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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

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.

(Simon A.)

Délegyháza Mézeskalácsból

Képes beszámoló a 8-9. oldalonDélegyházi Advent
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Délegyháza Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 2018. novem-
ber 21-én rendes ülést tartott a

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

Első napirendi pontként ingatlanügyeket
tárgyalt a Képviselő-testület, melynek kere-
tében módosította a vagyonrendeletét is
(14/2018.(XI.22.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat vagyonáról és a vagyon-
gazdálkodás egyes szabályairól szóló 37/
2010.(X.21.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról). A második napirendi pont kere-
tében a Képviselő-testület elfogadta a 2019.
évi belső ellenőrzési tervet, valamint a
hozzá kapcsolódó stratégiai ellenőrzési ter-
vet, a harmadik napirendi pont keretében
pedig módosította a 2018. évi költségvetési
rendeletét (15/2018.(XI.22.) önkormányzati
rendelet az önkormányzat 2018. évi költség-
vetéséről szóló 3/2018.(II.14.) önkormány-
zati rendelet 4. sz. módosításáról).

A negyedik napirendi pont keretében elvé-
gezte a Képviselő-testület a gyermekétkez-
tetés díjainak felülvizsgálatát, és akként ha-
tározott, hogy nincs szükség a térítési díjak
emelésére, és így a rendelet módosítására
sem. Jogszabályi kötelezettségének eleget
téve felülvizsgálta és elfogadta a Képviselő-
testület az Önkormányzat Helyi Esély-

egyenlőségi Programját, majd elvégezte a
helyi adórendeletek felülvizsgálatát, melynek
keretében módosította az építményadóról,
a települési adóról, és a telekadóról szóló
rendeleteit 2019. január 1-jei hatállyal
(16/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet
a helyi építményadóról szóló 20/2003.
(XII.23.) önkormányzati rendelet módosí-
tásáról, 17/2018. (XI.22.) önkormányzati
rendelet a települési adóról szóló 17/2016.
(XI.22.) önkormányzati rendelet módosítá-
sáról, 18/2018. (XI. 22.) önkormányzati
rendelet a telekadóról szóló 23/2003.
(XII.23.) önkormányzati rendelet módosí-
tásáról).

Az egyéb településfejlesztési és település-
üzemeltetési ügyek kertében pályázatot írt
ki a Képviselő-testület a Délegyháza telepü-
lésre érkező fogadó tábla grafikájának „Ez
a hely mindig fiatal marad” szlogennel tör-
ténő elkészítésére vonatkozóan, hozzájárult
egy korábban már odaítélt civil szervezeti
támogatás jogcímének módosításához,
megtárgyalta az új háziorvosi rendelő be-
rendezésével kapcsolatos kérdéseket, to-
vábbá helyt adott egy víziállás kérelemnek. 

Délegyháza Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 2018. december 11-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 ingatlanügyeket
tárgyalt a Képviselő-testület, majd a ko-
rábbi évekhez hasonlóan felülvizsgálta a
Délegyházi Testépítő Sportegyesület bér-
leti szerződését. A következő napirendi
pontok keretében a Képviselő-testület
2018. évi munkájáról szóló beszámolót,
majd a 2019. évi munkatervét tárgyalta
meg a Képviselő-testület, melyet a Polgár-
mesteri Hivatal 2018. évi munkájáról szóló
beszámoló, és a jegyzői adóhatóság tevé-
kenységéről szóló beszámoló követett. Jó-
váhagyta a Képviselő-testület a köztisztvi-
selők 2019. évi teljesítménykövetelménye-
inek alapját képező célokat, valamint
rendeletet alkotott a 2019. évi igazgatási
szünet elrendeléséről (19/2018. (XII.12.)
önkormányzati rendelet a 2019. évi igazga-
tási szünet elrendeléséről). 

Döntés született a 2019. évi szúnyoggyérí-
tési feladatok ellátásáról az előző évek gya-
korlatának megfelelően, azzal a kiegészítés-
sel, hogy 2019. évre a korábbi területnagy-
ság kétszeresére igényeltünk légi gyérítést.

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

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

Tisztelt Lakosok!

Délegyháza Község Önkormányzata
elhatározta, hogy Délegyháza útja-
inak korszerűsítésére 100 millió fo-

rintot kíván fordítani oly módon, hogy 4
méter szélességben alakít ki martaszfalt uta-
kat várhatóan a vadvirág utca (lakóközös-
ség részvételével), gizella telep és utca,
Kéktó sétány, Kavics utca, Kéktó sétányt
Kavics utcával összekötő útszakaszokon.
A Rákóczi és árpád utca is teljes körű fel-
újításra kerül majd, egy nyertes pályázatnak
köszönhetően.
Jövő évben javításra kerül az üdülő sétány
Twin City előtti megrongálódott aszfal-
tos szakasza, valamint a Máv előtt elha-
ladó, állami tulajdonú, ám gyakorlatilag
járhatatlanná vált, örök problémát
okozó aszfaltos útszakasz, továbbá az
Újpesti sor is a lakóközösség anyagi hoz-
zájárulásával.
A Diófa köznek a vadvirág utcát Bá-
nyász sorral összekötő szakaszának, va-

lamint a sóderos út (Határ út - Kéktó sé-
tány között) mart aszfalttal történő ellátá-
sát is szeretné az önkormányzat a 2019.
évben megvalósítani.
Annak érdekében, hogy a javított utakat
minél hosszabb ideig élvezhessük, célszerű-
nek tartanánk, ha a felújított utak – kivált-
képp a fenti utak közül az építkezésekkel leg-
inkább érintett Vadvirág utca – lakói 2019.
márciusáig elvégeznék a 7,5 t –t meghaladó
össztömegű tehergépkocsik behajtását
igénylő szállításokat, hiszen az útfelújításokat
követően csak különösen indokolt esetben
fogunk kiadni behajtási engedélyt ezekre az
utakra.
A Sóderos út felújítása érdekében az itt te-
lephellyel rendelkező vállalkozó által a pol-
gármesternek tett szóbeli ígérete alapján
mentesíteni fogja a Sóderos út ezen részét
a kamionforgalomtól. 
A közös cél érdekében köszönjük együtt-
működésüket.

Délegyháza Község Önkormányzata

Önkormányzati hírek

HIRDETMÉNY
Igazgatási szünet 

elrendeléséről
Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot,

hogy a Délegyházi Polgármesteri 
Hivatal 

2018. december 21. napjától 
2018. december 27. napjáig

IgAzgATásI szüNETET TART.

