Mi is várunk, Ő is vár

Éjféli Szentmisék kezdési ideje
Délegyháza 20.00 óra
Nagyvarsány 22.00 óra
Kisvarsány 00-kor ÉJFÉL

Dec. 25-én KARÁCSONY napján
Délegyháza 7.30 Szentmise 
Kisvarsány 9.00 Szentmise
Nagyvarsány 11.00 Szentmise

Dec. 26-án KARÁCSONY másnapján
Kisvarsány 9.00 Szentmise
Nagyvarsány 11.00 Szentmise
Majosházán 15.00 Szentmise

December 31-énVasárnap SZENT Család ünnepe
Délegyháza 7.30 Szentmise

Kisvarsányban 9.00 Szentmise
Nagyvarsány 11.00 Szentmise
Szentmisék után a Családok megáldása!
Év végi hálaadás: Kisvarsány 17.00 óra

2017. Január 1-jén Újév napján
BÉKE VILÁGNAPJA
Délegyháza reggel 7.30 Szentmise
Kisvarsány 9.00 Szentmise
Nagyvarsány 11.00 Szentmise

Kegyelem teljes Karácsonyi Ünnepeket, és Áldásos 
Új Évet kívánunk  a Délegyházi Hírek olvasóinak!

Kis R. Sándor plébános
Kis Gábor vil. elnök, h.

Ünnepi szertartások kezdete – Katolikus Egyház

Az egyik kedvenc versem Ady Endre Karácsony című költeménye.
Valószínűleg azért, mert amikor először olvastam karácsony kör-
nyéke volt és én külföldön voltam egy nagy városban. Nagyon át
tudtam érezni a költő vágyakozását saját kis falujába, ahol még tisz-
telik Istent, ahol még „Hálát adnak a Magasság Istenének”. A mai
napig nagyon elgondolkoztatnak a vers utolsó sorai:

„Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi: 
Imádni az Istent, 
És egymást szeretni… 
Karácsonyi rege, Ha valóra válna,
Igazi boldogság szállna a világra…”

Ilyen egyszerű az igazi boldogság receptje: imádni kell Istent, egy-
mást pedig szeretni. Miért nem megy ez mégsem nekünk?

Nehéz egymást szeretni, mert nem vagyunk Istennel sem és ma-
gunkkal sem kibékülve. Pedig, ha Istennel őszinte kapcsolatban len-
nénk és hagynánk, hogy uralkodjon az életünk felett akkor Ő ki-
szórna belőlünk sok rossz dolgot és helyébe szeretetet adna, és máris
tudnánk egymást és magukat is szeretni és elfogadni.
Miért nem tudjuk Istent szeretni?
Mert még mindig az ördögnek hiszünk, aki folyamatosan becsap
minket, eltávolít Istentől és rombolja az életünket. Mondjunk neki
nemet, álljunk ellene, ha nincs erőnk Istentől kérhetünk. Neki van,
és ad nekünk is.
Isten elküldte Fiát erre a földre, karácsonykor ezt ünnepeljük. Azért
küldte, hogy segítsen nekünk visszatérni az Atyához, hogy tudjuk
Őt újból imádni, mint a bűneset előtt és tudjuk egymást szeretni -
hogy igazi boldogság szállhasson a világra.

Áldott Karácsonyt kíván a baptista gyülekezet!
Mihály Csilla

imádni az istent és egymást szeretni
*  *  *
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Tisztelt Olvasók! 
A Kyokushin Karate stílus megalapítója
Sosai Masutatsu Oyama 10. danos mester,
aki 18 hónapon keresztül magányosan tré-
ningezett a Kiyosumi hegyen, hogy megal-
kossa a világ egyik legkeményebb harcmű-
vészetét, mely félelmetes küzdőket, nagy-
szerű harcosokat adott a világnak. A
Kyokushin nem sportkarate, nem verseny-
karate, hanem budo karate. Ez azt jelenti,
hogy célja a gyakorló jellemének tökéletesí-
tése és nem a versenyeredmények hajszolása.
Ezt a kemény edzések során lehet elérni,
amikor az ember szembesül saját korlátaival
és legyőzi azokat. A Kyokushin Karatéban
egy edzés akkor jó, ha a teljesítőképességed
határait feszegeti. A sok edzéssel és sok „fe-
szegetéssel” megerősödsz lélekben is, a fáj-
dalomtűrő képességed messzire kitolódik.
Sosai Oyama képessége és felfogása a kara-
téról tükröződik irányzatában. A Kyokushin
Karatét a világon úgy is hívják, hogy a
„Legerősebb Karate” (Strongest Karate)
vagy „Erőkarate” (Power Karate). Alap-
elve: valódi harcosokat csak valódi feltéte-
lek, és körülmények között lehet nevelni.
Így nem ismeri el a csupán jelzett, illetve
bemutatott találatokat, csak a teljes erővel
és hatékonysággal végrehajtott tökéletes
technikákat. Ehhez a kemény küzdőmo-
dorhoz azonban csak igen fokozatos, mód-
szeres fizikai, szellemi és technikai felkészítés

