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Délegyháza Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 2016. február 12-én rendkívüli
ülést tartott a Polgármesteri Hivatal Tanács-
termében. 
Első napirendi pontként rendeletet alkotott a
Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésről
(3/2016.(ii.12.) önkormányzati rendelet az
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről). A
második napirendi pont keretében egy ingat-
lan megvásárlásáról született döntés. Végeze-
tül rendeletet alkotott a Képviselő-testület a
HÉSZ módosításáról (4/2016. (ii.12.) önkor-
mányzati rendelet Délegyháza Község Helyi
Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási
Tervének jóváhagyásáról szóló 16/2005.
(iX.01.) Ök. rendelet módosításáról).
A Képviselő-testület 2016. február 25-én
rendes ülést tartott. Az ülés kezdetén a szo-
kásoknak megfelelően dr. Riebl Antal pol-
gármester beszámolt a lejárt határidejű ha-
tározatok végrehajtásáról. 

Első napirendi pontként rendeletet alkotott
a Képviselő-testület a 2015. évi költségvetési
rendelet utolsó módosításáról (5/2016.
(ii.26.) önkormányzati rendelet az önkor-
mányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1
/2015.(ii.11.) önkormányzati rendelet 4. sz.
módosításáról). A második napirendi pont
keretében döntés született a Délegyházi
Napok Szervező Bizottságának megalakítá-
sáról, melyet víziállás kérelmek követtek. A
korábbiaknak megfelelően idén is úgy hatá-
rozott a Képviselő-testület, hogy Sziget-
szentmiklós Város Önkormányzatával és a
Ráckevei Kistérség területén működő ön-
kormányzatokkal közösen gondoskodik a
2016. évi szúnyoggyérítésről. 
Felülvizsgálta a Képviselő-testület a Délegy-
házi Hírek hirdetési díjait (6/2016.(ii.26.)
önkormányzati rendelet az önkormányzat
által alkalmazandó különféle díjak megálla-
pításáról szóló 2/2014.(i.22.) önkormányzati
rendelet módosításáról), valamint új anya-
könyvi rendeletet alkotott (7/2016.(ii.26.)

önkormányzati rendelet a hivatali helyiségen
kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasság-
kötés engedélyezéséről és díjairól). Módosí-
totta a Képviselő-testület a Szervezeti és
Működési Szabályzatát a jogszabályváltozá-
sok, és a Nemzetiségi Önkormányzattal kö-
tött együttműködési megállapodás módosí-
tása miatt (8/2016. (ii.26.) önkormányzati
rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.
(ii.16.) önkormányzati rendelet módosításá-
ról). Ezt követően egy ingatlanügyet tárgyalt
a Képviselő-testület, valamint új HVB pót-
tagokat választott. Az egyebek keretében el-
fogadta a Képviselő-testület a 2016. évi köz-
beszerzési tervet, támogatási kérelmeket tár-
gyalt, valamint jóváhagyta a DPMV Zrt.
vagyonkezelési szerződésének módosítását. 
Az ülések jegyzőkönyvei, és az üléseken alko-
tott rendeletek a Könyvtárban, illetőleg a köz-
ség honlapján (www.delegyhaza.hu) olvashatók. 

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

Földhivatali ügyfélfogadás
Tájékoztatjuk Tisztelt Lakosságot, hogy a Ráckevei Földhivatali Osztálynál

az ügyfélfogadás 2016. március 01-től az alábbiakban fog változni: 
2016. március 01-től a pénteki ügyfélfogadás megszűnik! 

Ügyfélfogadási idő: hétfő 8:30-12:00 és 13:00-15:00, 
szerda 8:00-12:00 és 13:00-15:00

Tóth Károly 
Ráckevei Földhivatal osztályvezetője

köszönettel!
Ezúton fejezem ki köszönetemet azért a munkáért, segítségért, amelyet térítési díj nélkül az
alábbi személyek községünk lakóinak egészségmegőrzése érdekében tettek a tüdőszűréshez
kapcsolódó munkálatok lebonyolításában:
Görbe Istvánné, Jávor kálmánné, lugosi István Gyuláné, Palóczai-kiss Sándorné,
Simonyi Andrásné, kerezsi Istvánné, dr. ladányi Györgyi, kun Gézáné, lázár
lászlóné és Tordai Angéla.
köszönet a Délegyházi községgondnokság munkatársainak.
külön köszönet a máltai Szeretetszolgálat Délegyházi Csoportjának, hogy rendel-
kezésre bocsátották a klubhelyiségüket a tüdőszűrés lebonyolítására.

munkájukhoz jó egészséget kívánok!
Dr. Riebl Antal

Polgármester

önkormányzati Hírek

közlemény
A Pest megyei Területi Választási Bizottság tájékoztatja a választópolgárokat,
hogy a Pest megyében 2016. március 20. napjára kitűzött roma nemzetiségi önko-
rmányzati képviselők területi időközi választása jelölt hiányában elmarad, egyúttal
a pest megyei területi roma nemzetiségi önkormányzat megszűnik.
A közlemény a Pest Megyei Területi Választási Bizottság 5/2016. (iii.4.) sz. TVB határoza-
tában foglaltakon alapul.
Budapest, 2016. március 4.

Pest Megyei Területi Választási Bizottság

Felhívás
A délegyházi intézményi közétkez-
tetést biztosító Délegyháza Község
Önkormányzata várja azon helyi
termelők jelentkezését, akik ren-
delkeznek a közétkeztetést bizto-
sító konyhák részére szükséges
alapanyagok szállításához kap-
csolódóan előírt jogosultsággal.
Kérjük, hogy a jelentkezők szíves-
kedjenek árajánlatot adni a tevé-
kenységi körükbe tartozó termé-
kek, élelmiszerek beszállítására, va-
lamint a tevékenységük végzésére
jogosító irataik (pl. őstermelői iga-
zolvány, stb.) másolatát is szíves-
kedjenek részünkre az árajánlattal
együtt megküldeni. 

Az árajánlatokat folyamatosan
lehet leadni a Polgármesteri Hivatal
1. vagy 2. irodájában.

Délegyháza Község Önormányzata
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köTelezŐ
eBOlTÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, 
hogy Községünkben 2016-ban 

az alábbi időpontokban kerül sor 
a kutyaoltásokra:

2016. április 2., 800-1000-ig
Helye: Volt tűzoltó szertár

(Kis iskola épülete)

2016. április 5., 800-900-ig
Helye: Galla tanya 

volt gyümölcsös bejáró

2016. Április 16., 900-1000-ig
Helye: Erdei Vendéglő parkolója

Pótoltás:
2016. Április 16., 730-900-ig
Helye: Volt tűzoltó szertár 

(Kis iskola épülete)

Annak az ebnek, melyben nincs mik-
rochip, 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

(06-30-471-3306) 
együtt végzik.

Előzetes telefonos egyeztetés alapján
a háznál történő oltás, és mikrochip

behelyezés is lehetséges. 

Oltás díja: 4.500,- Ft, amely
tartalmazza a féreghajtó tabletta

költségét is.

Hálás szívvel mondunk köszönetet Dr. lévai Anikó fogorvosnak, aki rendelési
időn kívül, szabadidejét feláldozva fogadta és fogászati ellátásban részesítette
a rendelőben kislányunkat.
munkájához jó egészséget kívánunk!

Demeter János és felesége

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
drága szeretteink özv. Baráth Tiborné (Faragó Katalin)
és Baráth Endre Tamás temetésén részt vettek, sírjukra
koszorút, virágot helyeztek, részvétet nyilvánítottak, fáj-

dalmunkban osztoztak,  adományaikkal támogatták a családot.
Gyászoló család

VÁlTOzÁS A HUllADékSzÁllÍTÁSBAn
Tisztelt lakosság!