Az igazgatási szünet időtartama alatt
a Polgármesteri Hivatal 

záRvA TART.
Az igazgatási szünet időtartama alatt kizá-
rólag a halálesetek anyakönyvezése törté-
nik, mely esetben a 06-30-692-1075 ügye-
leti telefonszámot hívhatják. 

dr. Molnár Zsuzsanna 
jegyző
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Új háziorvos Délegyházán
Bemutatkozás
55 évesen visszatekintve a kezdetekig, sok jó és kellemes emlék szépíti
utamat. 
Honnan érkeztem Délegyházára a II. sz. körzet háziorvosi hivatá-
sába?
1990-ben szereztem diplomát a SOTE Általános Orvosi Karán cum
laude – dicséretes – eredménnyel. Már az egyetem utolsó évében
mentőtisztként rendszeresen kocsiztam az Erzsébeti kiemelt mentő-
autón, az OMSZ alkalmazásában, majd ezt követően orvosként a Bu-
daörsi majd Ferihegyi Légi mentőszolgálat keretében voltam mentő-
orvos.
Eközben a sebészet rabul ejtett. Gyermeksebész voltam az Apáthy
Kórházban – ma Bethesda Kórház –, és az Uzsoki Kórház követke-
zett, mint felnőtt sebész. Kiváló mesterektől sajátítottam el e nemes
szakma csínját-bínját. Örök hála Nekik!
Általános sebészi szakvizsgát 1995-ben, majd 2000-ben érsebészeti
szakorvosi képesítést szereztem.
8 évig vezettem az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet Fej – Nyak
– Has – Mellkas – és Érsérültek Osztályát. Kiteljesedett sebész szak-
mai gyakorlatom.
Egyéni vállalkozóként több mint 10 éve foglalkozom betegeimmel
különböző egynapos sebészeti osztályokon és szakrendeléseken.
A teljesség igénye nélkül szaladtam át életem főbb állomásain… és
újabb örömteli kihívásnak nézek elébe.
Családorvos leszek e gyönyörű környezetben elhelyezkedő települé-
sen! Úgy érzem, hogy szakmai felkészültségem – a több évtized po-
liklinikusi gyakorlat – feljogosít a feladatra.
Arról nem is beszélve, hogy családom, két kicsi fiam és feleségem,
az első látásra megszerette kicsi Délegyet! 
Nagy örömmel és várakozással nézek a jövő elé, remélve hogy Önök-
nek sem okozok csalódást.
Boldog Karácsonyt és Eljövendőt kívánva,

dr. Bognár János
sebész és érsebész szakorvos 

főorvos

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2019.
január 1-jétől megkezdi rendelését az új házior-
vos, Dr. Bognár János úr az új, II. számú házi-
orvosi körzetben, a Védőnői Szolgálat korábbi
Tanácsadójának helyén.
A háziorvosi körzetek utcajegyzéke az Önkor-
mányzat honlapján (www.delegyhaza.hu) olvas-
ható, mely azonban a szabad orvosválasztás
jogát nem korlátozza, az adott körzetben lakó-
hellyel rendelkezőket azonban a háziorvos – kü-
lönösen indokolt eseteket kivéve – köteles el-
látni, amennyiben hozzá át kívánnak jelent-
kezni. 
A vonatkozó jogszabály alapján a háziorvos vá-
lasztása a választani kívánt háziorvosnál történő
jelentkezéssel kezdődik. A háziorvos az őt vá-
lasztó személy TAJ kártyájának számát nyilván-
tartásba veszi, és igazolást állít ki a jelentkező
személy részére arról, hogy háziorvosi ellátását
vállalta. 
Az új II. számú háziorvosi körzetben lakók
tehát nem automatikusan kerülnek át az új há-
ziorvoshoz, tehát aki az új háziorvoshoz, Dr.
Bognár Jánoshoz át kíván jelentkezni, a TAJ
kártyájával, a személyi igazolványával és lakcím-
kártyájával jelentkezhet be nála személyesen,
rendelési időben. 

Dr. Bognár János háziorvos rendelési
ideje: 

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

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

„LáTOD FIAM, A vÉgÉN sEMMI NEM száMÍT, 
CsAK A szERETET”

mondta Édesanyám felém fordulva a
kórházi ágyán.

Úgy mondta, mint egy örök tanulságot
az élet igazi értelméről, az élet igazi ér-
tékéről és az egyetlen nagy igazságról. 

Meggyőződéssel mondta – mint oly
sokszor már szelíden tanítva engem-,
hogy az életben nem a siker, a pénz és
a csillogás a fontos. Ezek, ahogy jön-

nek, úgy pillanatok alatt semmivé vál-
hatnak.

Mindezeknél sokkal fontosabb egy öle-
lés, egy simogatás, egy bíztató szó, egy
kedves pillantás, egy őszinte jókívánság,
azaz az embertársaink iránt érzett SZE-
RETET. Így csupa nagybetűvel.

Tisztelettel osztom meg Édesanyám
nekem szánt üzenetét Önökkel. 

Karácsony alkalmából, de a hétközna-
pokra készülve – jusson eszünkbe és ez
a gondolat vezessen Bennünket a hét-
köznapok megélhetésért folytatott küz-
delmei során is.

Szeretetben gazdag Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Új Évet Kívánok!

Dr. Riebl Antal 
polgármester
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Tájékoztató

November vége-december az ün-
nepi előkészület időszaka. Ma
már alig van olyan város vagy

település, ahol ne rendeznének kisebb-
nagyobb adventi vásárt. Ezekre a ren-
dezvényekre az emberek többsége a ka-
rácsony előtti hetekben legalább egyszer
ki is látogat. A legtöbb bevásárlóköz-
pontban, üzletben már hetek óta az ün-
nepi hangulat lett úrrá. Az online webá-
ruházak napról-napra újabb és újabb ka-
rácsonyi kampányt hirdetnek. Ahhoz,
hogy az előkészület tényleg ünnepi és
nem bosszankodással teli legyen, érde-
mes néhány fogyasztóvédelmi szabállyal
tisztában lennünk. Ezzel párhuzamosan
a Pest Megyei Kormányhivatal szakem-
berei is igyekeznek megtenni a szükséges
megelőző intézkedéseket. Elkezdődött és
még javában tart a Mikulás csokik, a virs-
lik és a fényfüzérek fogyasztóvédelmi el-
lenőrzése.

Számos probléma megelőzhető kellő felké-
szültséggel és tudatossággal. Ezt segítik az ün-
nepi időszakot megelőző és az ádventben is
folytatódó fogyasztóvédelmi ellenőrzések is.

