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Délegyháza Község Önkormányzata 
szeretettel meghívja Önt és kedves családját

az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc ünnepi megemlékezésére

2017. március 15-én, szerdán

10.00 órakor
a Kölcsey Művelődési Központ színháztermében

ünnepi műsor a
Hunyadi János Általános Iskola 

tanulóinak előadásában.

Közreműködik:

Kölcsey Kórus

Ünnepi beszédet mond 
Dr. Riebl Antal polgármester

11.00 órakor
Koszorúzás a Szabadság téren

Mindenkit szeretettel várunk!

Meghívó
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Délegyháza Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2017. január 19-én rend-
kívüli ülést tartott, melynek keretében
döntést hozott az „önkormányzati tulaj-
donú belterületi utak szilárd burkolattal
történő kiépítésének, felújításának és kor-
szerűsítésének támogatása gazdaságfej-
lesztési céllal Pest megye területén” című
pályázaton való részvételről. 

Délegyháza Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2017. január 24-én rendes
ülést tartott a Polgármesteri Hivatal Ta-
nácstermében. Az ülés kezdetén dr. Riebl
Antal polgármester beszámolt a lejárt ha-
táridejű határozatok végrehajtásáról. 

Első napirendi pontként az egészségügyi
alapellátásokról (háziorvosi, fogorvosi, vé-
dőnői) szóló beszámolókat tárgyalta a
Képviselő-testület. A Művelődési Ház
2016. évi munkájáról szóló beszámoló, va-
lamint a község 2017. évi rendezvényter-
vének jóváhagyását követően ingatlan-
ügyeket tárgyalt a Képviselő-testület,
melynek keretében döntést hozott az
uszoda létesítésére kijelölt ingatlan átmi-
nősítéséről, egy telekalakítási vázrajz jóvá-
hagyásáról, egy ingatlanértékesítési pályá-
zat kiírásáról, valamint az értékesítésre
szánt önkormányzati ingatlanok listájának
aktualizálásáról. Ötödik napirendi pont-
ként a 2017. évi költségvetés előkészítésé-
nek tárgyalása következett, melyet a köz-
tisztviselők kötelezően adandó, a közalkal-
mazottak és Mt. hatálya alá tartozó
munkavállalók munkáltatói döntés szerint
adható cafetéria juttatásait és annak szabá-
lyait tartalmazó Cafetéria Szabályzatok jó-
váhagyása követett. 

A vonatkozó jogszabályok szerint felül-
vizsgálta a Képviselő-testület a Családi
Bölcsőde gondozási díját, a korábbi gya-
korlatnak megfelelően azonban idén sem
növekedett a Családi Bölcsőde (korábbi
Családi Napközi) térítési díja, maradt
28.000,- Ft a havi gondozási díj, bár a vo-
natkozó jogszabályok szerint 56.831,- Ft-
ig fel lehetne emelni azt. Az intézmény ne-
vének és működési formájának változása
miatt azonban módosítani kellett a szemé-
lyes gondoskodás igénybevételéért fize-
tendő térítési díjakról szóló rendeletet
(1/2017.(I.25.) önkormányzati rendelet a
személyes gondoskodás igénybevételéért

fizetendő térítési díjakról szóló 22/2009.
(VIII.19.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról).

Nyolcadik napirendként a Bizottságok
2016. évről szóló beszámolóit és 2017. évi
munkatervét tárgyalta meg és hagyta jóvá
a Képviselő-testület. A Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény módo-
sítása miatt felülvizsgálta a Képviselő-tes-
tület a polgármester úr illetményét, és költ-
ségtérítését, és azzal egyidejűleg az alpol-
gármesteri tiszteletdíjat és költségtérítést,
valamint rendeletet alkotott a képviselői
tiszteletdíjakat szabályozó rendelet módo-
sításáról (2/2017.(I.25.) önkormányzati
rendelet a települési képviselők tiszteletdí-
járól, természetbeni juttatásairól és költ-
ségtérítéséről szóló 18/2014. (X.27.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról). 

Törvényi kötelezettségének eleget téve fe-
lülvizsgálta a Képviselő-testület a Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodást, melyet a
szociális ellátásokról szóló rendelet módo-
sítása követett (3/2017. (I.25.) önkormány-
zati rendelet a települési támogatásról és az
egyéb szociális ellátásokról szabályairól
szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati ren-
delet módosításáról). Az egyéb település-
fejlesztési és településüzemeltetési ügyek
keretében döntött a Képviselő-testület a
2017. évi szúnyoggyérítési feladatok ellátá-
sáról, valamint helyt adott kettő víziállás
kérelemnek. 

A Képviselő-testület 2017. február 1-jén
rendkívüli ülést tartott, melynek keretében
úgy határozott, hogy a Duna-Tisza Közi
Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer-
hez kíván csatlakozni Önkormányzatunk. 

Délegyháza Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 2017. február 14-én
rendes ülést tartott a Polgármesteri Hi-
vatal Tanácstermében. Az ülés kezdetén
dr. Riebl Antal polgármester beszámolt a le-
járt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Első napirendi pontként a megnövekedett
lakossági bejelentésekkel kapcsolatos ivó-
vízminőség javítási döntések meghozata-
lára került sor, melynek értelmében a szol-
gáltató és az Önkormányzat közös költ-
ségviselése mellett az ivóvíz-vezeték

mechanikai mosatására kerül sor a tavasz
folyamán, melynek időpontjáról és az
ezzel járó esetleges vízkorlátozásról a
DPMV Zrt. és Önkormányzatunk külön
tájékoztatni fogja a lakosságot. 

Második napirendi pontként rendeletet al-
kotott a Képviselő-testület a 2017. évi
költségvetésről (4/2017.(II.15.) önkor-
mányzati rendelet az Önkormányzat 2017.
évi költségvetéséről). Elfogadta a Képvi-
selő-testület az Önkormányzat 2017. évi
közbeszerzési tervét, majd pedig támoga-
tási kérelmeket tárgyalt. Döntés született
a MÁV Állomás üzemeltetésének átvéte-
léről, valamint a Délegyházi Napok Szer-
vező Bizottságának megalakításáról, me-
lyet víziállás kérelmek követtek. Az egyéb
településfejlesztési és településüzemelte-
tési ügyek keretében közlekedési táblák ki-
helyezéséről, valamint egy ingatlan vételi
ajánlatról határozott a Képviselő-testület. 

