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9.00 óra „Pálinkás jó reggelt a délegyházi legényeknek!”

A reggeli pálinka után a legények MMáájjuussffáátt állítanak a Szent István téren.

1100..0000  óórrááttóóll  FFőőzzőővveerrsseennyy
Nevezés: előzetesen a Kuckóban Kocsis Tündénél, vagy a művelődési központban Pál Orsolyánál, vagy a
kolcseymuvhaz@delegyhaza.hu e-mail címen, vagy a 24/212-005-ös telefonszámon, illetve a helyszínen 9.30
óráig lehet  

SSttrraannddffooccii  bbaajjnnookkssáágg
Nevezés: előzetesen Juhász Ákosnál, vagy a kolcseymuvhaz@delegyhaza.hu e-mail címen, 

vagy a 24/212-005-ös telefonszámon, illetve a helyszínen  9.30 óráig lehet.

1155..0000  óórrááttóóll  HHáázzii  ssüütteemméénnyy  vveerrsseennyy
Nevezni a helyszínen 14.30 óráig lehet az alábbi kategóriákban: 
– sós sütemény,     – édes sütemény,     – krémes sütemény,     – DIÉTÁS sütemények

1166..0000  SSöörr––VViirrssllii  vveerrsseennyy  ••  1177..0000  KKrréémmeesseevvőő  vveerrsseennyy  
••  1188..0000  CCééllbbaallöövvééss  ttűűzzoollttóó  vvíízzssuuggáárrrraall

A versenyekre várjuk magánszemélyek, baráti társaságok, civil szervezetek jelentkezését! 
Az egyéni versenyekre nevezni a helyszínen lehet! Minden versenyre ingyenes a nevezés! 

1199..0000  óórrááttóóll  TTáábboorrttűűzz – Beszélgetés, iszogatás, nótázás a tűz körül 

A nap folyamán  ÍÍjjáásszzaatt  EEvveezzééss  MMooddeelllleezzőő  bbeemmuuttaattóó

Egész nap BBüüfféé üzemel!     

DDéélleeggyyhháázzii  MMaajjáálliiss
22001155..  mmáájjuuss  11..

AA  bbeellééppééss  iinnggyyeenneess!!

aa  SSzzeenntt  IIssttvváánn  ttéérreenn
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Locsolóversek, tojáskeresés, bábszínház, kézműves foglalkozás, kisállat-simogató, húsvéti kalács és
kakaó, nyuszi szépségverseny és végül tojásfadíszítés.
Így telt a Nyuszi varázs húsvéti családi délután április 4-én.
Köszönjük a támogatást és a közreműködést: Délegyháza Község Önkormányzata, Délegyházi Falu-
szépítő Egyesület, Együtt Délegyházáért Egyesület, délegyházi segítő anyukák, Baba – Mama Klub,
Baptista Gyülekezet Dunavarsányi Csoportja, Póni Farm, Bakos Éva és családja, Kotora Noémi,
Jakus Évike, és azoknak a kedves szülőknek és gyerekeknek, akik elhozták otthonról a nyuszikat.

Szabóné Pál Orsolya

Foltoska Délegyháza legszebb nyuszija
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Délegyháza Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 2015. március 24-én 17 órai kez-
dettel közmeghallgatást tartott a Kölcsey Műve-
lődési Központban. Az első napirendi pont ke-
retében dr. Molnár Zsuzsanna jegyző prezentá-
ción szemléltetve mutatta be a 2012. év óta fo-
lyamatosan átalakuló szociális ellátórendszer
változásait, különös tekintettel a 2015. március
1-jei átalakulásokra. A második napirendi pont
keretében dr. Riebl Antal polgármester részlete-
sen ismertette a fejlesztés irányait, az elkövetke-
zendő évek fejlesztési terveit. A harmadik napi-
rendi pont keretében a lakosságot érdeklő témák
kerültek megvitatásra. 

A Képviselő-testület 2015. március 31-én 17
órai kezdettel rendkívüli ülést tartott a Polgár-
mesteri Hivatal Tanácstermében. Első napirendi
pontként az ingatlanügyek keretében döntés szü-
letett egy korábbi határozat pontosításáról, majd
pedig az 1581/28 és 1581/29 hrsz-ú ingatlanok
1/2 – 1/2 tulajdoni hányadát képező lakások érté-
kesítésre történő meghirdetéséről, és nyilvános
pályázat kiírásáról ezen ingatlanok értékesítése
tekintetében. Megtárgyalta és jóváhagyta a Kép-
viselő-testület a Tavirózsa Kemping felújítási
tervét, és a strand további üzemeltetését. 