A Vertikal Nonprofit Zrt., valamint a Kunépszolg. Kft. tájékoztatása szerint a húsvéti ün-
nepekre való tekintettel a hulladékszállítás az alábbiak szerint módosul:
A 2016. március 28-i hétfői nap helyett a hulladékot 2016. március 26-án, szombaton
szállítja el a Kunképszolg Kft. Az üdülő területen a szállítási nap változatlanul 2016. március 27-én,
vasárnap lesz.

Délegyháza Község Önkormányzata

VÁlTOzTAk a Délegyházi Hírek hirdetési díjai
Délegyháza község önkormányzata képviselő-testületének 2/2014.(I.22.)

önkormányzati rendelete az önkormányzat által alkalmazandó különféle díjak
megállapításáról az alábbiak szerint módosult:

„3.§ (1)1 Délegyházi Hírek című újság hirdetési díjai:
a) Egész oldalas színes (A/4) 18.000,- Ft
b) Egész oldalas fekete 15.000,- Ft
c) Fél oldalas színes 9.000,- Ft
d) Fél oldalas fekete 7.500,- Ft
e) Negyed oldalas színes 4.500,- Ft
f) Negyed oldalas fekete 3.750,- Ft
g) Apróhirdetések 750,- Ft

(2) A politikai hirdetések hirdetési díja az (1) bekezdésben meghatározott hirdetési díjak
háromszorosa.

(3) Apróhirdetésnek minősül a 30 szóig terjedő hirdetés.
(4) Az első bekezdésben meghatározott hirdetési díjak az általános forgalmi adót nem

tartalmazzák.
3. egyéb rendelkezések

4.§ (1) A szolgáltatást megrendelő köteles a szolgáltatási díjat az igénybevétel előtt meg-
fizetni. A megrendelt szolgáltatás utólag másra át nem ruházható.

(2) Az ezen rendeletben meghatározott hirdetési díjakat e rendelet hatályba lépését
követően feladott hirdetésekre kell alkalmazni.”

A rendelet módosítása 2016. március 1-től lép hatályba.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Délegyházi Hírek újsághoz a település lako-
sai ingyenesen juthatnak az alábbi módokon:

- az Önkormányzat munkatársai kézbesítik a lakosság számára 
- elvihető a Polgármesteri Hivatalból,

a Kölcsey Művelődési Központból, valamint a Könyvtárból
- megtekinthető, illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról

(www. delegyhaza.hu) 
Szabóné Pál Orsolya

főszerkesztő

Köszönetünket fejezzük ki mind-
azoknak, akik  Nagy Illés búcsúz-
tatóján részt vettek és a kegyelet
virágaival  osztoztak fájdalmunk-
ban.

A gyászoló család
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DéleGyHÁzI 
körzeTI meGBÍzOTT

FOGADÓÓrÁJA
ideje: minden hónap első hét 

keddi napján 
12-14 óra között

Helye: Délegyháza község 
önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
(2337 Délegyháza, 
Árpád utca 8.)

Elérhetőség:
Segélyhívó: 112, 107
Szolgálati mobil: 06 20 489 6753
Telefon: 06 24 472 125
Szigetszentmiklósi rendőrkapitányság:
06 24 525 460
Varga zsolt r.ftörm (Délegyháza
kmB) tel: 06-20-489-6753, 
e-mail: VargaZso@pest.police.hu
Garai richárd r.ftörm 
(Délegyháza kmB) tel: 06-20-489-6753,
e-mail: GaraiRS@pest.police.hu

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 m e G H Í V Ó 
Délegyháza község önkormányzatának képviselő–testülete 

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

2016. március 22-én (kedden) 17.00 órai kezdettel

közmeGHAllGATÁST
tart.

Helye: kölcsey művelődési központ

Javasolt napirendi pontok: 
1.) közbiztonság helyzete – Előadó: Szigetszentmiklósi Rendőrkapitány-

ság képviselői
2.) közszolgáltatások – Előadó: polgármester, DPMV Zrt. és Vertikál

Zrt. képviselői
3.) Településfejlesztési tervek – Előadó: polgármester, településtervező
4.) egyebek – Előadó: polgármester, alpolgármester

Délegyháza, 2016. március 2. 
dr. Riebl Antal

polgármester 

Adófizetési határidők
Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy 2016. évben az adófizetési határidők az 

alábbiak szerint alakulnak: 

A 2015. évi iparűzési adó bevallásának határideje 2016. május 31. A bevalláshoz szükséges
nyomtatvány letölthető a www.delegyhaza.hu honlapról. 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy az új adó szakrendszerre történő áttérés ne-
hézségei miatt az i. féléves adóegyenleg értesítőket a szokottnál később tudjuk kiküldeni,
ezért az emiatti késedelmes befizetésből eredő pótlék automatikusan elengedésre kerül
azon adózóknak, akik legkésőbb 2016. április 15-ig hiánytalanul befizetik az i. féléves adót,
és az egyenleg értesítőn szereplő pótlékot. 
A kellemetlenségekért elnézésüket kérjük. 

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

építményadó
i. félév 2016. március 16.
ii. félév 2016. szeptember 15. 

Telekadó
i. félév 2016. március 16.
ii. félév 2016. szeptember 15. 

Gépjárműadó
i. félév 2016. március 16.
ii. félév 2016. szeptember 15. 

Iparűzési adó
i. félév 2016. március 16.
ii. félév 2016. szeptember 15.

Ügyiratszám: 023/ 2016/ M
Tárgy: Értesítés a kötelező  kémény-

seprő-ipari feladatok ellátásáról

Délegyháza  Polgármesteri Hivatal Jegy-
zőjének

Tisztelt Jegyző Asszony!
Értesítjük, hogy az 2012.évi XC. törvény
és a 347/2012. (Xii.11.) Korm. rendelete,
valamint a 63/2012. (Xii.11.) BM rende-
lete értelmében előírt kötelező kémény-
seprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó
feladatokat – a települési Önkormányzat
közigazgatási határain belül –a Magyar Ké-
mény Kft. alkalmazottjai látják el. Az
Önök települését kollegáink 2016. már-
cius  21. és december 31. között keresik
fel.  A társaságunk alkalmazásában álló dol-
gozóink névre szóló megbízólevéllel ren-
delkeznek.
Kérjük, szíveskedjék a lakosságot a hely-
ben szokásos módon tájékoztatni.

Érd, 2016. március 09.                                 
Köszönettel,

Gazsi György
Magyar Kémény Kft., Kirendeltség Vezető

Magyar Kémény Kft.
7400 Kaposvár, Petőfi tér 1. 
Telephely: 2030 Érd, Diósdi u. 32/a. 
Tel.: 06-70-338-9923
E-mail:  erd@magyarkemeny.hu
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SAJTÓFelHÍVÁS
A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztálya eljárást folytat 13130/
114/2016. bűnügyi számon lopás bűntett
elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen
tettes ellen.

A rendelkezésre álló adatok szerint isme-
retlen tettes 2016. január 18-án 7 óra 30
perc és 19 óra 30 perc közötti időben egy
délegyházi ingatlan kerítésén átmászott,
befeszítette a családi ház ajtaját és onnan
ékszereket tulajdonított el. 

A beszerzett adatok alapján az eltulajdo-
nított ékszerekről grafika készült. 

A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság
kéri, hogy aki a bűncselekménnyel, az is-
meretlen tettes kilétével kapcsolatban in-
formációval rendelkezik, jelentkezzen sze-
mélyesen a Szigetszentmiklósi Rendőrka-
pitányságon vagy tegyen bejelentést a
06-24-525-460-as telefonszámon, vagy az
ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Tele-
fontanú” zöld számán, vagy a 107, 112
központi segélyhívó telefonszámok vala-
melyikén.