A Képviselő-testület 2017. február 28-án
rendkívüli ülést tartott a Polgármesteri Hi-
vatal Tanácstermében. Első napirendi
pontként a 2016. évi költségvetési rendelet
utolsó módosításáról alkotott rendeletet a
Képviselő-testület (5/2017. (III.2.) önkor-
mányzati rendelet az önkormányzat 2016.
évi költségvetéséről szóló 3 /2016.(II.12.)
önkormányzati rendelet 3. sz. módosításá-
ról). Ezt követően támogatási kérelmeket
tárgyalt a Képviselő-testület. A térfigyelő
kamerák ügyében a Belügyminisztérium
által közzétett tájékoztató okán nem szü-
letett döntés. Az ülés végén az egyebek na-
pirendi pont keretében az uszoda projekt
kapcsán szükséges döntéseket hozta meg
a Képviselő-testület. 

Az ülések jegyzőkönyvei, és az üléseken al-
kotott rendeletek a Könyvtárban, illetőleg
a község honlapján (www.delegyhaza.hu,
illetőleg http://delegyhaza.asp.lgov.hu/)
olvashatók. 

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

Önkormányzati hírek

Köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik édesanyámat, 

Mikulás Józsefnét
utolsó útjára elkísérték 

és fájdalmunkban osztoztak.
A  gyászoló család



Délegyházi Hírek

Önkormányzati hírek, tájékoztató

32017. március

Az Együtt Délegyházáért Egyesület kö-
szönetét fejezi ki Veres Sándor úrnak –
a Villantó Horgásztó üzemeltetőjének
– és a Délegyházi Horgász Sportegye-
sületnek, mert adományaikkal lehetővé
tették, hogy idén is több mint 500 adag
halászlével fejezhettük ki szeretetünket ka-
rácsonykor. 
Köszönettel:

Együtt Délegyházáért Egyesület

Nyugdíjasok kedvezménye
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy
a 70. életévüket betöltő nyugdíjasok ré-
szére nyújtott kedvezményes kuponfüze-
teket a résztvevő üzletek biztosítják. Ez-
úton is köszönetet mondunk a támogató
üzleteknek. 

Az egyértelműség kedvéért rögzítjük,
hogy Önkormányzatunk „csak” az ötlet-
gazda és kezdeményező volt, s ezen kívül
a koordinációs feladatokat látja el. 

Az eredeti elképzeléshez képest sajnos egy
kedvezőtlen változás is történt, mert a
Téglás-Hús Kft. (Mozgó Húsbolt) nem
tudja 2017. márciusától biztosítani e ked-
vezményt.
Önkormányzatunk átérzi a probléma
nagyságát, s törekszik arra, hogy a hús-
bolti kedvezmény megszűnéséből fakadó
kellemetlenséget még ez évben enyhítse.

Délegyháza Község Önkormányzata

Köszönjük
a közreműködést

Ezúton fejezem ki köszönetemet azért a
munkáért, segítségért amelyet az alábbi
személyek községünk lakóinak egészség-
megőrzése érdekében tettek a tüdőszűrési
munkálatok lebonyolításában: Csányi Im-
réné, Farkas Jenőné, Görbe Istvánné,
Lugosi István Gyuláné, Simonyi And-
rásné, Zsákai Judit, Kun Gézáné,
Lázár Lászlóné, Tordai Angéla.
Köszönet a Délegyházi Községgond-
nokság munkatársainak: Gáspár Jenő,
Hegedűs Sándor, Tomonóczi László,
valamint Varga Lajosnak a tüdőszűrő-
gép bekötésében nyújtott segítségéért. 

Külön köszönet a Máltai Szeretetszol-
gálat Délegyházi Csoportja vezetőjé-
nek, Kerezsi Istvánnénak, hogy ren-
delkezésre bocsátották a klubhelyisé-
güket a tüdőszűrés lebonyolítására.
Munkájukhoz jó egészséget kívánok!

Dr. Riebl Antal
polgármester

KÖTELEZŐ
EBOLTÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy Községünkben 2017-ben 
az alábbi időpontokban kerül sor a kutyaoltásokra:

2017. április 1. 730-930-ig Helye: Volt tűzoltó szertár (Kis iskola épülete)
2017. április 6. 800-900-ig Helye: Galla tanya volt gyümölcsös bejáró
2017. április 15. 830-930-ig Helye: Erdei Vendéglő parkolója

Pótoltás:
2017. április 22. 7.30-8.30-ig Helye: Volt tűzoltó szertár (Kis iskola épülete)

Annak az ebnek, melyben nincs mikrochip, veszettség elleni oltás nem adható.
A mikrochip és a veszettség elleni oltás kötelező.

A kutyaoltást Dr. Mészáros János (T.: 06-20-927-2366) és 
Dr. Hegedűs Tamás (T.: 06-30-471-3306) együtt végzik.

Előzetes telefonos egyeztetés alapján a háznál történő oltás, 
és mikrochip behelyezés is lehetséges. 

Oltás díja: 4.600.- Ft, amely tartalmazza a féreghajtó tabletta költségét is.
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Ünnepek, megemlékezések, programok Délegyházán 2017-ben
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Kedves Anyukák, Apukák, Nagyszülők, Pedagógusok!

Délegyházán ingyenes elsősegélynyújtó képzést tartanak a 
Magyar Gyermekmentő Alapítvány munkatársai 

2017. március 31-én 15.00 órától a Kölcsey Művelődési Központban.