A második napirendi pont keretében rendele-
tet alkotott a Képviselő-testület a 2015. évi igaz-
gatási szünetről (5/2015. (IV. 1.) önkormányzati
rendelet a 2015. évi igazgatási szünet elrendelé-
séről), melynek értelmében a Polgármesteri
Hivatal nyáron 2015. július 21. napjától –

2015. július 31. napjáig, télen 2015. december
14. napjától – 2015. december 18. napjáig
igazgatási szünetet tart. Tájékoztatjuk a Tisz-
telt Lakosságot, hogy az igazgatási szünet idő-
tartama alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart,
az anyakönyvvezetők telefonos ügyeletet tarta-
nak az esetleges halaszthatatlan ügyek
anyakönyvezéséhez. Egyéb különösen indokolt
esetben szintén az erre megjelölt ügyeleti tele-
fonszámon vagy e-mail címen jelezhetik prob-
lémájukat. (Az ügyeleti telefonszámokat és 
e-mail címet a község honlapján, illetőleg a Hi-
vatal bejáratánál közzétesszük.)

Harmadik napirendként módosította a Képvi-
selő-testület a víziállásokról szóló rendeletét
(6/2015. (IV. 1.) önkormányzati rendelet az ön-
kormányzati tulajdonú vizeken (bányatavakon)
víziállások létesítésének és fenntartásának, vala-
mint mederhasználatának szabályozásáról szóló
5/2009. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosí-
tásáról). Az egyebek napirendi pont keretében
módosította a Képviselő-testület korábbi határo-
zatát, miszerint Magyarkapus településsel kez-
deményez testvértelepülési kapcsolatot, vala-
mint működtetőként véleményezte a Délegyházi
Hunyadi János Általános Iskola átszervezését és
szakmai alapdokumentumának módosítását.

Az ülések jegyzőkönyve és az ülésen alkotott
rendeletek a község honlapján (www.delegy -
haza.hu), valamint a Könyvtárban olvashatók.

dr. Molnár Zsuzsanna 
jegyző

Önkormányzati Hírek

Újszülöttek:

Vidra Benett Kevin 2015. 03. 21.

„Itt vagy velem, mint egy új remény,
Az éjszakát felváltja a fény,
Csak egy perce élsz, nézlek boldogan,
Úgy vártam rád, édes kisfiam.

A régi vágy újra szárnyra kél,
Míg dalt susog kint az esti szél.
Minden bánatom eltűnt nyomtalan,
Mosolyogj rám, édes kisfiam.”

/ Cserháti Zsuzsa /

Házasságot kötött:

Haris Zoltán – Félix Erika  
2015. április 10.

„Te vagy, ki a gyönyörű szót szívembe véste.
Te vagy, ki beástad magad lelkembe oly mélyre.
Te vagy, ki nekem a világot, a létet jelenti.
Te vagy , ki megtanított engem a legszebbre:
szeretni.” / ismeretlen/

Lakóhelyet létesített: 8  fő
Tartózkodási helyet létesített: 5  fő

Zsolnainé Csernyi Erzsébet
anyakönyvvezető

Anyakönyvi
napló

H I R D E T M É N Y
Délegyháza Község Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet

DÉLEGYHÁZA 1581/28 és 1581/29 hrsz-ú ingatlanok 1/2 – 1/2 arányú tulajdoni hányadának
értékesítésére

Az ingatlanok értékesítésre szánt
területe:

1581/28 hrsz – 470 m2

1581/29 hrsz – 415 m2

Az ingatlanokon lévő épületek
nagysága egyenként:

93,73 m2

Az ingatlanok előzetes időpont -
egyeztetés után megtekinthetők.

A pályázat további feltételei a község honlapján, valamint a Hivatal hirdetőtábláin olvashatóak.  
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Délegyháza Község Önkormányzat polgármeste-

rénél (dr. Riebl Antal, tel.: +36 30/977-2570, e-mail: polgarmester@delegyhaza.hu), illetve a Dél-
egyházi Polgármesteri Hivatal településfejlesztési előadójánál (Jakab István tel.: +36 24/542-
155/3 mellék, e-mail: muszaki@delegyhaza.hu).

Köszönetnyilvánítások
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik megjelentek 

GYŐRI ISTVÁNNÉ
búcsúztatóján. Győri család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik

BÁLINT REBEKA (79 éves) és
BÁLINT LAJOS (83 éves)

2015. március 23-i búcsúztatóján megje-
lentek és a család fájdalmában osztoztak.

A gyászoló család

Az ingatlanok minimális vételára egyenként: 4 000 000 Ft + ÁFA
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket szeretnénk kifejezni

SZABÓ JÓZSEF ATTILA
délegyházi lakosnak a Délegyháza település
részére térítésmentesen felajánlott ping-
pongasztalért.