vezethet el. Edzésről edzésre egyre nehe-
zebb próbák elé kerülnek a karatékák, me-
lyek hatására néhány év alatt kialakul a helyes
védelmi reakciójuk, megtanulnak hatéko-
nyan támadni, védekezni és a növekvő koc-
kázaton és fájdalomtűrésen keresztül elvi-
selni az ellenfél kemény találatait. Így ez a
módszer életszerű feltételeket biztosít a fel-
készülésben.
Sikeren versenyeztünk Vácon november 11-
én. A versenyzők nagyon harciasan küzdöt-
tek, mint mindig. A IV. Hinomoto kupán a
Marossy Dojo eredménye: 4 ezüst és 5
bronzérem! Ezüstérmeseink: nagy Martin
kataban és küzdelemben, Balogh csaba
küzdelemben , Lenhardt csaba küzdelem-
ben. Bronzérmeseink: Eiben Vilmos küz-
delemben és kataban, Lenzser reka küzde-
lemben, schleer Enikő kataban, salát
Vince küzdelemben. 
Most a versenyzésben pihenés következik.
Sok tapasztalatra tettünk szert, amit meg kell
emészteni, de még van néhány dolgunk ja-
nuárig. December 2-án az évzáró vacsorán-
kat rendezzük az Erdei Vendéglőben. Meg-
ünnepeljük is az egyesület kezdeteit, ami
1994 január 4-ére nyúlik vissza. Az edzés
Délegyházán 24 éve folyamatos. Sok edzés,
sok kis sportoló, sok csillogó érem, sok ed-
zőtábor, sok vizsga… Várjuk a jelentkezé-
sét az új karatésoknak Délegyházán, az
általános iskola tornacsarnokába hétfőn

és csütörtökön 17 órától, 6 éves , esetleg
5 éves kortól. Az edzéseinken találkozol a
tisztelettel, fegyelmezett munkával, alázattal,
barátságokkal az öltözőkben, jó hangulattal
az edzéseken legyen az ovis, gyerek vagy fel-
nőtt edzés. Próbáld ki ingyenesen és várunk
szeretettel az edzéseinken. itt ha akarod, ha
nem, erős leszel. A karate független a kor-
tól, és nem kellenek hozzá drága sportesz-
közök. Szükség van egy karate ruhára, egy
sportcipőre és védőfelszerelésre. Az edzése-
inken edzenek 55 évesek is és 6 évesek is.
Meg fogod tudni magad védeni, ha verseny-
zel, eredményes leszel. Szóval GYERE!
Úgy gondolod túl öreg vagy? Mivel a Kyo-
kushin egy életforma, soha nem lehetsz elég
öreg a gyakorlásához. Egyetlen feltétel, hogy
testileg (szíved, stb.) egészséges legyél! Túl
fiatal vagy? Az alsó korhatár 5 éves kor, de
természetesen ez egyénileg változhat. Ennek
a korosztálynak az oktatása játékosan, az
életkori sajátosságok figyelembe vételével
folyik. Amit a kyokushin karate nyújthat:
Kondíció – a klasszikus gyakorlatok mellett
mindennapos a hajlékonyság, állóképesség
és erő fejlesztése. Egészség – a gyakorlatok
az egész testet átmozgatják, így karbantart-
ják. Örök fiatalságot nem ígérhetünk, de az
edzések rendszeres résztvevői jó lélekkel
rendelkeznek. Harmónia – a karate mozgás-
kultúrája harmonikus, annak elsajátítása jó-
leső érzést ad, ráadásul felszabadulást a napi

gondok, stressz alól. Önvédelem –
a helyesen tanult karate technikák
az egyik legjobb önvédelmi rend-
szert képezik. Fegyelem és önfegye-
lem – a karate kihívás a testnek és a
szellemnek is. A karatés nemcsak a
mozgást sajátítja el, de megtanul
koncentrálni, uralkodni a teljesítmé-
nyét negatívan befolyásoló érzelmi
tényezők felett. Tisztelet – az edzé-
seken hangsúlyt fektetünk a karate
hagyományos japán etikettjére is,
ami tisztelettudó viselkedést jelent.
Sport – a karate gyakorlása során
nem kötelező versenyezni, de érde-
mes megmérettetni magad egy ver-
senyen, hogy hol tartasz egy éles
helyzetben. 