A tanfolyam a következő témákat érinti:
• lázgörcs • ütőeres vérzés
• fulladás, félrenyelés • magasból esés
• mérgezés • égés
• allergia • bölcsőhalál

A gyakorlati rész során fantom babákon sajátítjuk el az újraélesztés lépéseit. A képzésen
való részvétel ingyenes, és regisztrációhoz kötött, ezért Aki szeretne részt venni
a képzésen, jelentkezni a mgya.org oldalon tud.

http://mgya.org/oktatas/jelentkezes/34

Mindenkit szeretettel várunk!

Érdeklődni lehet: Gergely Sándorné védőnőnél 
telefon: 06/30-38-31-866

Ha szükséges regisztrációban tudunk segíteni.

Elsősegély mindenkinek Rendelési idő változás
Mint arról már korábban tájékoztattuk a
Tisztelt Lakosságot, a Fogászati ellátást a
Toldi Dental Fogorvosi Rendelők látja el
Délegyházán. (Bővebb információ, rende-
lési idők: http://www.toldidental.hu/rendelok/
delegyhaza-rakoczi-utca-8)

A rendelési idő 2017 januártól 
az alábbiak szerint alakul:

Hétfő 13.00-19.00 dr. Szántó Róbert

Kedd 13.00-19.00 dr. Szántó Róbert

Szerda 8.00-14.00. dr. Szántó Róbert

Csütörtök    8.00-12.00 dr. Csúz Antal

Péntek Iskolafogászat
Csak berendelt pácienseket
fogadunk

Toldi Dentál Fogorvosi Rendelők

Délegyháza Község Önkormányzat 
Polgármester

2337 Délegyháza, Árpád u. 8.
Telefon/fax: (24) 542-155, (24) 542-156, E-mail:  polgarmester@delegyhaza.hu

M E G H Í V Ó 
Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő–testülete 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54.§-a alapján 

2017. március 21-én (kedden) 17.00 órai kezdettel
KÖZMEGHALLGATÁST tart.

Helye: Kölcsey Művelődési  Központ
Javasolt napirendi pontok: 

Délegyháza, 2017. március 6. 
dr. Riebl Antal

polgármester 

1./ Közszolgáltatások ügye
Előadó: polgármester, DPMV Zrt. képviselői

2./ Tájékoztatás a közbiztonság helyzetéről
Előadó: polgármester

3./ Útfelújítások ügye
Előadó: polgármester, alpolgármester

4./ Tájékoztatás az önkormányzat likviditási helyzetéről
Előadó: polgármester

5./ Egyebek
Előadó: polgármester, alpolgármester
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„VIDÁM MESÉK”
Hunyadis mesemondó verseny eredménye

Iskolai tájékoztató

1. osztályos kategória:

1. helyezett:
SOMODI PETRA

2. helyezett: 
SOMOGYI BOGLÁRKA

3. helyezett:
GÁL VIKTÓRIA

2. osztályos kategória:

1. helyezett:
GÁL DOROTTYA

2. helyezett:
GUZLI NÓRA

3. helyezett:
BAUDA RÉKA

4. osztályos kategória:

1. helyezett:
TORDAI KÍRA

2. helyezett:
CSŐGÖR BRIGITTA

3. helyezett:
SZMOLÁR NIKOLETT

5-6. osztályos kategória:
1. helyezett:

SZABÓ-SIPOS KALLISZTA
2. helyezett: 

KIS FELICIÁN RENÁTÓ

SOMODI PETRA SOMOGYI BOGLÁRKA GÁL VIKTÓRIA

GÁL DOROTTYA GUZLI NÓRA BAUDA RÉKA

TORDAI KÍRA CSŐGÖR BRIGITTA

SZABÓ-SIPOS KALLISZTA KIS FELICIÁN RENÁTÓ

SZMOLÁR NIKOLETT



Délegyházi Hírek 72017. március

A  2017. február 24-i 

SULIFARSANG
jelmezes felvonulásának eredménye

Iskolai tájékoztató

1. osztályos katerória:

1. helyezett: Gulyás József  1.a – ALMAFA
2. helyezett: Balázs Zente1.b –  NINJA

Gál Viki 1.a – BOSZIKA
3. helyezett: Szabó Tibor 1.a – SÁRKÁNY

2-3. osztályos kategória:

1. helyezett: Dragonya Lilien 3.o. – MINDENNEK A TETEJE
2. helyezett: Nádai Dorottya 3.o. –  TÜNDÉRBOSZORKÁNY
3. helyezett: Bajai Hanna 2.o. – POLIP
Különdíj: Gál Dorci 2.o. – RÓKA

4-5-6. osztályos kategória:

1. helyezett: Kemenczei-testvérek –  JANCSI ÉS JULISKA
2. helyezett: Hegedűs Krisztián 4.a –  NAPRENDSZER
3. helyezett: Lengyel Patrik 4.a –  HÓEMBER-KALENDÁRIUM
Különdíj: Jákó Emiliána – CUKORKAÁRUS

Rajzolta: CSŐGÖR BRIGITTA

Rajzolta: Marossy Martin

Rajzolta: Pereflényi Réka



Községünk életéből
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Télűzés Délegyházán
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Délegyházi Református Missziói Egyházközség
„Tartsatok szent böjtöt, hívjátok istentiszteletre a népet! …” (Joél 2, 12.a)

A böjti időszakban, húsvétra készülve, a re-
formátus keresztyén ember a sötétben tapo-
gatózik. Tudjuk, hogy a böjt a hitünk része,
mégis annyira kiesett a többség a gyakorlá-
sából, hogy sokak szerint ez csak katolikus
dolog, vagy a túlbuzgók ezzel hívják fel ma-
gukra a figyelmet. Nem így van. A böjt fel-
készülési időszak. Lélekben készülünk arra,
hogy megtapasztalhassuk nagypéntek való-
ságát és a húsvét örömét. Testünkkel is ké-

szülünk erre. A böjt szent idő. Istennek el-
különített, koncentrált hittel feltöltött peri-
ódus, amit az ember tudatosan vállal. Az
ember ilyenkor jobban odafigyel a minden-
napi imádságokra, az ige olvasására, összes-
ségében a kegyességére. A böjt nem önsa-
nyargatás, hanem önmagunk elrekesztése
mindattól, ami nem fér bele a szent idő ke-
reteibe. Legyen az valamilyen étel, ital vagy
éppen rossz szokás. Mindezek helyett pedig

a felszabadult időt és energiát is Isten ügyére
lehet fordítani. Böjtben lehetőségünk van
vállalni a bővölködés idejében figyelmet-
lenné vált lelkünk megújítását a nélkülözés
ideje által. A megváltottság tudatában nem
is az a nagy szó, hogy mekkora áldozatot
vállalunk, hanem az, hogy értünk mekkora
áldozatot vállalt Isten. A böjt olyan megta-
pasztalás amiben jobban megérthetjük, hogy
mit vállalt értünk Krisztus. 