Mindannyiunk közös célja, hogy minden
érintett szereplő számára az előkészületi
időszak jó hangulatú és komfortos le-
gyen. A kereskedők tisztában legyenek
a rájuk vonatkozó előírásokkal, a vásár-
lók pedig minél kevesebb olyan termék-
kel és eladói magatartással kerüljenek
szembe, ami káros, vagy sérti érdekei-
ket. Fogyasztóvédelmi Osztályunk szak-
emberi próbavásárlások során vizsgálják
a termékek minőségét, jogszabályi meg-
felelőségét, valamint a vállalkozások fo-
gyasztókkal szembeni jogkövető eljárá-
sát. Célunk, hogy időben ki tudjuk
szűrni a megtévesztésre alkalmas meg-
oldásokat és a veszélyes termékeket – fo-
galmazott dr. Tarnai Richárd, kormány-
megbízott. A Pest Megyei Kormányhivatal
vezetője hozzátette: célunk a családok biz-
tonságának és a fogyasztók vagyoni érdeké-
nek védelme.

Nem mind csoki, ami annak látszik
Kicsi vagy nagy. Plüss figurával vagy más
édességgel egybecsomagolt, üreges vagy töl-
tött. A Mikulásra kínált édességek kínálata
ma már igen széles. Valójában csak a szülők
ízlése és pénztárcája szab határt annak, hogy
mi kerül a gyermek csizmájába. Amilyen
nagy a választék, olyan nagy lehet a különb-
ség termék és termék között. Bár elsőre azt
gondolnánk, valamennyi boltban fellelhető
figura beletartozik a csokimikulás kategóri-
ába, valójában a szabályozás ennél szigorúbb
arra vonatkozóan, mit is takar a csokoládé
termék megnevezés.

Hatósági szempontból a Magyar Élelmiszer-
könyv előírása a mérvadó. Ez alapján csoko-
ládé (vagyis étcsokoládé) a kakaótermékek-
ből és cukrokból készülő figura, míg a tej-
csokoládé a fentieken túl tejet és tejterméket
is tartalmazhat. Ezen felül előírás ezen kate-
góriák tekintetében, hogy kakaóvajon kívül
nem tartalmazhatnak más egyéb növényi
zsírt, csupán néhány - az Élelmiszerkönyv-
ben nevesített - kivétel (például: pálmaolaj,
mangó magzsír) engedélyezett. Fontos sza-
bály továbbá, hogy ezen zsírok mennyisége
is legfeljebb 5% lehet. Abban az esetben vi-
szont, ha a termék a kakaóvajon kívül más
növényi zsírokat is tartalmaz, a „csokoládé”,
illetve „tejcsokoládé” megnevezések mellett,
kötelező feltüntetni a „kakaóvajhoz adott növé-
nyi zsírokat tartalmaz” jelölést, méghozzá jól
látható helyen.

A Pest Megyei Kormányhivatal fogyasztó-
védelemért felelős egysége hetek óta vizs-
gálja az üzletek, kereskedelmi egységek pol-
caira kikerülő Mikulás édességeket. A min-
tavételezett figurák esetében ellenőrzik a
termékek zsírtartalmát, valamint, hogy az
összetevők és a termék megnevezés megfe-
lel-e a jogszabályban előírtaknak. A bevizs-
gálást az Innovációs és Technológiai Minisz-
térium (ITM) akkreditált Élelmiszer és Ve-
gyipari Laboratóriuma végzi. Az elmúlt évek
hatósági ellenőrzéseinek köszönhetően ezen
a területen egyre kevesebb a szabálytalanság,
a csokoládék többsége megfelel a vonatkozó
előírásoknak. 

Fényes karácsony
Az ünnepi dekoráció fontos eleme a külön-
böző színű, hosszúságú és mintázatú fény-
füzér. Az égősorok online áruházakban, üz-
letekben és piaci árusoknál is beszerezhetők.
Minőségük és a vásárlói jogok érvényesíthe-
tősége azonban nem mindenhol egyforma,
eredetük pedig sokszor kérdéses. Érdemes
kellő körültekintéss eleljárni a vásárláskor,
mert a rosszul megválasztott termék súlyos
áramütést okozhat, valamint tűzveszélyes is
lehet. 

Adventi fogyasztóvédelmi tippek

- minden vásárlás alkalmával győ-
ződjünk meg róla, hogy megfelelő
számlát, nyugtát vagy blokkot kap-
tunk-e

- ezeken megfelelő darabszámú és
egy értelműen beazonosítható-e a
termék, amit vásároltunk

- a vásárlás alkalmával minden alka-
lommal a feltüntetett akciós ár ke-
rült-e elszámolásra

- fontos tudni, hogy bizonyos 10.000
Ft feletti értékű terméknél egy éves
jótállás jár

- karácsonyi vásárok esetében figyel-
jünk oda, hogy a súlyra értékestett
termék esetében a csomagolóesz-
közt (tálcát, papírt..stb.-t) ne mér-
jék hozzá a termék súlyához az el-
adók

- minden standnál kötelező feltün-
tetni a kereskedő nevét és elérhető-
ségét

- játék vásárlása esetén vegyük ko-
molyan a célcsoportra vonatkozó
korosztályi meghatározást

- élelmiszer esetében ellenőrizzük a
minőségmegőrzési, fogyasztható-
sági idő lejártát

A megyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi
egysége ezen a téren is megkezdte a próba-
vásárlásokat, ellenőrzéseket. Széles tömege-
ket vonzó nagy áruházláncok üzleteinek,
szupermarketek, illetve kitelepülések, vásá-
rok, piacok termékeit is vizsgálják. A gyanús
fényfüzéreket az ITM akkreditált Mechani-
kai és Villamos Laboratóriumának szakem-
berei tesztelik. Fontos, hogy minden értéke-
sítésre kínált termék megfelelő jelöléssel le-
gyen ellátva, illetve a figyelmeztető feliraton
túl használati útmutatót is tartalmazzon. 