Szigetszentmiklósrendőrkapitányság

FelHÍVÁS!
A Szigetszentmiklósi rendőrkapitányság felhívja 

az idősebb korosztály figyelmét arra, 
hogy idegen személyek megpróbálhatják megkárosítani önöket:

- Pénzt hoznak a fiának vagy a lányának, amit fel kellene váltani, mert nem tudja
odaadni a pontos összeget!

- ereszcsatorna javítást vállalnak, de elfelejtik mondani, hogy az ár, amiben meg-
egyeznek, az 1 méterre vonatkozik!

- elmÜ-től, TIGÁz-tól, VÍzmŰVek-től jönnek, pénzt hoztak, mert visszajár!
- önkormányzattól jöttek, burgonyát és hagymát osztanak ingyen, csak a szállítást

kell kifizetni!
- Tűzifát árulnak, házhoz viszik, olcsóbb, mint a TŰzéPen!

(a fa vizes, nem annyit raknak le amennyit kértek!)
-  Unoka trükk: különböző napszakokban telefonálnak, az unokájuknak adják ki

magukat, hogy bajba kerültek, vagy balesetet szenvedtek és orvosi kezelésre
sürgősen pénzre van szüksége az unokának. Pár perc múlva odamegy valaki és
elhozza a pénzt!

Ha ilyen és ehhez hasonló cselekmény elkövetését észlelik, akkor senkit ne en-
gedjenek be az ingatlanjukba és azonnal hívják a 107, 112 vagy 06 24 525-460-as
kapitánysági telefonszámot, továbbá ha érdemi információval rendelkeznek az
elkövető személyekről, gépjárművének színéről, rendszámáról azt is közöljék
velünk a nyomozás segítése érdekében.

Bűnmegelőzés, 
ne legyen áldozat, nem éri meg!

Meghívó
Délegyháza Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és kedves családját az

1848-49-es forradalom és
szabadságharc ünnepi megemlékezésére

2016. március 15-én, kedden
10.00 órakor

a Kölcsey Művelődési Központ színháztermében ünnepi műsor a
Hunyadi János Általános Iskola 3. és 4. évfolyamos tanulóinak előadásában.

Közreműködik:
Délegyházi Citera Zenekar   •   Mákvirágok együttes

Zsákai Józsefné   •   Kölcsey Kórus

Ünnepi beszédet mond 
Dr. Riebl Antal polgármester

11.00 órakor
Koszorúzás a Szabadság téren

Mindenkit szeretettel várunk!
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„Jó adni, ha kérnek, 
de jobb kérés nélkül, megértve adni.”

Paulo Coelho

Ezzel a gondolattal fogott össze 15
önkéntes, lelkes anyuka, hogy ado-
mánygyűjtést szervezzen és  támoga-
tást nyújtson azoknak a családoknak,
akiknél problémát jelent a mindennapi
szükség. 

Sokaknak van szüksége segítségre,
olyanoknak, akiket nem ismerünk,
akikkel nem találkozunk, és akik nem
tudják elmondani nekünk, mire lenne
a legnagyobb szükségük. 

Célunk, hogy egész évben segítsé-
get tudjunk nyújtani. Szeretnénk
igény szerint segíteni, hogy a felajánlott
adományok azokhoz a családokhoz
kerüljenek, akiknek a legnagyobb szük-
ségük van rá. Az önkormányzattal
együttműködve szeretnénk több helyi
rendezvényen is segítséget nyújtani,
programokat szervezni a gyermekek
részére.

Ha megérint a kezdeményezés, ha
szeretnél örömmel segíteni és örö-
möt szerezni másoknak, akkor
csatlakozz hozzánk!

Bővebb információt és felvilágosítást
nyújt: Gergely Sándorné (Ancika vé-
dőnő)

„Tégy meg minden jót, ami tőled telik,
Amilyen eszközzel csak tudod,
Amilyen módon csak tudod,
Ahol csak tudod,
Akivel csak tudod,
Ameddig csak tudod.”

(John Wesley)

Dinnyérné Medve Henrietta

rUHAVÁlOGATÁS
2015. március 25-én, 

pénteken
9.00 - 12.00 óráig

ruhaválogatást tartunk
a kölcsey művelődési központban.

Szeretettel várunk mindenkit!

Délegyházi Segítő Anyukák
Civil Szervezete

Kedves Olvasók!
Szeretném önökkel is megosztani ezt a levelet, melyet a Cseppkő Gyermekotthontól
kaptam.

Cseppkő Gyermekotthon 

1025 Budapest Cseppkő u. 74.      cseppgyermek@cseppgyermek.hu        ( 336-2745

Tárgy: köszönőlevél

Dinnyérné medve Henrietta
2337 Délegyháza 

kedves Henrietta!
A Cseppkő Gyermekotthon vezetősége nevében sze-
retném megköszönni a meghívást a délegyházi falu-
karácsonyra. Örömteli volt megtapasztalni ismét a
vendégszeretetüket, és megtiszteltetés volt szá-
munkra, hogy gyermekeink is hozzájárulhattak az
Önök színvonalas karácsonyi műsorához.
A Karácsony Örömhír, a Békesség és a Szeretet

ünnepe. Az igazi szeretet csak akkor, és úgy szü-
lethetik szívünkben, ha másokat, embertársainkat
is örülni látjuk. Az Önök rendezvényein ezt éljük
meg újra és újra. 
Köszönjük Dr. Riebl Antal Polgármester Úr tá-
mogatását, Dinnyérné Medve Henrietta áldozatos
és odaadó munkáját, vendégszeretetét valamint
mindazoknak a segítőknek, - intézményeknek, civil
szervezeteknek, magánszemélyeknek vállalkozók-
nak, cégeknek – akik felajánlásaikkal támogatják
a Cseppkő Gyermekotthont. 
Az Önök által szervezett rendezvények, a tele-
pülést bemutató kulturális programok, a nyári tá-
borok hozzájárulnak ahhoz, hogy gyermekink él-

ményekhez jussanak, ismeretekkel gazdagodja-
nak. 
Példa értékű a település összefogása, és a segítség-
nyújtás, amiből a Cseppkő Gyermekotthon gyerme-
kei is részesülnek. 
Ezúton kívánunk Önnek a további munkához sok
sikert, és jó egészséget!
Budapest, 2016. február 8. 

Tisztelettel:
Dr. Herczeg Krisztián

igazgató

A Délegyházi Segítő Anyukák Civil Szer-
vezete kiemelkedő szerepet vállal a „Csepp-
köves gyerekek” délegyházi programjainak
megszervezésében, illetve lebonyolításában.

A DÉSA tagjai:
Bogdán Ildikó, Gergely Sándorné, Hof-
mann Peggy, kelemen erika, kemen -
czeiné Döbrössy Gyöngyi, kolozsiné
Fabók renáta, nyúl Brigitta, Püspöki
Veronika, Szabó-Sipos Gabriella

Köszönöm önzetlen munkájukat, és remé-
lem a jövőben is számíthatok a segítségükre!

Dinnyérné Medve Henrietta 

VÁlTOzÁS a CIVIlek HÁzA működésében

Délegyháza Község Önkormányzata a fenntartásában lévő Civilek Háza közösségi házzal
kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot és Érdeklődőket:
A Civilek Házát érintő állandó, illetve alkalmi bérleti igényt a Kölcsey Művelődési Köz-
pontban kell jelezni Szabóné Pál Orsolyánál személyesen, illetve 06/24/512-005-ös tele-
fonszámon.
Az alkalmi bérleti igényt legkésőbb a kért időpont előtt két munkanappal kell jelezni!
Az aktuális, szabad időpontokat a község honlapján lévő „Foglaltsági táblázat” tartalmazza.
A magánszemélyek által fizetendő bérleti díj 2016. január 26-tól az alábbiak szerint
változik:
az Önkormányzat 17/2016.(i.26.) számú képviselő – testületi határozata alapján

fűtési szezonon kívül eső időszakban történő használati díj: 
10.000Ft/alkalom

fűtési szezonban történő 
használati díj: 15.000Ft/alkalom

A bérleti díjat a művelődési központban kell megfizetni legkésőbb a bérlést követő első
munkanapon.
A Civilek Háza foglalásainál előnyt élveznek a helyi civil szervezetek és az intéz-
mények, akik továbbra is térítésmentesen vehetik igénybe az épületet!