A Római Katolikus Egyház ünnepei, szentjei 
március hónapban

Március 4. – Boldog Meszlényi Zoltán
püspök és vértanú
1892. január 2-án született Hatvanban.
1915. október 28-án Innsbruckban szentel-
ték pappá, 1937-ben püspökké. Püspöki jel-
mondata: Fidenter ac fideliter = bizalommal és
hűséggel. 
1950. június 17-én esztergomi káptalani
helynök, de tizenkét nap múlva elhurcolták.
Kegyetlen bánásmód következtében 1951.
március 4-én Kistarcsán börtönben halt
meg. Jeltelen sírjának holléte és halálának
időpontja sokáig ismeretlen volt. Hamvas
Endre csanádi püspök már 1956. szeptem-
berében szerette volna exhumáltatni és az
esztergomi kripta bazilikába földi maradvá-

nyait áthelyeztetni. A forradalom eseményei
ezt meggátolták. 1957-ben az egykori bör-
tönlelkész segítségével megállapították, hogy
Meszlényi Zoltán a Rákoskeresztúri Új Köz-
temető egyik sírja alatt nyugszik. Az eszter-
gomi bazilika altemplomába csak 1966. jú-
nius 23-án volt lehetséges átszállítani kopor-
sóját. Csak néhány paptársa jelenhetett meg
a szertartáson. Boldoggá avatására 2009. ok-
tóber 31-én került sor az esztergomi bazili-
kában. 1945. július 8-án, papszentelése alkal-
mával mondott beszédéből részlet: „Az élet
különösképpen a pap élete katonáskodás a földön,
a lelkipásztorkodás örökös küzdelem saját gyarló-
ságunkkal és azoknak az embereknek örök gyar-
lóságával, akik között élnünk kell, mint a szent

titok kiszolgálóinak. A világ az ő démoni erőivel
mindig ellentétes beállítottságú az Egyházzal szem-
ben, mert nem tudja elviselni az erkölcsért és a jóért
folytatott harcot és ennek a harcnak végső kimene-
telébe vetett győzedelmes hitét, mellyel az Egyház
napjai előtte jelentkeznek.”

Március 8. – Istenes Szent János 
szerzetes
Luzitániában, a mai Portugáliában született.
Katona élete után a betegek szolgálatára
szentelte életét. Kórházat alapított és társai-
val megszervezte az irgalmas rendet. Értelmi
fogyatékosokkal foglalkozott, egészen mo-
dern pszichoterápiás módszereket alkalma-
zott. Tevékenységével felhívta a közösségek

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

További eseményeink:
Március 18. 10:00-16:00 Gyülekezeti Gyermekszombat
Április 8. 10:00-16:0 Gyülekezeti Gyermekszombat
Április 10-14. 18:00 Úrvacsorát Előkészítő Istentiszteletek
Április 16. 10:00 Húsvéti Úrvacsorás Istentisztelet
Április 17. 10:00 Húsvéti Úrvacsorás Istentisztelet
Április 17. 15:00-tól előzetes megbeszélés alapján házi úrvacsorát
viszünk azoknak, akik nem tudnak részt venni az ünnepi délelőtti
istentiszteleteken. Keressenek 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! A meg-

lévő készleten túl rendelésre is hozunk könyveket, több kiadó széles
választékából.

Egyházfenntartói járulék: Hálásan köszönjük mindazok támogatását,
akik ezzel a kiemelt adománnyal járulnak hozzá közösségünk mű-
ködéséhez!

Hivatali nyitva tartás: Szerda 8:00-16:00

Elérhetőségeink:
Cím: 2337 Délegyháza, Szabadság tér 11.
E-mail: delegyhaza.ref@gmail.com
Tel.: +36 30 941 51 05
Facebook: https://www.facebook.com/delegyhazaref
Bankszámlaszám: Délegyházi Református Missziói Egyházközség
10918001 00000085 97250000

Alkalmainkra hívunk és várunk szeretettel mindenkit!

Sáska Attila
református lelkipásztor

A Délegyházi Református Missziói Egyházközség aktuális programjai
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A mai világban, ha valamit védeni kell mert
kihaló félben van vagy valami miatt veszé-
lyeztetett akkor egy világnapot adnak neki.
Akkor csak arra figyelünk, a megmentésén
fáradozunk, fel akarjuk rá hívni a figyelmet,
hogy az emberek vegyék komolyan és törőd-
jenek vele. 50 évvel ezelőtt nem gondolta
volna senki, hogy ez így lesz a házassággal
is. Nem is csak egy napot hanem egy egész
hetet kapott a téma. Februárban van a há-
zasság hete, amit hazánkon kívül sok más or-
szágban is megtartanak.
Nem is kell feltennünk azt a kérdést, hogy
van-e ennek létjogosultsága, hiszen napja-
inkban nemcsak hogy felbomlanak a házas-
ságok, hanem meg sem kötik őket. A mai fe-
lelősséget, elköteleződést nem vállaló vilá-
gunk egyik következménye ez is, hogy
kihalóban van a házasság és a család. A mai
ember úgy gondolkozik, hogy ha nem köt-
jük meg nem kell felbontani. Így indulunk
neki, eleve így, hogy úgysem egy életre szól,
mert nem is biztos, hogy a megfelelő sze-
mélyt találtuk meg és különben is ha jön egy
probléma akkor gyorsan elmenekülhetünk.
Ha nincs házasság akkor nem kötelez minket
semmi arra, hogy maradjunk és birkózzunk
meg a problémával, vállaljuk a társunkat, ki-
tartsunk mellette jóban-rosszban.
A régi időkben sem mindig szerelemből há-
zasodtak, sőt a legtöbb esetben a szülők vá-
lasztottak társat gyermeküknek és mégis le-
éltek egy egész életet egymás mellett, tisz-
telve egymást. Nem a hatalmas életfogytig