Marossy Károly 4. dan
Klubvezető

OYAMA KARATE KYOKUSHIN HUNGARY
DÉLEGYHÁZI KARATE SPORTEGYESÜLET

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

„Legerősebb Karate”
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• Száraz és Nedves tápok, 
legkedvezőbb ártól a 
szuperprémium kategóriáig

• Kutya és Macska konzervek,
szalámik és tészták

• Jutalomfalatok

• Madár, hal és rágcsáló eledelek, 
kiegészítők

• Friss hús hetente kétszer 
(kedd és csütörtök)

• Kiegészítők (Kullancs és bolha 
nyakörvek/cseppek, fekhelyek, 
kutyaruhák, samponok, 
pórázok/
nyakörvek/hámok, vitaminok…)

• Élő állat: díszhalak, kaméleon, 
törpe nyúl, hörcsög, 
tengerimalac...

• Lovas kiegészítők (kötőfék, 
vezetőszár, jutalomfalat...) 

Folyamatos akciók!

Egyedi, különleges igényeit
is igyekszünk kiszolgálni!

Szeretettel várjuk kedves 
vásárlóinkat Dunavarsány 

központjában!

Nyitva tartás:
Hétfő - Péntek: 8:00 – 18:00

Szombat: 8:00 – 13:00

Keressen minket a Facebookon is,
Scooby-Doo Állateledel néven!

2336 Dunavarsány, 
Kossuth L. u. 12.

Telefon: +36/30/543-9547

Igény esetén 
házhozszállítást vállalunk

(minimum 3.000,- Ft-os 
vásárlás esetén)

Scooby - Doo
Állateledel

és felszerelés

Nyugodt szívvel a szeretne 

a családjának megbízható

minőségű, vegyszermentes

vízből teát, kávét vagy

leveseket készíteni? 

Ha tökéletes, kiváló minőségű

vizet szeretne inni, akkor

válassza a Tündérvíz 

termékeket!
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Házias, nagyon finom 
főzött krémmel készült

SÜTEMÉNY SÜTÉST
vállalok karácsonyra, 

vagy egyéb más ünnepekre.

(Pl. Zserbó, Mandulamag, Rákóczi túrós, 
Narancs krémes diós, Karamellás hatlapos, 

Kókusz kocka, stb).

Tel.: 06 20 219 2298

Hirdetések

Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434/3
30/969-1124, 30/617-8304
dunad2010@gmail.com

AKCIÓ: KERTI SÜTŐK,

Új termékek: 

TERRÁN és BRAMAC cserép
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Délegyházi Hírek
Kiadó: Délegyházi Polgármesteri Hivatal

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

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

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

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

Nyomdai munkák: West-Graph Kft.

• áLLásLEHETŐsÉG DUnAVArsányBAn, azonnali kezdéssel! Keresünk
rutinos GÉPJárMűVEZETŐT helybeni munkára. C és E kategóriás jogosít-
vánnyal, darukezelői és nehézgépkezelői bizonyítvánnyal. Kiemelkedő fizetés! 
Érdeklődni: 06 30 969 1124-es telefonon. Önéletrajzokat a www.dunad2010@
gmail.com-ra várjuk.