Szabóné Pál Orsolya
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Községünk életéből, tájékoztató

épül a Hospice Ház

Örömmel tudatjuk a kedves olvasókkal,
hogy a nagylelkű adományoknak köszönhe-
tően 2015-ben a Majosházai Hospice Ház
beruházása folytatódhatott. Megépültek a
válaszfalak, a külső nyílászárók és az alap, va-
kolás előtti villanyszerelési munkálatok meg-
valósultak. Az időjárás függvényében a né-
hány héten belül pedig elkészül a belső lép-
cső, az épület aljzat vízszigetelése és a falak
belső vakolása. 
A teljes beruházás eddigi költsége 43 millió
Ft volt. A támogatások függvényében 2016-
ban a közművek beszerelésével, hőszigete-
léssel szeretnénk az épület aljzatát lebeto-
nozni, melynek költsége közel 11 millió Ft
lesz. 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Dr.
riebl Antal polgármester úrnak a szervezé-
sért, matics Bélának és a Végelgyengülés
Tömegsport egyesület tagjainak a sok se-
gítségért a villanyszerelési munkálatokban. 
Az adományokból épülő hospice ház a rác-
kevei és a szigetszentmiklósi járás 20 telepü-
lésén élő felnőtt daganatos betegek ingyenes
fekvőbeteg-intézményi ellátását fogja bizto-
sítani személyi válogatás nélkül, családias
környezetben. (Áporka, Apaj, Délegyháza, Du-
naharaszti, Dunavarsány, Dömsöd, Halásztelek,
Kiskunlacháza, Lórév, Majosháza, Makád, Rác-
keve, Szigetbecse, Szigetcsép, Szigethalom, Sziget-
szentmárton, Szigetszentmiklós, Szigetújfalu, Tak-
sony és Tököl)
Szolgálatunk 17 településen látja el az ott-
honi hospice ellátást, a daganatos betegek
OEP által finanszírozott ingyenes ápolását,
és országos szinten biztosítja az ápolási esz-
közök kölcsönzését a betegek részére. Az
ápolás során – aktív kezelésben már nem
részesülő - beteg az otthonában megkapja
mindazon ellátást, melyet a kórházban is
megkapna a beteg és a család a nővér láto-
gatásán túl igénybe veheti szociális munkás,
gyógytornász, dietetikus, pszichológus, lel-
kész és önkéntesek segítségét is a háziorvos
és hospice orvosok szakmai felügyelete
mellett.
2016 év folyamán is megszervezzük az im-
máron hagyománnyá vált adománygyűjtő
rendezvényeinket: az általános iskolák kö-

zötti Délegyházi Futóversenyt és 2016.
május 27-28-29-én a „Sárga Szalag kerék-
páros zarándokutat.” Első ízben szervez-
zük meg 2016. szeptember 17-én a „nár-
cisz labdarugó Bajnokságot” Áporka,
Délegyháza, Dunavarsány, Majosháza és
Kiskunlacháza általános iskolái között. A
rendezvényeinkre szeretettel várjuk és hívjuk
Délegyháza lakosságát!
A betegeink nevében is hálásan köszönjük
Délegyháza Község Önkormányzatának, a
helyi gyülekezetek és a lakosság nagylelkű tá-
mogatását és továbbra is várjuk az adomá-
nyokat, hogy az építkezést folytatni tudjuk.
Támogathat minket műanyag kupak gyűjté-
sével is!
Az építkezés támogatható „Téglajegy” vá-
sárlásával személyesen dr. Ladányi Györgyi há-
ziorvosnál, Füzes Tímeánál (tel.: 06-70/773-
1220) és Szabóné Pál Orsolyánál (tel.:
06/24/212-005 – Kölcsey Művelődési Központ) 
Adományt banki átutalással is fogadunk
az OTP-nél vezetett 11742180-20066150
sz. bankszámlánkra – „Hospice Ház”
megjelöléssel. Cégeknek adóigazolást
adunk. Az építkezést figyelemmel kísérheti
a Facebook oldalunkon: Hospice Diakónia
Majosháza. Adománygyűjtő rendezvényeink-
ről és programjainkról tájékozódhat a „Sárga
Szalag Kerékpáros Zarándokút” Facebook
csoportban is.
Az adó 1 % felajánlásával Ön is támogat-
hatja betegeinket, hiszen ezen összegből vá-
sárolunk új ápolási és terápiás eszközöket,
fedezzük azok felújítását, karbantartását, a
raktárépületünk fenntartásának és a rászo-
ruló betegek gyógyszer költségeit. 
Adószámunk: 18673539-1-13
elérhetőségeink:
Református Dunamenti Kistérségi Diakó-
nia – REDUKiDi
Otthoni Hospice Ellátás - 2339 Majosháza,
Kossuth u. 71/a.
Ápolási eszközök kölcsönzése: 06-20/311-
92-42 (munkaidőben)
www.dunamentidiakonia.hu – email: diakoniama-
joshaza@gmail.com

Kontha Benőné Piroska 
diakónus elnök – tel: 06-20/58-44653

elsősegélynyújtó
tanfolyam

A magyar Gyermekmentő Alapít-
vány rendszeresen tart ingyenes tanfo-
lyamokat olyanoknak, akik gyermekek-
kel foglalkoznak.
Főként Budapesten tartanak tanfolya-
mot, de lehetőség van rá, hogy meghív-
juk őket Délegyházára. Ehhez várjuk az
érdeklődők jelentkezéseit!

kinek ajánlott 
a tanfolyam?

Mindenkinek, aki gyermekekkel foglal-
kozik, gyermekekre felügyel. Kisma-
máknak, szülőknek, nagyszülőknek,
gyermekfelügyelőknek, védőnőknek,
óvodai, iskolai pedagógusoknak, kis-
gyermekes munkatársakkal rendelkező
cégeknek.

mennyi ideig tart?
Egyszeri alkalom, 

körülbelül 3,5-4 óra.

miről szól pontosan 
a tanfolyam?

A tanfolyam elméleti és gyakorlati rész-
ből áll. Átbeszélünk minden olyan vész-
helyzetet, mely gyakorta előfordul (láz-
görcs, fulladás, félrenyelés, mérgezés, al-
lergia, ütőeres vérzés, magasból esés,
égés, bölcsőhalál…), illetve ezek megelő-
zéséről és kezelési lehetőségeiről adunk
útmutatást. A gyakorlati rész során fan-
tom babákon sajátítjuk el az újraélesztés
lépéseit, egyes műfogásokat, kötözési
technikákat.

Jelentkezni lehet:

Gergely Sándorné védőnőnél
személyesen, vagy a 

30/383-1866-os telefonszámon, 
illetve az

elsősegélynyújtó tanfolyam 
Délegyházán csoport

facebook oldalán.

A tanfolyam időpontjáról 50 fő jelentke-
zése után tudunk tájékoztatást adni!