tartó szerelem miatt maradtak együtt, hanem
mert akkor még volt súlya a szavaknak, az
ígéreteknek, létezett a becsület, a kitartás fo-
galma.
Akik nem házasodnak nem is tudják mit
vesztenek. A házasságot Isten találta ki,
mikor Ádámnak megteremtette Évát. Évát,
egy asszonyt, és csak egyet! Isten Évát Ádám
oldalbordájából alkotta kifejezve ezzel azt a
bensőséges kapcsolatot, ami a házastársakat
kell, hogy jellemezze. Isten azt is mondja a
házastársakról Mózes könyvében hogy „És
lesznek ketten egy testté.” A továbbiakban
ők ketten lesznek EGY. Ebben a közösség-
ben nincs benne az anyós vagy a barátok,
akik a házasságot irányítani akarják, vagy
akiknek meg kellene felelnünk. 
A házasság Isten ajándéka, amelyben az

ember átélheti a feltétel nélkül szeretetet, a hű-
séget, az őszinte megbocsátást. A házastársak
egymást bátorítják, segítik, védelmezik egy
életen át. Ilyen módon a házasság egy felelős-
ségteljes, biztonságos és meghitt kapcsolat.
Nincs eleve boldogságra és sikerre ítélve, de
ha fontos nekünk és törődünk vele akkor az
lehet. Egy házasság kezdődhet jól, de ha
nem ápolják elromlik. Épp ezért folyamato-
san figyelni kell egymásra.
20 évnyi házasság után bátran kijelentem,
hogy nekem a férjem a legjobb barátom és
életem második legjobb döntése volt, hogy
hozzá mentem feleségül. (Az első az volt,
mikor Isten mellett döntöttem és a dönté-
seimben a sorrend is nagyon fontos volt.)

A férjemet Istentől kaptam, ez nem azt je-
lenti, hogy nem voltak nehéz napjaink, de
mindig mind a ketten arra törekedtünk, hogy
megoldjuk a problémákat és megbeszéljük a
nézeteltéréseket, mert fontosnak tartjuk a
házasságunkat, küzdeni, dolgozni akarunk
érte. A mi házasságunkban Isten is benne
van és ahogy a Biblia is mondja a Példabe-
szédek könyvében: „A hármasfonál nem
szakad el egyhamar.”
Most pedig következzen a kedvenc házas-
ságról szóló történetem, ami nagyon jól ki-
fejezi az egy életen át tartó ragaszkodást és
tiszteletet egymás iránt, mint ahogy Jézus is
mondta, hogy: „A másikat magadnál többre
tartsd.”
Egy 80 éves bácsi öt éve mindennap együtt
reggelizik az Alzheimer kórban szenvedő
öregek otthonában lakó feleségével. Egyik
nap a nővérke megkérdezi tőle, hogy miért
hoz a feleségének mindennap reggelit hiszen
évek óta a felesége már fel sem ismeri őt,
nem tudja, hogy a férje jön hozzá minden
reggel. A bácsinak a következő a válasza: „Ő
nem tudja, hogy én ki vagyok, de én tudom,
hogy Ő kicsoda!”
Kívánok mindenkinek, aki már házasságban
él örömteli, szeretetteljes éveket, aki még
előtte áll annak azt kívánom, hogy találja
meg azt a társat, akivel szeretetben, békes-
ségben le tudja élni az életét.

Mihály Csilla
baptista gyülekezet

figyelmét, akik a kirekesztetteket akarták ki-
szorítani a társadalom életéből. Granadában
halt meg 1550-ben. A Budai Irgalmas Kór-
házat a rend működteti, gyógyulást és re-
ményt nyújtva a szenvedő betegeknek.

Március 19. – Szent József  
a Boldogságos Szűz Mária Jegyese
A nyugati egyház legtöbb naptáraiban a X.
századtól ezen a napon tartották Szent
József  ünnepét. A római kalendárium 1479-
ben vette át először, majd 1621-ben az álta-
lános naptárba is bekerült. Karján a Kisjézus-
sal ábrázolják. A haldoklók pártfogójaként
tisztelik, mivel Jézus és Mária álltak halálos
ágyánál. „A Megváltó őrzője” (Redemptoris
custos) II. János Pál pápa apostoli buzdításá-
ban olvassuk:”József  egész élete hitbeli za-
rándokút volt. Amint Mária, ő is hű maradt
Istentől kapott hivatásához. József, amikor
az angyal hírül adta neki Isten üzenetét,
egyetlen szót sem szólt. „Úgy tett, ahogy az
Úr angyala parancsolta neki.” (Mt. 1,24) 

Ez a „tett” lett József  útjának kezdete. Az
evangéliumok egyetlen szót sem említenek,
amit József  mondott volna. József  hallga-
tása különleges jelentőségű. Hallgatásából
olvashatjuk ki az igazságot, amit az evangé-
lium tartalmaz róla: „Igaz ember volt” (Mt.
1,19). Szent József  küldetéséről a mise hála-
adó éneke (profáció) így tanít: „Mert őt, az
igaz férfit az Istenszülő Szűznek jegyesül
adtad, mint hű és okos szolgát családod fölé
rendelted, hogy atyai gonddal őrizze a Szent-
lélek erejéből megtestesült Fiadat, a mi
Urunkat, Jézus Krisztust.” Édesapák fohá-
sza: „Szent József, könyörögj érettünk, légy
segítségünkre.”