Hatósági tapasztalat alapján a leggyakoribb
probléma a fényfüzérek tekintetében, hogy:

Fogyasztóbarát Advent
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- túl keskeny a vezeték keresztmetszete,

amely fokozott tűzveszélyt jelent,
- nem megfelelő a termék szigetelése, vagy

csatlakozódugója (aránytalanul kicsi),
- némely izzó nem működik a füzéren. Ilyen

állapotban nem szabad üzemeltetni a deko-
rációt, mert a működő izzók túlhevülhet-
nek, növelve a termék tűzveszélyességét.

vásárláskor érdemes meggyőződni arról,
hogy a fényfüzéren látható-e a CE jelölés,
valamint megtalálhatók-e rajta a gyártói-

forgalmazói adatok és csatoltak-e hozzá
magyar nyelvű használati leírást. Ha
ezek hiányoznak, élhetünk a gyanúval,
hogy a termék nem felel meg a hazai mi-
nőségi és biztonsági előírásoknak – fo-
galmazott a Pest Megyei Kormányhivatal
kiemelt fogyasztóvédelmi szakügyinté-
zője. A szakember hozzátette: fényfüzért le-
hetőség szerint szaküzletben vásároljunk. Ál-
talánosságban elmondható, hogy minden ter-
mékre – így a fényfüzérre is – 2 éves
szavatossági idő érvényes.Ha piacon vagy
utcai árusoktól vásárolunk, nézzük meg,
hogy a számlán, nyugtán szerepel-e a vállal-
kozás neve, székhelye, hiszen probléma ese-
tén jogaink érvényesítése akadályba ütközhet,
ha nem tudjuk, hogy hol reklamálhatunk.

Nincsen szilveszter virsli nélkül
Igaz, hogy még messze van az év utolsó
napja, de a megelőzést és a felkészülést
sosem lehet elég korán kezdeni. A PMKH

fogyasztóvédelmi egységei megkezdték a
szilveszteri menük egyik közkedvelt ételé-
nek, a virslinek is az ellenőrzését. Azt vizs-
gálja hatóság, hogy a termékeken szereplő
megnevezés összhangban van-e a Magyar
Élelmiszerkönyv rendelkezéseivel. A húské-
szítmény megnevezés ugyanis csak bizonyos
összetevőarány esetében használható. Virslik
esetében a fehérje-, víz-, zsír- és sótartalom
a meghatározó. Visszatérő probléma, hogy
a tesztelt termékek fehérjetartalma nem felel
meg a jogszabályi előírásoknak, nem éri el a
rendelkezés minimumértékeit sem. Gyakran
tapasztalt eltérés ezen felül, hogy míg túl
magas a virslik víztartalma, addig a tápértéke
alacsony, továbbá a termék sótartalma nem
felel meg a címkén feltüntetettnek.

Ha az ellenőrzésnek során szabálytalanságot
tapasztalnak, a hatóság azonnal megteszi a
szükséges lépéseket a nem megfelelő termé-
kek forgalomból való kivonására.

A "MIsA" Alapítvány hírei
A "MISA" Alapítvány folytatja az ügyfélfogadást. Minden hónap
első és harmadik héten, pénteken de. 11.00 órától Dunavarsányban,
második és negyedik héten, pénteken 11.00 órától pedig Délegy-
házán a művelődési házban fogadjuk a segítséget kérőket.
Többféle ügyben, például: szociális, egészségügyi, jogi, lelki, stb. prob-
lémák esetén igyekszünk segíteni, tanácsot adni a megoldáshoz.
Mivel az Álláskereső Klub foglalkozásait átmenetileg szüneteltet-
jük, így az ügyfélfogadás keretében várjuk azokat is, akik munka-
hely kereséshez kérnének segítséget.
Alapítványunk tervezi, hogy részt vesz a művelődési házak által
tervezett decemberi programokban.
A "MISA" Alapítvány Kuratóriuma áldott, békés karácsonyt és
boldog új évet kíván minden kedves olvasónak.
A Kuratórium megbízásából: 

Dr. Gligor János

KARáCsONYI HALászLÉ
A karácsonyi asztalról nem hiányozhat a hal…

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

kereszt mellett az egyik legfontosabb jelentésű, mivel nemcsak a
feltámadt Krisztusban való hitet jelképezi, hanem mindazokat, akik
követik Krisztust.
Másrészt a karácsonyi halevés magyarázata a néphagyományban
is megtalálható. „A gyorsmozgású hal az új esztendőben hasonló haladásra
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 2018. december 24- én 11 és 13 óra között a
CIvILEK HázáNáL.
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Ezúton tájékoztatjuk
Önöket, hogy Délegy-
háza Község Önkor-

mányzata gépparkjának növeke-
dése következtében idén is Dél-
egyháza Község egész területén
(gyűjtő utakon, az intézmények
előtti utakon, falu központjá-
ban, tanyákon és az üdülőterü-

leten is) az önkormányzat által
üzemeltetett gépekkel végezzük
el az utakra hullott hó eltakarí-
tását. (MTZ-820, VTZ-2048,
traktorokkal, tartalék: JCB 3CX-
4 rakodógép)
Szükség esetén külső vállalkozó
megbízására is sor kerülhet.
A havat akkor kezdjük el takarí-

tani, amikor annak magassága
eléri az 5 cm-t. A síkosság-men-
tesítésről speciális síkosság men-
tesítő anyag (Eis Tiger) szórásá-
val gondoskodunk a buszjárat
vonalán, valamint a falu köz-
pontjában lévő főutakon. 
Kérjük, hogy a téli fagyos, havas
időszakban szíveskedjenek fo-

kozottabb figyelemmel közle-
kedni a baleset elkerülése érde-
kében! 

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

Ady E u.
Árok u.
Berzsenyi u.
Búza u.
Csermely köz
Diófa köz
Európa u.
Galla tanya
Gesztenyés köz
Gomb köz
Hóvirág u.
József  A. u.
Kis köz
Mandula köz
Napsugár u.
Petőfi u.

Széchenyi u.
Temető u.
Vadkörtefa u.
Vásárhelyi P.u.
Zöldrét u.
Aköv sziget
Árpád u.
Boróka köz
Csepp köz
Csobogó köz
Deák F.u.
Fűzfa u.
Gacs sor
Gizella u.
Harcsa u.

Ibolya u.
Kastély köz
Kossuth u.
Mókus u.
Némedi u.
Rákóczi u.
Szilfa u.
Tompa köz
Vadvirág u.
Vég u.
Arany J.u.
Bányász sor
Borostyán köz
Cserje sor
Csóka tanya

Dózsa Gy. U.
Gábor Á.u
Gesztenye u.
Gizella telep
Honvéd sziget
Jókai u.
Kinizsi u.
Kölcsey u.
Móra F. u.
Nyírfa u.
Szabadság tér
Táncsics u.
Tölgyfa köz
Vasút sor
Vörösmarty u.

Anna u.
Boglárka u.
Diófa u.
Ezermester u.
Faház sor
Fecske u.
Gyöngyvirág u.
Kovács köz
Liget u.
Molnár köz
Nyárfa sor
Pacsirta u.
Rigó u.
Szabó köz
Sziget köz
TSZ telep
Üdülő sétány

Akácos u.
Ciklámen u.
Eper u.
Fagyöngy u.
Fény u.
Határ út
Kurta köz
Liliom u.
Naturista part
Óbudai telep
Paprika köz
Sirály u.
Szarvas u.
Szitakötő u.
Túzok u.
Vadrózsa u.