Bővebb információ a tanfolyamról  a Magyar
Gyermekmentő Alapítvány honlapján található.
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2016 a Második Helvét Hitvallás éve két-
szeresen is. 1566-ban, 450 évvel ezelőtt,
Bullinger Henrik 1562-ben írott hitvallását
a svájci kantonok és városok saját hitvallá-
sukként publikálják. 1616-ban, éppen 400
évvel ezelőtt pedig Szenczi Csene Péter for-
dításában megjelenik magyarul, de a ma-
gyar református lelkészek már 1567-ben el-
fogadják magukénak a debreceni zsinaton.
Azóta is változatlanul ez a hitvallás a ma-
gyar református hitvallás, a Heidelbergi Ká-
téval kiegészülve, mely nem tartalmában,
hanem formájában tér el Bullinger majd’ fél
évezredes munkájától.
Jézus Krisztus a hegyi beszéd végén, az idé-
zett szakaszban, nagy tömeg előtt fejezi be
tanítását. Minden bizonnyal nem az elejétől
kezdve volt ott annyi ember, hanem aho-
gyan az emberek hallották hogyan és miket
mond, egyre többen álltak meg és hallgat-
ták az Urat. Kihallható az igéből az is, hogy
nem volt szokatlan a kor embere számára
az efféle tanítás, mert azonnal összehason-
lításra kerül Jézus beszéde az írástudóik be-
szédével. A birtokos szerkezet arra utal,
hogy a nép saját tanítóinak eddig jól meg-
szokott beszédéhez tudta mérni Krisztus
tanítását. Mi volt a különbség? Az erő, a ha-
talom, amit ki lehetett érezni Jézus szavai
mögül. A sokaság álmélkodott. Mivel lehet
ma késztetni egy felnőtt embert, hogy ál-
mélkodjon? Körbe vesz minket a szenzáció.
Folyamatosan fokozódnak a minket érő in-
gerek, amelyek arra hivatottak, hogy az
ember odafigyeljen az azt generáló ese-
ményre. Ennek következtében folyamatos
a szenzáció értékvesztése is. Nem lepődünk
meg azon, ami néhány évtizede még elkép-

zelhetetlen volt. Egymásra licitálnak a rend-
kívüli hírek és álmélkodás helyett a megszo-
kottság közönye fogadja mindazt, ami nem
tud egyik napról a másikra valami még
szenzációsabbal előrukkolni. Feltehetjük a
kérdést, milyen érdeklődést váltana ki ma,
ha Jézus egy közepesen forgalmas helyre
kiállna és az Ő halk és szelíd szavával újra
hirdetné az isten országát? Jézus hegyi be-
széde a maga korában sem azért volt ok az
álmélkodásra, mert valami szenzációt hir-
detett volna, hanem azért, mert aki meghal-
lotta érezte a Mindenható isten erejét a sza-
vakban.
Az ember igazából manapság sem a szen-
zációt keresi, hanem az isten érezhető ha-
talmát, csak sajnos sokkal több helyen talá-
lunk szenzációt, mint isteni közelséget.
Mégis ez az a dolog, amire természetéből
fakadóan minden ember vágyik, és ennek
hiányában, erőt és hatalmat keresgélve bot-
lik bele a világ dolgaiba, amik könnyen el-
téríthetik eredeti céljától, az isten országá-
nak meglelésétől. Pedig Jézus szavai szerint
isten országa itt lehet közöttünk. Mi kell
hozzá? Az, hogy mi magunk, egyen-egyen-
ként ilyen hatalomhordozókká váljunk.
Mert Jézus szavai nem csupán egy isteni
erőfitoktatás részei voltak. Azért mondta el
a Hegyibeszédet, hogy az emberek ne csak
megérezzék, hanem maguk is birtokosai le-
gyenek annak az erőnek, amit Jézus szavai
árasztottak. Mert igazi erő ahhoz kell, amit
Jézus Krisztus tanít. Kell-e erő ahhoz, hogy
rosszat tegyünk? Kell-e erő ahhoz, hogy
önzők legyünk? Kell-e erő ahhoz, hogy a
másik ember ellen tegyünk? Nem kell, mert
ezekre a dolgokra sajnos magunktól is ké-

pesek vagyunk, és nem szükséges hozzá
erőt kérnünk. Mihez kell akkor az isten
ereje? Ahhoz, hogy ne önzők legyünk,
hanem tudjunk tenni a másikért. Ahhoz,
hogy legalább csak annyira szeressük a má-
sikat, mint magunkat. Ahhoz, hogy az isten
országának építői és ne pusztítói legyünk
ebben a világban. Mert az isten közöttünk
lévő országának nincsenek passzív tagjai.
Vagy építem, vagy rombolom. Az építéshez
pedig az az erő kell, amit egyedül isten
adhat meg. És meg is adja Jézus érdeméért,
ha kérjük. De kérni kell. A kéréshez pedig
mindenekelőtt találkozni kell. Nem lehetek
isten országának építője, ha nem is akarok
találkozni vele. Hol találkozhatok istennel?
Mindenek előtt az Ő igéjében. Ahogy a
Második Helvét Hitvallás fogalmaz az első
tételében: „Hisszük és valljuk, hogy a szent pró-
féták és apostolok mindkét szövetségbeli kánoni
iratai, Istennek tulajdon igaz beszéde, és azok
kellő hitelessége önmaguktól van, nem emberektől.
Mert maga az Isten szólott az atyákhoz, a prófé-
tákhoz és az apostolokhoz, és hozzánk is szól még
mindig a szent iratok által.” Az ő igéje ma is
szól hozzánk és nem csak szól, hanem érez-
hető hatalmat áraszt és ezzel a hatalommal
minket is felruház. isten hatalmára pedig
szükségünk van ahhoz, hogy hitvallók le-
gyünk. Mert a cselekedetekkel történő hit-
vallás az, ami megmutatja rajtunk keresztül
a világnak, hogy itt épül isten országa, kö-
zöttünk és bennünk. 
Legyünk a hitvallásunk ismerői, legyünk a
hitvallásunk megélői, így legyünk az isten
országának közös építői, és legyünk egymás
testvérei a Jézus Krisztusban. 
Ámen

„Amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokaság álmélkodott tanításán, mert úgy tanította őket, mint
akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudóik.” (Máté 7, 28-29.)

Állandó alkalmaink:
Szerda 18:00 – Altemplom –    Felnőtt Bibliaóra
Péntek 17:00 – Altemplom –    ifjúsági Bibliaóra
Vasárnap 10:00 – Templom      –    istentisztelet és

Gyermekistentisztelet

Hivatali nyitva tartás:
Kedd 8:00-11:00
Szerda: 15:00-18:00

Húsvéti ünnepkör alkalmai:
Március 20. 10:00 Virágvasárnapi zenés istentisztelet
Március 21-22-23. 18:00 Nagyheti bűnbánati istentiszteletek
Március 24. 18:00 Nagycsütörtöki bűnbánati istentisztelet
Március 25. 18:00 Nagypénteki bűnbánati istentisztelet
Március 26. 18:00 Nagyszombati bűnbánati istentisztelet
Március 27. 10:00 Húsvét vasárnapi úrvacsorás istentisztelet
Március 28. 10:00 Húsvét hétfői úrvacsorás istentisztelet

Egyházmegyei alkalmak:
Április 2. 08:00-16:00  Egyházmegyei Konfirmandus

Evangelizáció – Szigethalom
Április 3. 15:00            Egyházmegyei Kantate Vasárnap

– Halásztelek

Időszakos kurzusok:
Április 10-től kurzust indítunk felnőttek részére, mely 10 héten ke-
resztül minden vasárnap 18:00-tól kerül megtartásra az Altemplom-
ban. A sorozat a Keresztkérdések tematikáját követi és jellegéből fa-
kadóan érdemes rajta a legeleső alkalomtól fogva részt venni.

elérhetőségeink:
Cím: 2337 Délegyháza, Szabadság tér 11.
E-mail: delegyhaza.ref@gmail.com • Tel.: +36 30 941 51 05

Alkalmainkra hívunk és várunk szeretettel mindenkit!
Sáska Attila lelkipásztor
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A Római Katolikus Egyház ünnepei, szentjei

Neked is van már bárányod?