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.
tel.:06-24/212-044
; Rendelési idő: Hétfő: 8-12, Kedd: 8-12
; Szerda:13-17, Csütörtök: 8-12, Péntek: 8-12
9. orvosi ügyelet
cím: 2336. Dunavarsány, Habitat u. 22-24.
Egészségház tel.: 06-24/472-010,
hívható hétköznapokon 16.00-8.00 között,
hétvégén, ünnepnap 0.00-24.00 között. 
10. Fogorvos
cím: 2337. Délegyháza, Rákóczi u.8.
tel.: 06-24/212-753
11. Védőnői szolgálat
cím: 2337. Délegyháza, Rákóczi u.8.
tel.: 06-24/412-128
12. Gyógyszertár
cím: 2337 Délegyháza, Rákóczi u.8.
tel.: 06-24/212-065
13. Délegyházi állatorvosi rendelő
cím: 2337. Délegyháza, Rákóczi u. 2
dr. Hegedűs Tamás: 06-30/471-3306
dr. Kotora Noémi: 06-30/232-8395
14. Posta
cím: 2337. Délegyháza, Gizella telep 41/2.
tel.: 06-24/512-805
; Nyitva tartás: H8-12, 12:30-18; K 8-12, 12:30-14
; Sz 8-12, 12:30-16; ; Cs 8-12, 12:30-16; P 8-12, 12:30-16
15. Máltai szeretetszolgálat Délegyházi csoportja
tel.: 06-70/434-5163, 06-70/434-5166
16. MisA Alapítvány – Dr. Gligor János
tel.: 06-24/486-023 06-30/222-3535
17. Délegyháza-Dunavarsány Önkéntes Tűzoltó

Egyesület
Rim Attila: 06-70/348-6092
Rim György: 06-30/987-2850
18. Közterület-felügyelő – Trencsánszki Tibor
tel.: 06-30/328-0304
19. Községgondnokság – Hallai László
tel.: 06-30/599-6160
20. Délegyházi református Missziói Egyházközség
tel.: 06-30/941-5105
21. Katolikus Plébánia Dunavarsány
tel.: 06-24/472-017
22. Temetkezés Elohim Kft.
tel.: 06-30/678-9278 06-30/236-4884
23. Dunavarsányi rendőrörs
cím: 2336. Dunavarsány, Gyóni Géza u. 5.
tel.: 06-24/472-125
Rendőrség szolgálati mobil: 06-20/489-6753
24. DPMV Zrt. Víz - és szennyvízszolgáltatás
cím: 2336 Dunavarsány Vörösmarty u.149.
tel.: 06-24/483-128

APrÓHirDETÉs
• KErTTErVEZÉs, kertfenntartás, kertépítés. HM Kert Kft. Tel.: 06 70 775

8606, 06 70 866 7398, E-mail: hmkertek@gmail.com; Honlap: http://hmkert.
hupont.hu. Kövessen minket a Facebookon is ☺

• VíZVEZETÉK-sZErELÉs, javítás, dugulás elhárítás, gyorsszolgálat, ál-
landó ügyelet hétvégeken is. Tel.: 06 30 376 1796

• oLLÓ, KÉs és minden háztartási élezni való eszköz (húsdaráló kés is!) éle-
zését, köszörülését vállalom. Délegyháza, Rákóczi u. 5.  (Vasútállomással
szemben) Farkas László. Tel.: 06 70 666 6452

• PArKETTás MEsTEr VáLLAL: lerakást, javítást, csiszolást, lakkozást,
PVC - szőnyeg ragasztást anyaggal is. Szolid árak, garancia! Tel.: 06 30 354
3769

• BúTor KÉsZiTÉs MÉrETrE, Konyhabútor, beépített szekrény, ágy-
szekrény, 20 év tapasztalattal. Telefon: 06 30 961 3294, www.martinbutor.hu

• TELKEK ELADÓK Délegyházán. Dunavarsány, Halász Lajosné utcától két-
száz méterre a II-es tónál, az Üdülő sétány és a Kéktó sétány között. Érdeklődni
lehet: Tel: 06 1 2033 018, E-mail:  nemeth.edit@kovacsestarsa.axelero.net

• Minden nemű HAGyATÉK FELVásárLás helyszíni ügyintézéssel, azon-
nali készpénzes fizetéssel! Farkas László. Tel.: 06 70 666 6452
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Program:
18.00 órától művelődési ház előtt

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

A negyedik gyertya meggyújtása 
Délegyháza adventi koszorúján

Közreműködik: 
Sáska Attila református lelkipásztor
Kis R. Sándor katolikus plébános
Tegze Anita
Mákvirágok Énekegyüttes
Kölcsey Kórus

Az intézmények, civil szervezetek, magánszemélyek
által ajándékozott karácsonyfák átadása 

a támogatott családok részére.

Mindenkit szeretettel várunk!

2017. december 22-én (pénteken)

Mindenk i
ka rá c sonya

a Kölcsey Művelődési Központnál