Áfonya u.
Csendes u.
Erdőalja u.
Fácán u.
Gesztenye u.
Kavics u.
Kéktó sétány
Mária u.
Nomád part
Őz u.
Pitypang u.
Sóderos út
Szántó u.
Tavirózsa u.
Újpesti sor
Zsombékos köz

Hóeltakarítás Délegyháza útjain

MTZ 820 VTZ 2048

1. A pályázat célja
A Délegyháza Községbe érkezők „Ez a hely mindig fiatal
marad” szlogennel történő üdvözlő tábla minél kreatívabb és tet-
szetősebb grafikájának elkészítése és arra való javaslattétel. 
Pályadíj: 100.000.-Ft 

2. A pályázók köre
A pályázatra azok a települési önkormányzat területén lakó-
hellyel rendelkező magánszemélyek és székhellyel rendel-
kező jogi személyek jelentkezhetnek, akik képesek az üdvözlő-
tábla grafikájának és tervének elkészítésére.

3. A pályázat benyújtásának helye, módja és határideje Dél-
egyházi Polgármesteri Hivatal /3. szoba 2337 Délegyháza,
árpád u. 8. A terveket tartalmazó pályázatot papír alapon, zárt
borítékban kell benyújtani. 

A pályázat önkormányzathoz történő benyújtásának 
határideje: 2019. január 2. 16.00 óra

4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával
a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatban lévő személyes adatait a
pályázatot kiíró Délegyháza Község Önkormányzat nyilvántar-
tásba vegye és a pályázat időtartama alatt maga kezelje;

5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat Délegyháza Község Önkormányzat
Képviselő- testülete bírálja el 2019. január 31-ig:
a) az elbíráló képviselő- testület a pályázókat hiánypótlásra szólít-

hatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az önkormány-
zat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti
túl a pályázatok képviselő- testületi elbírálási határidejét.

b) a pályázat elbírálása a képviselő- testület döntése alapján történik. 

A pályázó a képviselő- testület döntése ellen fellebbezéssel nem
élhet, a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye jogorvos-
latnak.

6. Értesítés a pályázati döntésről
Délegyháza Község Önkormányzat Polgármestere a meghozott
döntéséről és annak indokáról 2019.január 31-ig elektronikusan
vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kérni:
Délegyházi Polgármesteri Hivatal 3. szoba vagy titkárság 

2337 Délegyháza, Árpád u.8. 
Tel.: 06-24 542-155 /3 mellék

E-mail: uzemeltetes@delegyhaza.hu

PáLYázATI KIÍRás
Délegyháza Község Önkormányzata pályázatot ír ki Délegyháza köszöntő tábla grafikájának megtervezésére

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testületének 240/2018.(XI.21.) számú határozata vonatkozó rendelkezéseivel.
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üzenet az Advent biztonságáért!

üzenet a biztonság jegyében. 

A zsebtolvajok zsúfolt bevásárlóközpontok-
ban, tömegközlekedési eszközökön, a fi-
gyelmet elterelve próbálják elemelni a
pénztárcákat és egyéb értéktárgyakat.

Kérjük, legyen elővigyázatos, az ünnepi bevásárláskor ne a
bevásárlókosárba helyezze el kézitáskáját, illetve ne tartsa
bankkártyáját és annak PIN kódját egy helyen!

Kérjük, legyen figyelmesebb, és az ünnepi utazás ideje alatt
értékeit ne hagyja egy pillanatra sem őrizetlenül!

Kérjük, legyen óvatosabb az ünnepek ideje alatt, és tömeg-
közlekedés során kézitáskáját mindig tartsa testközelben,
zártan!

sokan hagynak értéket látható helyen az
autóban. A parkolóban őrizetlenül hagyva
akár másodpercek alatt feltörhetik a gépjár-
művet, megszerezve a benne hagyott érté-
keiket, jelentős kárt okozva az autóban.

Kérjük, legyen figyelmesebb az ünnepi utazások ideje alatt,
és gépkocsiját minden esetben zárja le!

Kérjük, legyen körültekintőbb az adventi időszakban, és ne
hagyjon semmit az autó utasterében!

Kérjük, legyen óvatosabb, amennyiben autóúton vagy autó-
pályán megállítják, kiszállást követően zárja be gépkocsiját!

Karácsony közeledtével egyre gyakrabban
találkozhatunk adománygyűjtőkkel az ut-
cákon és lakókörnyezetünkben egyaránt.
Előfordulhat, hogy az „adománygyűjtők”
valamilyen nemes célra hivatkozva próbál-
ják megszerezni a pénzünket saját maguk
számára. Fontos tudni, hogy a valódi ado-

mánygyűjtő szervezetek soha nem kérnek készpénzt, minden
esetben csekk befizetésével lehet őket támogatni. 

Kérjük, legyen előrelátóbb, és ne adjon az adománygyűjtők-
nek készpénzt! Kérjen bankszámlaszámot, vagy csekket és
ellenőrizze le az adományt kérő alapítványt, személyt mielőtt
adakozna.

Az ünnepre készülődést a csalók is kihasz-
nálhatják. 

Kérjük, legyen bizalmatlanabb, amennyi-
ben családtagjaival kapcsolatos hírt kap,
minden esetben ellenőrizze annak valódi-

ságtartalmát!

Kérjük, legyen óvatosabb, és ne posztolja az ünnep minden
eseményét a világhálón! 

Kérjük, legyen körültekintőbb internetes
vásárlások előtt, csak ellenőrzött oldalakról,
személyektől rendeljen! 

Kérjük, legyen elővigyázatos, és ajtó nyitás
előtt győződjön meg róla, hogy ki akar be-

jutni a lakásába. Idegent soha ne engedjen be otthonába, bár-
milyen indokra is hivatkozik!

sokan döntenek úgy, hogy az ünnepek alatt elutaznak. Ott-
hona biztonsága érdekében kérjük, fogadják meg az alábbi
tanácsainkat:

Kérjük, legyen elővigyázatos és utazási szándékáról ne be-
széljen idegenek előtt!

Kérjük, legyen megfontolt és a lakás pótkulcsát ne tartsa el-
rejtve a bejárati ajtó közelében!

Kérjük, legyen figyelmesebb az ünnepek ideje alatt, és ha
hosszabb időre elutazik, lakása nyílászáróit többször ellen-
őrizze le, hogy biztosan zárva legyenek! 