Február 11. - Lourdes-i Boldogságos
Szűz Mária
Szeplőtelen Boldogságos Szűz Mária megje-
lenése volt az ünnep régebbi elnevezése.
1890-ben a Tarbes-i egyházmegyében ünne-
pelték először, itt található Lourdes. X. Piusz
pápa 1907. november 13-án, a jelenések öt-
venedik évfordulóján kiterjesztette a latin rí-
tusú egyházra az ünneplést. A megünneplés
a fogantatás dogmájának és liturgiájának
megünneplésével szoros kapcsolatban van
(december 8.). ii. János Pál pápa a betegek
világnapját erre a napra rendelte el. Zarán-
doklat alkalmával a Népi jámborság és litur-
gia ajánlja a betegek kenetének kiszolgáltatá-
sát. Ez megfelel a szentség természetének és
a kegyhely feladatának. Ahol az Úr irgalmá-
ért buzgóbban esedeznek, ott hathatósabb
legyen az Egyház anyai közbejárása gyerme-
kei iránt, akik betegségük, öregségük miatt
úgy érzik, hogy halálveszélyben vannak.

Február 22. - Szent Péter apostol
székfoglalása
A iV. században Rómában már megemlé-
keztek Péter apostol katedrájáról „Natale
Petri de Catedra” néven. A római világ a
görög eredetű szeretet napját - Caristia nap-
ját - e napon ülte és a rokonok kölcsönös ki-
békülését ünnepelte. Az V. században Galli-
ában megünnepelték Péter primátusának ün-
nepét január 18-án. A Viii. században
római, valamint antiochiai székfoglalását iV.
Pál pápa emelte ünnepi rangra. 1960-ig
mindkét ünnepet megülték. Szent XXiii.

János pápa eltörölte a januári ünneplést,
azóta február 22-én a péteri szolgálatot és az
arra alapozott egységet ünnepeljük.

Február 24. - Szent Mátyás apostol
Az Apostolok cselekedeteiben olvashatjuk,
hogy a Jeruzsálemben megalakult első ke-
resztény közösség, Júdás halálával megüre-
sedett helyére az apostoli testület keresett al-
kalmas személyt. Péter apostol vezetése alatt
álló közösség, istenbe vetett bizalommal és
sorsvetéssel választotta két alkalmasnak je-
lölt személy közül Mátyást. Az Apostolok
cselekedeteiből tudunk arról, hogy Mátyás
Jézus földi működésének, főképpen Jézus
feltámadásának tanúja volt. Mátyás akárcsak
Jusztusz Jézus és az apostolok hűséges társa
volt. Az evangéliumok nem említik Mátyás
hűséges, alázatos működését, ezért titok szá-
munkra. Sokszor bárddal ábrázolják, utalva
vértanúságára.

Március 4. - Boldog Meszlényi 
Zoltán püspök és vértanú
1892. január 2-án Hatvanban született.
innsbruckban 1915. október 28-án szentel-
ték pappá. 1917-től érseki szertartó és levél-
táros, 1920-tól érseki titkár. 1937. október
29-án szentelték püspökké, jelmondata:
„Findenter ac fideliter - bizalommal és hűséggel”
1950. június 17-én káptalani helynöknek vá-
lasztják Esztergomban, június 29-én elhurcol-
ják. Kegyetlen bánásmód következtében 1951.
március 4- én Kistarcsán hunyt el. Jeltelen sírja
sokáig ismeretlen volt. Hamvas Endre Csanádi

püspök 1956. szeptemberében szerette volna
feltárni földi maradványait és az esztergomi
bazilika kriptájába áthelyezni. Ezt a forrada-
lom eseményei meggátolták. Újra temetése
1966. június 23-án vált lehetségessé, ekkor az
esztergomi bazilika altemplomába helyezték
nyugalomba. A szertartáson néhány paptársa
vehetett részt. Boldoggá avatására 2009. októ-
ber 31-én került sor.
Részlet pappá szentelésének alkalmából
mondott beszédéből: 
„Az élet, különösképpen a pap élete katonáskodás
a földön, a lelkipásztorkodás örökös küzdelem saját
gyarlóságunkkal, és azoknak az embereknek örök
gyarlóságával, akik között élnünk kell, mint szent
titok kiszolgáltatóinak. 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, társaival
megszervezte az irgalmas rendet. Értelmi fo-
gyatékosokkal foglalkozott, modern pszi-
choterápiás módszereket alkalmazott. Gra-
nadában 1550-ben halt meg.
A Budai irgalmas Kórházat a rend működteti,
gyógyulást, reményt nyújtva a betegeknek.

Józsa Sándorné
hitoktató

Egy korábbi írásomban már említettem, hogy egyik kedves isme-
rősöm egy bibliafordító missziós társaságnál dolgozik. Nemrég
kaptam tőle egy könyvet, melyben a munkájukról írnak, illetve tör-
téneteket mesélnek el, amik azzal a néppel kapcsolatosak, akik kö-
zött dolgoznak. Most egy másik történetet szeretnék elmesélni a
könyvből. A történet Afrikában játszódik.
„ Áldozati ünnep van. Néhány férfi tűzifát rak halomba a mág-
lyához, mások hosszú fadarabokat négyszögletes keretté ácsol-
nak össze. Aztán bárányokat vágnak le áldozatul, feldarabolják
őket és felakasztják őket a keretre, majd a tűz köré szúrják le őket
a homokba így egyetlen tűzrakással sok bárányt meg tudnak
sütni.
Miközben nézem a tűzrakást a felfüggesztett bárányokkal a lát-
ványról Jézus jut eszembe, ahogyan kiterjesztett karral a kereszten
függött.
A barátaim elmagyarázzák miről is van szó ennél a bárány áldo-
zatnál: ha meghal egy ember, a saját báránya hátára ül fel, ami át-
viszi egy keskeny hídon, mely alatt a pokol tüze lángol. Akinek
erős báránya van, biztos átér a híd túloldalára, akkor is, ha a tűz
megperzseli a bárányt. 



Délegyházi Hírek 2016. március

Hitélet, sport

10

OYAMA KARATE KYOKUSHIN HUNGARY
DÉLEGYHÁZI KARATE SPORTEGYESÜLET

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

Tisztelt olvasók!
A kyokushin karate versenyein teljes erőből
megütik és megrúgják egymást a versenyzők.
igazi valós, életszerű küzdelem zajlik. Aki
oda mer állni küzdeni, az bátor ember. Ke-
mény küzdelem, kemény találatokkal, esetleg
sérülésekkel. 
De erre a küzdelemre fel lehet edzésen ké-
szülni! A heti 2 edzés egy jó alapot ad ahhoz,
hogy egy erős emberré váljon bárki, akit ha
bármilyen támadás ér az életben, el tudja azt
hárítani. Aki beiratkozik hozzánk karatézni,
a sok tréninggel, küzdelemmel annyira fel
tudja magát erősíteni és technikai képzést
kap, hogy megtudja magát és a szeretteit vé-
deni, ha úgy hozza a sors. Ezért kedves dél-
egyházi, dunavarsányi fiatalok, gyertek el ed-
zéseinkre: ahol jó hangulatú társaság vár, ahol
egy dinamikus egyesületben sportolhatsz,
ahol versenyezhetsz, edzőtáborozhatsz, ahol
a távol keleti kultúrába is bepillanthatsz. Az
első edzés ingyenes, kipróbálhatod, és ha tet-
szik, életednek egy új fejezete nyílhat meg.
Olyan élményeket élhetsz át, amit csak így
lehet megszerezni. Megismered a tested, meg
tanulod irányítani és már nem csak a televí-
zióban látod a sportolókat, hanem aktív tagja
lehetsz egy sportoló közösségnek. Sokan kö-
zülünk versenyeztek, és amikor lejárt a ver-
senyző ideje és abbahagyta azt, edző lett, ahol
átadja a kezdőknek a tudását. 
A karate egyesület az elmúlt hónapban 2
nagy versenyen indult. 
Február 20-án Kiskunfélegyházán rendezték
meg az I. kiskun kupát. A verseny nem-
zetközi volt és pénzdíjas. A felnőtt kategóri-