Március 25. – Gyümölcsoltó Boldog-
asszony
Annuntiatio Beatae Maria Virginis – megtes-
tesülés, Isten Fiának Mária szűzi méhében
történt fogantatásának ünnepe. Jézus szüle-
tésének 9 hónappal előtti nap, Gábor főan-
gyal Názáretbe Máriának a megtestesülés

(angyali üdvözlet) örömhírét elvitte. Az ün-
nepet 692-ben említik először, amikor a trul-
lai zsinat (III. konstantinápolyi zsinat) he-
lyesnek ítélte nagyböjtben történő ünneplé-
sét. A Jakav evangélium az ünnepet 150 –
200 az üdvtörténet elgondolását készítette
elő, hogy a világ teremtése, Krisztus fogan-
tatása és kereszthalála ugyanazon a napon, a
kereszthalál napján, III. hó 25-én történt.
Rómában a S. Maria Maggiore Bazilikában
körmenettel ünnepelték, I. Sergius pápa (687
– 701) honosította meg Annuntiatio Domini
névvel. A keleti liturgiák is az Úr ünnepei kö-
zött tartották számon az ünnepet. A II. Va-
tikáni Zsinat liturgikus reform ehhez tért
vissza. 
Országszerte általános szokás, hogy Gyü-
mölcsoltó Boldogasszony ünnepén kell ol-
tani, szemezni a fákat, hiszen Szűz Mária
most fogadta méhébe Jézust.

Józsa Sándorné
hitoktató

A házasság hete
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Nyuszi varázs
Húsvétváró játszóház és 

családi délután
CIVILEK HÁZÁNÁL (Rákóczi u.8.)

2017. április 9-én (vasárnap) 15.00 órától

Szeretettel várjuk a gyerekeket, szüleiket és 
nagyszüleiket, hogy együtt készüljünk 

a húsvéti ünnepekre!

Programok:
Bábelőadás – Dunavarsányi Baptista Gyülekezet
Kézműves foglalkozás – Dunavarsány Környéki

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
Tojáskeresés
Locsolóvers-mondó verseny 

(óvodás, iskolás, felnőtt kategóriában)
Húsvéti népszokások bemutatása

Húsvétfa díszítés a Szent István téren
A program ideje alatt

Állatsimogató (bárány, nyuszi, csibe, kacsa…)
Nyuszi szépségverseny,
melyre a gazdáknak nevezni a helyszínen lehet!

Húsvéti kaláccsal és kakaóval várjuk vendégeinket!
Minden játékos kedvű családot szeretettel várunk!

CIRKUSZ Busz
2017. március 18-án (szombaton) 

szeretettel hívunk mindenkit a

Fővárosi Nagycirkusz
11.00 órakor kezdődő

Cirkuszi szomszédolás
című előadásárára

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

A jegyárak kedvezményes árak, és az 1-es kategóriájú helyre szólnak!
Buszköltség a délegyházi lakosoknak nincs!

Indulás: 9.30 órakor a Kölcsey Művelődési Központ elől

Jelentkezni és érdeklődni lehet a Kölcsey Művelődési Központban
2017. március 14-ig

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

Mindenkit szeretettel várunk!

A Délegyházi Horgász Sportegyesület 
felkészítő tanfolyammal egybekötött

Horgászvizsgát hirdet
2017. április 1-jén szombaton 9:00-órától

Délegyházán a Civilek házában (Rákóczi út 9.).
Aki vizsgázni szeretne, a helyszínen az államnak megfizetett

vizsgadíj ellenében megteheti.

AZ OKTATÁS: Díjtalan

Vizsga díja: 18 év életkorig jelentkezőknek: 1.000,-Ft.
18 év életkor felett: 3.500,-Ft.

A vizsgára való felkészüléshez tananyag ingyenesen letölthető
a www.horgaszat.com oldalról

http://www.horgaszat.com/docs/horgaszvizsgara_valo_felkeszulest_segito_ 
tankonyv_nebih.pdf

További segítség: 
http://www.fohesz.hu/images/oktatasi_ anyagok/oshonos_halfajok.pdf
http://www.fohesz.hu/images/oktatasi_anyagok/Idegenhonos_ halfajok.pdf
http://www.fohesz.hu/images/oktatasi_anyagok/vedett_halfajok.pdf
http://www.fohesz.hu/images/oktatasi_anyagok/tilalmi_idok_meretkorlatozasok.pdf

Érdeklődni lehet:
Nagy Ferenc Uti Lajos
20/972-7374 30/899-1473



Délegyházi Hírek

Sport

132017. március

2017. január 15-én elkezdődött a Pest Megyei
Asztalitenisz Csapatbajnokság tavaszi idénye.
A Délegyháza Községi Sportegyesület Asz-
talitenisz Szakosztálya a Pest Megyei csapat-
bajnokság 1/C déli csoportjában a 14. for-
dulóban nagy küzdelemmel 12-6 arányban
legyőzte Tápiógyörgyei ASK III. csapatát.
Csapatunk az őszi idényt a 8. helyen zárta a
12-es mezőnyben. 
Szeretnénk tavasszal is legalább ezt az ered-
ményt hozni. Az előrelépés nagyon nehéz
feladat, ugyanis 2016 nyarán az Asztalitenisz
Szövetség (MOATSZ) átszervezte a megyei

bajnokságokat. A Megye I/A csoportból a
gyengébb csapatok lejjebb kerültek a Megye
I/B-be onnan pedig a gyengébb csapatok a
Megye I/C-be, ezért sokszor tőlünk jóval
erősebb játékosokkal kell felvennünk a har-
cot. Ezektől a csapatoktól próbálunk minél
többet tanulni, és fejleszteni játéktudásunkat.
Edzéseinkre is igyekszünk meghívni minél
több nálunk erősebb játékost. A Dunaha-
raszti Asztalitenisz Szakosztállyal nagyon jó
baráti kapcsolat alakult ki, Ők is sokszor ed-
zenek velünk, hogy játékostársaink a lehető
legjobb fejlődést hozzák.