Kérjük, legyen előrelátóbb, és lakása védelme érdekében biz-
tonsági zárral lással el otthonát!

Kérjük, legyen elővigyázatos, és készítsen
értékeiről (pl: műszaki cikk és annak gyári
száma, jótállási jegy, ékszerek) fényképes
értéklistát, és azt helyezze biztonságos
helyre! 

Kérjük, legyen elővigyázatos, ne tartson otthonában nagyobb
összegű készpénzt!

A karácsony a szeretet ünnepe, ennek fényében még több fi-
gyelem, és gondoskodás kell hogy jusson idős szeretteink,
egyedülálló rokonaink, ismerőseink, barátaink részére. 

Amennyiben bűncselekmény áldozatává vált, jelezze azt sze-
mélyesen a legközelebbi rendőrkapitányságon, a 107, vagy a
112 központi telefonszámok valamelyikén!

Az áldozattá válás elkerülése érdekében kérjük odafigyelésü-
ket mind magukra mind embertársaikra, hogy az ünnepeket
ne árnyékolhassa be semmilyen jogsértés!

BÉKÉs, BIzTONságOs 
üNNEPEKET KÍváN 

A PEsT MEgYEI 
RENDŐR-FŐKAPITáNYság 

BŰNMEgELŐzÉsI 
OszTáLYA!

Akarácsony az év legmeghittebb, sokak számára talán a legszebb ünnepe. szeretetről, meleg-
ségről, egymásra figyelésről szól. Az ország bármely pontján járjunk is, az ünnep fényeit látjuk.
Az utcákon és kertekben megjelennek a színes égőkkel díszített fák, az asztalokon ott az ad-
venti koszorú, sok helyen, az ajtókon, ablakokban is gyertyák köszöntik az arra járót. 
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Az Idősek világnapja alkalmából rendezett
ünnepségünk hagyományosan Advent első
hétvégéjén volt.

A mindennapi tennivalók mellett sajnos, hajlamosak
vagyunk arra, hogy elfeledkezzünk róla: törődéssel
tartozunk az idősek felé. Pedig a figyelem kijárna
mindennap, és nem is csak családi szinten. 
Ez a rendezvény kiváló alkalom arra, hogy a tele-
pülés szép korú lakóit köszöntsük.

Az ünnepi műsorban közreműködtek:
Dr. Riebl Antal polgármester
Zsákai Józsefné
Napsugár Óvoda Micimackó csoportja 
Mákvirágok Énekegyüttes
Kölcsey Kórus
Margaréta Nyugdíjas Klub 
Csokréta Asszonyklub
Keringészavar Néptánc Csoport
Sárga Rózsa Tánccsoport
Rock Nagyik Tánccsoport
Törökbálinti Munkácsy Mihály Nyugdíjas Klub

Délegyházi   
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Az adventi koszorú első gyertyáját idén özv.
Oláh Áronné Ilonka néni gyújtotta meg,
akit a rendezvényen köszöntöttünk 90. szü-

letésnapja alkalmából.

A Mikulás rendezvény december 8-án délelőtt
volt a Kölcsey Művelődési Központban, ahová Dél-
egyháza 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.

A rendezvényen meggyújtottuk Délegyháza Ad-
venti koszorúján a második gyertyát.
Köszönjük a szülőknek, hogy elhozták a piciket a
programra!

Karácsonyi kirakodóvásár 
2018. december 8.

  Advent 2018
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Programajánló, Hirdetés

Beiratkozás, szintfelmérés: 2019. január 9. szerda, 9.00-11.00 és 16.00-19.00,
Kölcsey Művelődési Központban

További információ: Veresegyházi Béla tanfolyamszervező, 20/244-2567, 
Csohány Gábor igazgató, 70/401-7434, nyelviskola.dunavarsany@gmail.com.

Angol nyelvtanfolyam
4 szint (kezdőtől a nyelvvizsgáig)

Helyszín: Kölcsey Művelődési Központ, (Délegyháza, Szabadság tér 1-3.)
Kezdés: 2019. január 28.

Órabeosztás a jelentkezések függvényében:
- heti 2x4 óra (hétfő-szerda 

vagy kedd-csütörtök)
- heti 1x4 óra (szombati csoportok)

Maximum 12 fős csoportok!

A nyerő hármas
1. olcsó tanfolyam: 

100 óra 39.990 Ft (399 Ft/óra)

2. profi oktató:
- több mint 20 év tanítási tapasztalat
- több mint 7 Angliában eltöltött év

3. ingyenes szolgáltatás:
- 10 órányi kommunikációs tréning 

a tanfolyam óráin túl
- szótanuló alkalmazás (mobiltelefonon is!)
- a kurzuskönyvhöz tartozó munkafüzet
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A gyerekek kérdeznek

Sokszor okosakat. Szeretem a
gyerekeket tanítani, beszélgetni
velük, mert olyan jó gondolatok

jutnak eszükbe. A felnőttek elfogadják úgy
a dolgokat ahogy vannak, ellenben a gye-
rekeknek van idejük a dolgokat tovább
gondolni és eljátszanak olyan kérdésekkel,
hogy: Mi lett volna, ha…?

Hittan órán a teremtés történetét tanultuk,
és valamelyik kisgyerek megkérdezte,
hogy: Mi lett volna, ha Ádám nem harap
bele a gyümölcsbe, amit Éva nyújtott neki?
Abba a gyümölcsbe, amiről Isten azt
mondta, hogy tilos leszakítani és megkós-
tolni. A többi fáról ehettek, csak arról az
egyről nem.

Lehet, hogy akkor csak Évának kellett volna
távozni az Édenkertből és Ádám maradha-
tott volna. Azt gondolom, ha Ádám ekkor
nem bukik el, előbb-utóbb ő is vétkezett
volna csak napok kérdése lett volna. A kígyó
addig ravaszkodik, míg Ádám is bűnt követ
el és mennie kell a Paradicsomból.

Isten pontosan tudta, hogy az ember vét-
kezni fog és el kell szakadnia Istentől. A
bűn elválasztja az embert Istentől, hiszen
a Mindenható lényéhez nem fér hozzá a
bűn. Isten tudta ezt, és már a Paradicsomi
bűnbeesésnél elkészítette a menekülést is.
Csak sokáig nem vitte véghez. 

Körülbelül 2000 évvel ezelőtt ez is meg-
történt, mikor emberi alakban lejött a

Földre, hogy elmondja az embereknek,
hogy van a bűnből menekülés, hogy a
Mennyország létezik és odaviszi azokat,
akik hisznek Benne és követik Őt.