ában a versenyzők a helyezé-
süktől függően pénzdíjban
részesültek. Nagyon szép ser-
legeket nyertek a győztesek.
Az egyesületünk szép lét-
számmal vett részt a verse-
nyen, 20 fővel neveztünk.
Változó sikerrel vettük az
akadályt katában és küzde-
lemben egyaránt. 
ezüstérmeseink: Schleer
enikő (kATA), Galambos
Viktor (kÜzDelem),
Tordai kira (kÜzDe-
lem). Bronzérmeseink:
kavarnyik Bogi (kATA),
Varga Seres András (kÜz-
Delem), lenhardt Csaba
(kÜzDelem). A rende-
zők sensei Horváth Lajos,
sempai Rádi János és Kurucz
László igyekeztek egy igényes
versenyt szervezni, nem kicsi
költségvetéssel. Kitettek ma-
gukért! 
Március 5-én a knock Down
Diákolimpián vettünk részt
4 fővel. A versenyre az iskola
nevezi be a versenyzőket.
Versenyzőink harcoltak be-
csülettel, ami most 3 bronzérmet ért. érme-
seink: Galambos Viktor, lenhardt
Csaba, lenhardt Gergely. Szép volt fiúk! 
Március már a nyári vizsgák és az edzőtábor
szervezéssel telik. idén két tábort szerve-
zünk: Délegyházán júniusban gyerek tábor

lesz, majd Szentendrén, ahová felnőttek is
jönnek. Áprilisban másodszor fogjuk meg-
rendezni a Családi karate sportnapunkat.
Figyeljétek a híreket a közelgő eseményeinkről!

Marossy Károly 
4. dan Klubveze

3 ezüst, 6 bronzérem

A barátaim megkérdezik: És te? Neked is
van már bárányod? És elég erős?
izrael népének bibliai történetei jutnak
eszembe, azok az áldozatok, amiket évszáza-
dokon át hűségesen elvégeztek, és amelyek
mégsem tudták elvenni bűneiket. Aztán
eszembe jut Keresztelő János, aki Jézust
meglátva így kiáltott fel: Ez istennek az áldo-
zati báránya, aki az egész világ bűneit elveszi.
Így válaszolok: igen elég erős a bárányom,
és egészen biztos, hogy át tud vinni a hídon.
Jézusnak hívják.”
És neked van már bárányod? Elfogadtad
istentől a kegyelmi ajándékát? Egyszer

neked is meg kell állnod isten előtt, és ha
Jézus nem a „bárányod”, akkor nincs, aki a
pokoltól megmentsen. Nincs egyetlen
ember sem, aki ne követne el bűnt, márpe-
dig bűnösen nem mehetünk a mennybe.
Kegyelme akkor lesz érvényes rád, ha elfo-
gadod, hogy bűnös vagy azért is, amiket
már tettél, de azért is, mert a Paradicsomi
bűneset óta mindenkiben ott van a rosszra
való hajlam. ilyen állapotodban isten nem
tud a mennyországba engedni. Saját erőd-
ből nem tudsz a bűneidtől megszabadulni,
megváltozni, csak isten segíthet rajtad, aki
ezt húsvétkor már meg is tette. Kegyelme

ajándék, amiért helyetted Ő maga fizetett
meg. Lejött emberi formában, hogy köze-
lebb kerülhessen hozzánk és meghalt he-
lyettünk a kereszten, pedig semmilyen bűnt
nem követett el. Ha hiszed ezt és hagyod,
hogy Ő vezesse az életedet, akkor megme-
nekülsz. Jézus feltámadt a halálból és él,
hogy vele együtt te is élhess!
Kívánom mindenkinek, hogy ezen a húsvé-
ton fogadja el isten ajándékát, hogy megala-
pozottan kívánhassunk Áldott Húsvéti Ün-
nepeket! 

Mihály Zoltán
Baptista Gyülekezet
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A Máltai Szeretetszolgálat 
Délegyházi Csoportja

szeretettel meghívja Önt és kedves családját

2016. április 23-án (szombaton) 
20.00 órakor kezdődő

Jótékonysági bálra 
a Kölcsey Művelődési Központba.

A jótékonysági bál bevételét a délegyházi gyerekek
Máltai csoport által 

szervezett nyári 
táboroztatására  fordíjtuk!

A szervezők nevében 
mindenkit szeretettel vár:

Palóczainé Böbi

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

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

Színházbusz
2016. május 27-én (péntek) 

szeretettel hívunk mindenkit a  
Budapesti Operettszínház

19.00 órakor kezdődő
Kálmán Imre:

A chicagói hercegnő című előadására.

A halhatatlan komponista 1928-ban Bécsben majd Budapesten bemutatott operettje
méltatlanul elfeledett darabja Kálmán imre gazdag életművének, jóllehet aktualitása
aligha vitatható.

A történet szerint Mary, az elkényeztetett amerikai milliomos lány, fogadást köt barátnőjével, az ugyancsak
dúsgazdag Edith Rockefellerrel, hogy melyikük tud európai útjuk során valami olyan különlegességet vásárolni,
ami pénzért talán nem is kapható. 

A tét egymillió dollár. Az utazás során Mary megismerkedik Borisszal, egy képzeletbeli kelet-európai kis
ország, Sylvária attraktív trónörökösével, és viharos találkozásukkal kezdetét veszi a világrendszerek küzdelme.
A gazdag amerikai lány megvásárolja és átrendezi a reménytelen adósságokkal küszködő Sylvária uralkodói
palotáját, de titokban Borisz szerelmére pályázik, a férfi pedig önbecsülését és kulturális hagyományait igyekszik
megőrizni a mindent elsöprő tengerentúli befolyással szemben.

Charleston vagy csárdás, pénz vagy monarchia, amerikai életstílus, avagy európai tradíciók –
ezek a darab alapkérdései, amelyek természetesen a mű zenei anyagában is megjelennek. A
színpadon egy jazz- és egy népi zenekar segítségével az amerikai jazz számok mellett klasszikus
operett melódiák éppúgy felcsendülnek majd, mint cigány- és népzenei ihletettségű dalok.

Az előadás főbb szerepeit Dolhai Attila / Homonnay zsolt, kalocsai zsuzsa, 
Szulák Andrea, kerényi miklós máté, Fischl mónika /Bordás Barbara alakítják.

költség: Belépőjegy 4.000,- Ft/fő  
Buszköltség a délegyházi lakosoknak nincs!
Indulás: 17.30 órakor a Kölcsey Művelődési Központ elől

Jelentkezni és érdeklődni lehet a Kölcsey Művelődési Központban
2016. március 29-ig személyesen, vagy a 24/212-005-ös telefonszámon. 

Mindenkit szeretettel várunk!
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ÁllÁSlEHEtőSÉG
dunavarsányon!

Férfi és női munkaerőt keresünk

fizikai
munkakörBE

a Dunavarsányi Ipari Parkba.

felvételhez szükséges:
• Önéletrajz
• életkor: 20-40 év
• férfiaknál „B” kategóriás jogosítvány

Jelentkezés:
személyesen hétköznap 8.00 – 13.00 óráig

DOFE Gombatermelő és Értékesítő Kft.
Dunavarsány, Déry Miksa u. 6-8. szám alatti
telephelyén, vagy a dofe@invitel.hu címen.

Hidraulika tömlők
gyártása javítása Bugyin
a kovács műszaki Boltban
2347 Bugyi, kossuth lajos u. 35.