Távlati terveinkben szerepel egy hivatá-
sos edző szerződtetése, hogy játékosaink
még jobb helyezést érjenek el a bajnok-
ságban.
Edzéseinkre mindenkit szeretettel várunk!

Az edzések
helyszíne: Délegyháza, Hunyadi János 

Általános Iskola Tornaterme
(2337 Délegyháza Árpád utca 8.)

időpontja: csütörtök: 18:00-22:00
szombat: 18:00-22:00

Köszönetet szeretnénk mondani a
Délegyháza Községi Sportegyesület
elnökének, dr. Riebl Antalnak, hogy
szakosztályunk játékosainak mezt
vásárolhatunk, továbbá, hogy a már-
cius 12-én megrendezésre kerülő III.
Asztalitenisz bajnokság megrendezé-
sét támogatja.

Igyekszünk jó eredményeket elérni a baj-
nokságban, és bízunk benne, hogy sikeres
mérkőzéseket hozunk Délegyházának.
Mérkőzéseinkre minden érdeklődőt és
szurkolót szeretettel várunk.

Délegyháza Községi Sportegyesület 
Asztalitenisz Szakosztálya

Délegyházi Asztalitenisz Szakosztály
tájékoztatása

Pest Megye I/C Déli bajnokság 2017 Tavaszi fordulók
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„Csak így lehet győzni”

OYAMA KARATE KYOKUSHIN HUNGARY
DÉLEGYHÁZI KARATE SPORTEGYESÜLET

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

Tisztelt Olvasók!
Rocky motivációs monológja: „Nem fogod
elhinni, de régen elfértél a tenyeremen. Azt mondtam
rólad az anyádnak, a legeslegjobb srác lesz belőled.
Olyan srác, amilyen még nem élt ezen a világon. És
ezt ígérte a gyerekkorod. Öröm volt rád nézni, öröm
volt veled minden nap. Mikor eljött az ideje, hogy a
világgal magad nézz szembe, megtetted. De valahol
az utad során megváltoztál. Már nem vagy önmagad.
Hagyod, hogy az emberek azt mondják neked, hogy
te nem érsz semmit. Mikor jött a neheze, elkezdtél
bűnbakot keresni, nagy árnyékot. Mondok valamit,
amit amúgy is tudsz. A világ nem csak napfény és
szivárvány, ez egy kegyetlen undok hely. És bármi-
lyen tökös srác vagy térdre kényszerítenek, ha hagyod
és soha nem engednek felállni. Senki nem tud olyan
nagyot ütni, mint az élet. De nem az számít mek-
korát ütsz, hanem hogy mennyi ütést állsz ki mikor

talpon kell maradni! Bírni kell a pofont és muszáj
menni tovább! CSAK ÍGY LEHET
GYŐZNI. Ha tudod, hogy mit érsz menj és küzdj
meg azért, ami jár és közben viseld el a pofonokat!
Ne mutogass másra, ne mond, hogy nem te vagy a
hibás, hanem ő vagy ő vagy akárki! Ez gyáva duma
és te fiam nem vagy gyáva! Te jobb vagy annál!”

Március 11-én izgulhatunk idén először az
egyesület gyerek és felnőtt versenyzőiért.
Horvátországban fogunk versenyezni Zág-
rábhoz közeli Samoborban, a 14. Domenica
Kupa nemzetközi versenyen. A versenyre
nevezett országok: Ausztria, Bosznia - Her-
zegovina, Dánia, Magyarország, Olaszor-
szág, Makedónia, Montenegró, Hollandia,
Lengyelország, Szerbia, Szlovénia, Svájc,
Ukrajna. Erős mezőny, erős versenyzőkkel.
Nagy megmérettetés lesz a gyerekeknek, de

egy ilyen versenyen nagyon szép dolog bár-
milyen helyezést elérni. A versenyre a szü-
lőkkel utazunk, akiknek a támogatása nélkül
nem tudnánk ekkora csapattal, 14 fővel részt
venni. Versenyzőink: Balogh Csaba, Galam-
bos Viktor, Faragó Péter, Pongrác Gábor,
Berta Bence, Gyovai Gergely, Tóth Noémi,
Balázs Adorján, Fonyódi Noel, Szél Domi-
nika, Eiben Vilmos, Schleer Enikő, Schleer
Ferenc, Lenhardt Csaba. Kérem szurkolja-
nak nekünk március 11-én. 

Na de, kinek fontos a versenyzés eredmé-
nye? A versenyek rendezőinek? Nem. Nekik
fontos a verseny létszáma, de az, hogy ki mi-
lyen eredménnyel tér haza, az nem. A támo-
gatóknak? Nem. Nekik a rendezvény meg-
valósulása fontos. Az edzőknek fontos? Igen
nekik fontos, mert szeretnék a tanítványokat
olyan sikerhez juttatni, ami nagyon sok be-
lefektetett munkájuk gyümölcse is. A szülők-
nek fontos az eredmény? Persze! Nekik talán
ugyanannyira fontos, ha nem jobban, mint a
gyermekeinek. Életük gyümölcse, a gyer-
mekük, sikere nagyon fontos, mert értük te-
szik a dolgukat nap, mint nap és igyekeznek
mindent megtenni értük! A versenyzőknek
fontos? Igen, nekik nagyon fontos! Nekik
nagyon fontos, mert aki megdolgozik vala-
miért, akkor várhatja az eredményét. Ha
nem tesz eleget, akkor csak a szerencsén
múlhatnak dolgok. Mi elkezdtünk januárban
dolgozni azért, hogy ne csak a szerencsén
múljanak az eredményeink.

Izgalmas dolog versenyezni, mert le tudod
mérni mennyire vagy felkészülve fizikailag
és mentálisan. Izgalmas, mert kell hozzá bá-
torság, hogy ha szólítják a neved, belépj a
pástra. Ott a páston csak magadra számít-
hatsz. Egyedül kell megoldanod a feladatot.
És az életben is így van ez. Segítenek a szü-
leid, testvéreid, barátok, de neked kell meg-
oldanod a feladataidat. Senki nem mehet he-
lyetted kijárni az iskolákat, a középiskolát, az
egyetemet. Senki sem ismerkedhet lányok-
kal, fiúkkal a nevedben, helyetted. Senki nem
köthet házasságot a nevedben, helyetted…
Neked kell odaállni, és a karate megta-
nít erre. 