Karácsony ünnepe nemsokára elérkezik,
mikor arra emlékezünk, hogy Isten Fia
megszületett a Földre miattunk, értünk,
azért, hogy helyreállítsa az ember és Isten
kapcsolatát, hogy a Földön lehessen bé-
kesség és szeretet.

Kívánom, hogy töltse be a délegyházi családokat
is békesség és szeretet. 
Áldott Ünnepeket mindenkinek!

Mihály Csilla
Baptista gyülekezet

Délegyházi Református Missziói Egyházközség
„Mert ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül..” (Jakab 2, 26.)

Az új esztendő reménységre bátorítja
az embert. Nem egyszerűen egyik
nap a másik után, hanem egy új

időkeret, amihez tudunk célokat fűzni. A
célokhoz viszont tervek kellenek, a terve-
zéshez pedig helyes állapotfelmérés. Ezért
az előttünk álló év kezdete előtt feltétlenül
szükséges a mögöttünk álló év vizsgálata.
Mit terveztünk? Mit vártunk? Mi sikerült?
Mi nem? És az idézett ige alapján a legfon-
tosabb kérdés: mit tettünk mindezért?

A református egyház rendjében külön
szoktuk megtartani az Óévért való hála-
adó istentiszteletet, és az újévért könyörgő
istentiszteletet. Ezek a programok szere-
pelnek is az itt közölt naptárunkban. Ám
az ember, amikor leül tervezni egymás
mellett kell, hogy lássa a kettőt. A múl-
tunkból táplálkozik a jelenünk, és ez fogja
befolyásolni a jövőmet. Ha képes vagyok
a „most”-ot olyan múltjává tenni a jövő-
nek, amiből jó táplálékot kap, akkor a cél-
jaim teljesülnek.

Jakab azt mondja, ehhez arra van szüksé-
günk, hogy amit hiszünk, az befolyásolja
a cselekedeteinket is. Ha van célunk, legye-
nek mögérakott tervek, és azt hajtsuk is
végre. Minden terv csak annyit ér amennyi
megvalósul belőle. Ugyanígy minden
ember hite annyit ér, amennyi cselekede-
tekké válik belőle.

Gyülekezetünk nevében kívánok minden-
kinek Istentől megáldott, tervekben gaz-
dag, mögé rakott cselekedetektől eredmé-
nyes új esztendőt! Adja az Úr közössé-
günknek, gyülekezetünknek, és nekünk

egyen-egyenként is, hogy hitünk meglát-
szódjon a cselekedeteinken keresztül
2019-ben is! Ámen.

Sáska Attila
református lelkipásztor

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 16:00 Ifjúsági Bibliaóra (12-13 korosztálynak)
Péntek 18:00 Ifjúsági Bibliaóra (14-18 korosztálynak)
Vasárnap 10:00 Istentisztelet és Gyermekistentisztelet
További eseményeink:
December 21. 17:00 Részvétel a Mindenki Karácsonyán
December 24. 16:00 Szentesti Istentisztelet a gyermekek műsorával
December 25. – 26. 10:00 Karácsonyi Úrvacsorás Istentisztelet
December 31. 16:00 Óévi Hálaadó Istentisztelet
Január 1. 10:00 Újévi Úrvacsorás Könyörgő Istentisztelet
Január 5. 09:00 Gyermekszombat
Január 21 – 27. 18:00 Ökumenikus imahét
Február 2. 09:00 Gyermekszombat

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!
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Karácsony – Újév 
szentmisék kezdési ideje

December 24-én
Éjféli szentmise

Délegyháza 20:00 óra
Nagyvarsány 22:00 óra
Kisvarsány 24:00 óra

Deccember 25-én
Karácsony I. napja

7:30 Ünnepi Szentmise Délegyháza
9:00 Ünnepi Szentmise Kisvarsány
11:00 Ünnepi Szentmise Nagyvarsány

Deccember 26-án
Karácsony II. napja

7:30 Szentmise Délegyháza
9:00 Szentmise Kisvarsány
11:00 Szentmise Nagyvarsány
15:00 Szentmise Majosháza

Deccember 30-án
Szent Család vasárnapja (Családáldás)

7:30 Szentmise Délegyháza
9:00 Szentmise Kisvarsány
11:00 Szentmise Nagyvarsány

Deccember 31-én
Szilveszter napja

15:00 óra Ó évi hálaadás Nagyvarsány
17:00 óra Ó évi hálaadás Kisvarsány

2019. január 1. Újév 
(Béke Világnapja)

7:30 óra Szentmise Délegyháza
9:00 óra Szentmise Kisvarsány
11:00 óra szentmise Nagyvarsány

áLDOTT NAP
Újból és újból mikor megérkezünk, 

Jézus jászlánál letérdelünk,
szívünkben szól az égiek dala,

Áldott, áldott a nap!

Karácsony szent éjszakáján,
Jézus jön közénk,

ajándékként Isten küldte, 
mint a legfőbb Ajándék.

Karácsonykor ne feledjük,
Ö a legfőbb, Ö az Ünnep.
Ezért jövünk mindig össze,

hogy boldogok legyünk.

Ha Jézust szívünkbe zárjuk,
Ünnep lesz minden - minden!

Szeretet és béke,
Otthona lesz otthonunk!

Így ünnepeljen agg és fiatal,
Mert a szeretet nem kérdezi, hogy 

hány éves is vagy?

Legyen áldott minden napunk!
Ezért van Karácsonyunk!

Kis R. Sándor

JóTÉKONYságI AEROBIC óRA
a Czanik testvérekkel, Balázzsal és Krisztiánnal

Aközös óra egy remek edzés volt, melyen a jelenlévők jótékony-
kodtak is egyben. 2018. december 15-én, a Kölcsey Művelődési
Házban tartottuk az év utolsó aerobic óráját, melynek bevéte-

lével egy rászoruló délegyházi családot támogattunk.
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1994. január 4-én megalakult a karate
klubunk 10 fővel a Testépítő teremben
és ebből fejlődött 2003-ban egyesületté

a kezdeményezés! Negyed század repült el.

Méltó módon igyekeztünk megemlékezni az
évfordulóról december 7-én, szombaton az
Erdei Vendéglőben. Elfogadta meghívásun-
kat Dr. Riebl Antal Délegyháza Polgármes-
tere, Dr. Hegyi Anna egyesületünk megala-
pításának koordinátora 15 évvel ezelőtt. Ven-
dégeink voltak sensei Horváth Lajos 4
Danos, Kurucz László 1. Danos meste-
rek, valamint Mészáros Endre. Jó hangu-
latban elrepült a 6 óra, amit együtt töltöttünk. 