Képzett, tapasztalat személyzet, 
nagy árukészlet, kedvező árak!

06-30-475-9229, 
06-30-301-7112

Jóga órák Délegyházán
Márciustól csütörtökön is!

Kezdők, újrakezdők és idősebbek számára is könnyen 
kivitelezhető gerincjóga órák Délegyházán, a Kölcsey
Művelődési Központban.

Szeretettel várlak,
szerdán délelőtt  9-10-ig, 
kedden és csütörtökön       délután 18-19 óráig. 

Helyszín: Kölcsey Művelődési Központ. 
Az első részvétel mindenkinek ingyenes, 

gyere és próbád ki!
Varga Éva

gerincterápiás jógaoktató
Tel.: +36-30-311-8211
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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 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
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. Délegyházi önkéntes Tűzoltóság
Kovács Attila: 06-30/733-6814
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

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.

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, gyorsszolgálat,
állandó ügyelet hétvégeken is. Tel.: 06-30-376-1796

• Kertfenntartás, kertépítés. HM Kert, Tel.: 06-70/8667398,
06-70/7758606; E-mail: hmkertek@gmail.com; 
Honlap: http://hmkert.hupont.hu

éPÍTéSI Telkek elADÓ – Délegyháza Vég utca. érd.: 70-374-88-69

munkagépek bérlése
Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a 182/2013 (Vi.12.) és 167/2014. (VII.2.) számú határozatával lehetővé teszi a tulajdonában lévő mun-
kagépek lakosság által történő bérlését.

A Képviselő - testület határozata a következő gépekre, járművekre terjed ki:
lCG – 981 frsz-ú mercedes típusú tehergépkocsi;  ylU – 847 frsz-ú mTz traktor
yHr – 996 frsz-ú JCB kotró-rakodógép; yeA – 682 frsz-ú traktoros fűkasza.

Az óradíjak az alábbiak szerint alakultak:
Árokásó és rakodógép kezelővel: 6.500 Ft+áfa/óra;  mTz traktor: 6.000 Ft+áfa/óra
Tehergépkocsi (12 t): 4.000 Ft+áfa/óra, helyben; Traktoros fűkasza: 4.000 Ft+áfa/óra

Az eszközöket igényelni és a bérlésekről érdeklődni a Polgármesteri Hivatalban lehet 
Hallai László községgondnoknál (telefon: 06/24/542-155, 7-es mellék).

Polgármesteri Hivatal 
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Délegyháza Község Önkormányzata közvélemény kutatást folytat a Településfejlesztési Koncepció megalkotásához. Ezen
tervezési dokumentum célja a település közép- és hosszútávú stratégiájának megalkotása, amely a helyi közösség (helyi lakosok,
vállalkozók) bevonásával történik. Szeretnénk, ha a település jövőbeni fejlesztéseinek meglapozásában Önök is szerepet vál-
lalnának véleményükkel, ötleteikkel. Kérjük, hogy a kitöltött kérdőívet juttassák vissza a Polgármesteri Hivatalba 2016. április
8-ig! Válaszaira számítunk, előre is köszönjük!  

Délegyháza Község Önkormányzata

1. Ön melyik korcsoportba tartozik: 
□ 18 - 25 éves, 
□ 26-35 éves, 
□ 36-50 éves, 
□ 51-65 éves, 
□ 66 feletti

2. Legmagasabb iskolai végzettsége: 
□ 8 általános, 
□ érettségi, 
□ felsőfokú végzettség, 

□ egyéb: ............................................................................

..........................................................................................................

3. Délegyháza mely utcájában, településrészén lakik

..........................................................................................................

..........................................................................................................

4. Mióta él Délegyházán:
□ 0-5 év,   
□ 6-10 év,    
□ 11-20 év,    
□ több, mint 20 éve ...............

5. Milyen körülmények között lakik Délegyházán: 
□ saját tulajdonú ingatlanban lakik; 
□ albérletben lakik,  
□ saját üdülő-nyaraló ingatlanjában lakik; 
□ saját üdülő-nyaraló ingatlanjában lakik és tervezi,

hogy végleg Délegyházára költözik; 

□ egyéb .............................................................................

..............................................................................................

6. Tervezi-e, hogy a közeljövőben változtat a lakáskörülmé-
nyein*? iGEN   NEM

Ha igen, akkor milyen módon szeretne változtatni*?
□ Házat vásárol a településen; 
□ Építkezik a településen; 
□ Elköltözik a településről; 
□ Egyéb:........................................................................... 
□ Nem válaszol / nem tudja

7. Minősítse a Délegyházán található ellátással kapcsolatos
alábbi tényezőket! 

(A) elégedett, (B) közepesen elégedett, (C) elégedetlen/
fejlesztendő)

kereskedelmi ellátottság, 
vendéglátás, 
szolgáltatás, 
egészségügyi ellátás, 
oktatás,
kulturális programok, szórakoztató programok, 
vasúti közlekedés, 
Volán buszos közlekedés, 
kerékpározási lehetőségek, kerékpárutak
utak állapota
köztisztaság, 
közparkok és játszóterek állapota,  
magánépületek állaga, 
középületek állaga, 
parkolás az egész településen
parkolás a település központi részein
közéleti információval való ellátottság, 
közbiztonság, 
infrastruktúra ellátottság -  ivóvízminőség
infrastruktúra ellátottság -  gázellátás
infrastruktúra ellátottság -  elektromos ellátás
infrastruktúra ellátottság -  csatornahálózat
infrastruktúra ellátottság -  telefonhálózat
infrastruktúra ellátottság -  kábelTV, internet
szemétszállítás, hulladékkezelés
egyéb, Ön szerint még fontos tényező:

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

8. Jelenleg a településen dolgozik?* iGEN   NEM
Ha igen, akkor hol:

...........................................................................................................

Ha nem helyben dolgozik, akkor vállalna-e itt munkát?*
iGEN   NEM
Van-e lehetősége munkahelyet változtatni?* iGEN
NEM
Akar-e munkahelyet változtatni?* iGEN   NEM

* aláhúzandó válasz

kérDŐÍV
DéleGyHÁzA lAkOSSÁGA réSzére



Délegyházi Hírek 2016. március

Kérdőív
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9. Milyen szolgáltatásokat vesz igénybe Délegyházán:

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

10. Milyen szolgáltatásokat vesz igénybe a környező telepü-
léseken:

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

11. Hol veszi igénybe a szolgáltatásokat Délegyházán kívül:

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

12. Milyen szolgáltatást venne még szívesen igénybe Délegy-
házán:

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

13. indítana-e saját vállalkozást Délegyházán, milyet?

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

14. Honnan tájékozódik a helyi hírekről, eseményekről? 
□ honlap; 
□ hirdetőtábla; 
□ helyi újság; 
□ bolt; kocsma; 
□ szomszéd; 
□ egyéb: ............................................................................

15. Délegyházának Ön szerint, hangulatát, jellegét tekintve
milyen irányú településfejlesztésre lenne szüksége ahhoz,
hogy Ön jobban érezze a településen magát?

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

16. Ön szerint melyek legyenek a település legfontosabb
fejlesztési céljai?

1.  .....................................................................................................

.....................................................................................................

2.  .....................................................................................................

.....................................................................................................

3.  .....................................................................................................

.....................................................................................................

17.  Milyen fejlesztéseket, létesítményeket tartana fontosnak a
helyi közösség erősítésére (minden korosztály véleménye
fontos)

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

18. A településfejlesztés kapcsán felvetődött egyéb véleménye, 
ötlete, intézkedési kérése:

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Köszönjük, hogy segítette munkánkat a Kérdőív kitöltésével! Amennyiben a jövőben aktív szerepet kívánna vállalni a konkrét
tervezési folyamatokban, kérjük jelezze ezt felénk, és adja meg elérhetőségét!
* aláhúzandó válasz