Marossy Károly 4. dan
Klubvezető

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

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

Nyomdai munkák: West-Graph Kft.

APRÓHIRDETÉS
• ÜVEG, TÜKÖR, KÉPKERET, HŐSZIGETELT ÜVEG készítés

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

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

• 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 ☺

• Kedves Szülők! Fiatal, vidám természetű óvodapedagógus vagyok. 
Szívesen vállalok gyermekfelügyeletet előre egyeztetett időpontokban.
Keressenek bizalommal a 06-20-494-1534-es telefonszámon!

PARKETTÁS MESTER VÁLLAL: lerakást, javítást, csiszolást, lakko-
zást, PVC - szőnyeg ragasztást anyaggal is. Szolid árak, garancia! 
Telefon: 06-30-354-37-69

BÚTOR KÉSZITÉS MÉRETRE, Konyhabútor, beépített szekrény,
ágyszekrény, 20 év tapasztalattal. 
Telefon: 06-30-9613-294, www.martinbutor.hu

Közérdekű telefonszámok:
1. Polgármesteri Hivatal
cím: 2337. Délegyháza, Árpád u. 8
tel.: 06-24/542-155, fax szám: 06-24/542-156
2. Napsugár Óvoda
cím: 2337. Délegyháza, Árpád utca 6.
tel.: 06-24/212-070
3. Hunyadi János Általános Iskola
cím: 2337. Délegyháza, Árpád utca 53.
tel.: 06-24/212-055, fax szám: 06-24/212-055
4. Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Család -
segítő Szolgálat
tel.: 06-24/483-352
5. Zsebi-baba Családi Napközi
cím: 2337. Délegyháza, Árpád u. 2.
tel.: 06-30/868-6614
6. Kölcsey Művelődési Központ
cím: 2337. Délegyháza, Szabadság tér 1-3.
tel.: 06-24/212-005
7. Könyvtár
cím: 2337. Délegyháza, Szabadság tér 9.
tel.: 06-24/412-172, 06-30/696-6589
8. Orvosi rendelő
cím: 2337. Délegyháza, Rákóczi u.8.
tel.:06-24/212-044

Rendelési idő: Hétfő: 8-12, Kedd: 8-12
Szerda:13-17, Csütörtök: 8-12, Péntek: 8-12

9. Orvosi ügyelet
cím: 2336. Dunavarsány, Habitat u. 22-24.
Egészségház tel.: 06-24/472-010,
hívható hétköznapokon 16.00-8.00 között,
hétvégén, ünnepnap 0.00-24.00 között. 
10. Fogorvos
cím: 2337. Délegyháza, Rákóczi u.8.
tel.: 06-24/212-753
11. Védőnői Szolgálat
cím: 2337. Délegyháza, Rákóczi u.8.
tel.: 06-24/412-128
12. Gyógyszertár
cím: 2337 Délegyháza, Rákóczi u.8.
tel.: 06-24/212-065
13. Délegyházi Állatorvosi Rendelő
cím: 2337. Délegyháza, Rákóczi u. 2
dr. Hegedűs Tamás: 06-30/471-3306
dr. Kotora Noémi: 06-30/232-8395
14. Posta
cím: 2337. Délegyháza, Gizella telep 41/2.
tel.: 06-24/512-805

Nyitva tartás: H8-12, 12:30-18; K 8-12, 12:30-14
Sz 8-12, 12:30-16; Cs 8-12, 12:30-16; P 8-12, 12:30-16

15. Máltai Szeretetszolgálat Délegyházi Csoportja
tel.: 06-70/434-5163, 06-70/434-5166
16. MISA Alapítvány – Dr. Gligor János
tel.: 06-24/486-023 06-30/222-3535
17. Délegyháza-Dunavarsány Önkéntes Tűzoltó

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

az alábbi munkakörökbe:

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

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

BETONÜZEM ÉS TÜZÉP TELEP
Cím: Dunavarsány,Vörösmarty u.2434/3 hrsz.

(kisvarsányi OIL Benzinkúttal szemben)
IRODA: 30/6178304
Nádházi Árpád: 30/9691124
Dusek Renáta:   30/3854385
Nyitva tartás: H-P 7:00-16:00, Szo. 7:00-12:00
Email: dunad2010@gmail.com

ÖMLESZTETT/ZSÁKOS ÁRU BETONTERMÉKEK KERTI ELEMEK SZOLGÁLTATÁS

-  MIXER BETON - ZSALUKŐ - KERTI SZEGÉLY - SZÁLLÍTÁS
- CKT - PILLÉR ZSALUKŐ -  KERTI DEKOR KÖVEK - DARUZÁS
- FÖLDNEDVES BETON - FALAZÓ ELEM - KERTI SÜTŐ - GÉPI FÖLDMUNKA
- ESZTRICH BETON - TÉGLA - JÁRDALAP - BETONPUMPÁLÁS
- SÓDER,HOMOK - ÁTHIDALÓ - GYEPRÁCSKŐ
- TERMŐFÖLD, MURVA - FÖDÉMGERENDA - NÖVÉNYTÁMFAL
- CEMENT,MÉSZ                                      
- CSEMPERAGASZTÓ                             
- FALAZÓ,VAKOLÓ                 

ÁLLANDÓ   TÉRKŐ     AKCIÓ!
(Több mint 100 féle térkő)

KK Kertisütő akció: 28.990/készlet erejéig!

BETON (CKT/C-8/C-10/C-12/C-16/C-20/C25 •         További információt a weboldalunkon talál: www.dunad2010.hu

ÚJ TERMÉKEK:
- BETONACÉL és ACÉLHÁLÓ
- TERRÁN és BRAMAC CSERÉP (kedvező áron)
- HŐSZIGETELŐ - GV 3,5 LEMEZ

Hirdetések