Kiemeltük a legszorgalmasabb tanítványo-
kat. Megnéztük a 2016-os évről készült fil-
met, ami a facebookon illetve a www. 
senseimarossy.hu oldalon megtekinthető lesz.

A versenyek győzteseit megtapsoltuk,
de „holnap” az lesz a győztes, aki fel-
készültebb, nagyobb szívvel küzd és le-
győzi az ellenfelét. 

Nagyon jó este volt, jó hangulattal, mely egy
karate bemutatóval kezdődött. Vacsora után
az emléklapok kiosztása - itt díjaztam az év
versenyzőjét, aki Szokolai István lett, a 2005-
ben alapított Shogun Vándorserleg tulajdo-

nosát, aki Varga Seres András lett. Díjaztam
az év Karatésait minden Dojoból. 

Délegyházán Tordai Kira lett az év ka-
ratésa.

Köszönöm a vacsora megszervezésében a
segítségét a nagyoknak és a szülőknek, hogy
elhozták a kicsiket!

A téli szünet egy remek alkalom arra, hogy
átgondolja az ember a mögötte lévő évet és
az előtte éve feladatait. Ilyenkor tervezünk,
átgondoljuk, hogyan jutunk el a célunkig. És
ami nagyon fontos, hogy ha eltervezünk va-
lamit, ne álljunk meg félúton. A lehetőségek-
hez képest mindent meg kell tenni ennek ér-
dekében. Az év hátralévő részében a verse-
nyek szünetelnek. A versenyzőkre rá is fér,
sokat és szépen versenyeztek idén. A verse-
nyeket megelőzte egy küzdőnap, amit no-
vemberben megtiszteltek kiskunfélegyházi
karatésok is. Összesen 35 fő készült a ver-
senyre teljes odaadással. 

Várjuk a jelentkezését az új karatésoknak
Délegyházán az általános iskolában 6 éves
kortól, hétfőn 17.00-18.30-ig és csütörtökön
17.00-18.00-ig; a dunavarsányi művelődési
házban felnőtt edzésen hétfőn és csütörtö-
kön 19.00-20.00 óráig. 

Ha van olyan pici gyermeke, akinek nem
talál sportot, hozza el hozzánk!

Mindenkinek kívánok Boldog Kará-
csonyt és Új Esztendőt!

Marossy Károly 
klubvezető

OYAMA KARATE KYOKUSHIN HUNGARY
DÉLEGYHÁZI KARATE SPORTEGYESÜLET

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

Tisztelt Olvasók! 
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Szeretettel várjuk Önt új 
rendezvénysorozatunk első előadására, 
melyek alkalmával Délegyházán élő híres
és sikeres embereket mutatunk be.

SIKEREM 
TÖRTÉNETE

Művház Talkshow
főszerepben Balázs Gyula Kowa,

a Kowalsky meg a Vega zenekar 
alapítója / vezetője / frontembere

Szó lesz zenéről, festészetről, jógáról, családról…
zenéléssel és meglepetés vendégekkel fűszerezve

2019. január 25-én, péntek 18.00 órától 
a Kölcsey Művelődési Központban

akusztikus minikoncert.
A rendezvény díjmentes, de előzetes regisztráció szükséges a

delegyhazihirek@gmail.com e-mail címen.
Érdeklődni lehet a Kölcsey Művelődési Központ facebook oldalán

(„Délegyháza Művház”)

Kölcsey Művelődési Központ • 2337 Délegyháza, Szabadság tér 1-3. Tel.: 06 24 212 005, e-mail: kolcseymuvhaz@delegyhaza.hu
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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.
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.: 06-70/434-5166

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.

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 véle-
ményeket is leközöl. Fenntartjuk magunknak a rövidítés és az átszerkesztés jogát, az eredeti
szerzői szándék változatlanul hagyásával.

Nyomdai munkák: West-Graph Kft.

APRóHIRDETÉs
• KERTÉPÍTÉs, KERTTERvEzÉs, KERTFENNTARTás
Tel.: 06 70 775 8606 és 06 70 866 7398;  E-mail: hmkertek@ gmail.com;  Honlap:
http://hmkert.hupont.hu. A Facebook-on is megtalál bennünket  „HM Kert” néven☺

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

• 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, ágyszek-
rény, 20 év tapasztalattal. Tel.: 06 30 961 3294, www.martinbutor.hu munkaidőben! 

• KÖzÉPIsKOLásOKNAK MATEMATIKáBóL korrepetálást,  pótvizsgára,
pótérettségire felkészítést vállalok. Tel.: 06 30 482 9081

TEFONszáM váLTOzás
Tájékoztatom, hogy a Dunavarsányi Rendőrőrs vezetékes  telefonszáma megvál-
tozott. Az új szám: 06-24-520-991. A mobil telefonszám (06-20-489-6753) és fax
szám (06-24-472-216) változatlan maradt.

Kovácsné Szabó Márta r. alezr.
őrsparancsnok

Szigetszentmiklós Rendőrkapitányság
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BETONRENDELÉS • BETONRENDELÉS 
ZSÁKOS ANYAGOK • ÖMLESZTETT ÁRÚK

Cím: 2336.Dunavarsány,Vörösmarty u.24-34/3 hrsz.
(OIL benzinkúttal szemben)

Tel.: +36 30 969 1124, +36 30 617 8304

BETONKEVERŐ
GÉPKEZELŐT!

keresünk (félautomata géphez)

IRODAI ASSZISZTENST
felveszünk!

Elvárások: 
- adminisztratív feladatok ellátása
- leltározás,nyilvántartások dokumentumok kezelése
- pénzügyi,számlázási feladatok
- e-mailek,levelek kezelése
- bejövő-kimenő telefonok lebonyolítása
- értékesítési feladatok ellátása
- kapcsolattartás a megrendelőkkel

Előny:
- EKAER rendszer ismerete
- ÉPÍTŐANYAGOK ISMERETE
- hasonló területen szerzett tapasztalat
Készségek: - terhelhetőség - jó kommunikálás - önállóság

Fényképes Önéletrajzot a dunad2010@gmail.com-ra várjuk!
BETANULÁSI LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTUNK!

Keresünk rutinos

GÉPJÁRMŰVEZETŐT!
Belföldi munkára (darus teherautóra) 

C kategóriás jogosítvánnyal,darukezelő
és nehéz-gépkezelői bizonyítvánnyal.

KIEMELKEDŐ FIZETÉSSEL!

Á L L Á S L E H E T Ő S É G E K

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!