Délegyháza Község Önkormányzata
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Örömmel tudatjuk a kedves olvasókkal, hogy
a nagylelkű adományoknak köszönhetően
2014-ben a Majosházai Hospice Ház beruházá-
sa folytatódhatott, a födémszerkezet, a tetőszer-
kezet és a válaszfalak egy része megépítésre ke-
rült 18,4 millió Ft értékben. A teljes beruházás
eddigi költsége 34 millió Ft volt. A támogatások
függvényében 2015-ben szeretnénk az összes
válaszfalat megépíteni. Felajánlást kaptunk a
gépészeti tervek ingyenes tervezésére, az elekt-
romos tervek elkészítésére pedig jelentős ked-
vezményt kaptunk. 

Az országosan egyedülálló, adományokból
felépülő 15 férőhelyes hospice ház a ráckevei és
a szigetszentmiklósi járás 20 településén élő fel-
nőtt daganatos betegek ingyenes fekvőbeteg-in-
tézményi ellátását fogja biztosítani, személyi
válogatás nélkül, otthonos környezetben. 

Ezúton szeretnénk megköszönni az Önkor-
mányzatnak, a helyi egyházaknak, vállalkozá-
soknak és a lakosságnak a nagylelkű támogatá-

sokat, és továbbra is várjuk az adományokat,
hogy az építkezést folytatni tudjuk. 

A Diakónia jelenleg a ráckevei és a
szigetszentmiklósi járás 17 településén látja el
az otthoni hospice ellátást, a daganatos betegek
OEP által finanszírozott ingyenes ápolását, és
országos szinten biztosítja az ápolási eszközök
kölcsönzését a betegek részére. 

Az otthoni hospice ápolás során – aktív keze-
lésben már nem részesülő – beteg az otthonában
megkapja mindazon ellátást, melyet a kórházban
is megkapna, ennek feltétele, hogy a beteg gon-
dozásában a hozzátartozó is aktívan részt ve-
gyen. A hospice ápolás sokoldalú ellátás, a beteg
és a család a nővér látogatásán túl igénybe veheti
szociális munkás, gyógytornász, dietetikus, pszi-
chológus, lelkész és önkéntesek segítségét is. A
beteg gondozása a háziorvos és hospice orvosok
szakmai felügyelete mellett történik.

Az épülő hospice ház támogatható „Tégla-
jegy” vásárlásával személyesen dr. Ladányi
Györ gyi háziorvosnál, Füzes Tímeánál tel.: 
06-70/773-1220 és Pál Orsolyánál a Kölcsey
Művelődési Központban.

Adományt banki átutalással is fogadunk az
OTP-nél vezetett 11742180-20066150 sz. bank-
számlánkra – „Hospice Ház” megjelöléssel. Cé-
geknek adóigazolást adunk. Az építkezést figye-
lemmel kísérheti a facebook oldalunkon: Hos-
pice Diakónia Majosháza. 

Az adó 1% felajánlásával Ön is támogathatja
betegeinket, hiszen ezen összegből fedezzük az
ápolási eszközeink felújítását, karbantartását, a
raktárépületünk fenntartásának és a rászoruló
betegek gyógyszereinek a költségeit. 

Adószámunk: 18673539-1-13
Kontha Benőné Piroska 

diakónus elnök – tel.: 06-20/584-4653

Elérhetőségeink:
Református Dunamenti Kistérségi Diakónia –
REDUKIDI
Otthoni Hospice Ellátás – 2339 Majosháza,
Kossuth u. 71/a
Ápolási eszközök kölcsönzése: 
06-20/311-92-42 (munkaidőben)
www.dunamentidiakonia.hu
e-mail: diakonia@xnet.hu

Változások a „Misa”
Alapítvány munkájában

A Magányos Időseket és Családokat Segítő Alapít-
vány ügyfélfogadási rendje áprilistól megváltozott!

Dunavarsányban már nem a Gyermekjóléti Szolgá-
lat épületében, hanem a Petőfi Művelődési Ház Kama-
ratermében van az alapítvány képviselője minden hó-
nap első és harmadik hét pénteki napján 08.00 órától
10.00 óráig.

Délegyházán is elindult az ügyfélfogadás. A
Kölcsey Művelődési Központban minden hónap má-
sodik és negyedik hét pénteki napján, szintén 08.00 –
10.00 óráig fogadjuk a segítséget kérőket.

A „MISA” által működtetett Senior Álláskereső
Klub az elmúlt öt évhez hasonlóan tovább működik és
segíti a munkát keresőket. Az április 7-i összejövetelen
az álláslisták mellett konkrét dunavarsányi munkahe-
lyeket is ajánlottunk. Tájékoztattuk a megjelenteket
egy csepeli állásbörze lehetőségéről, ám csoportos láto-
gatást most nem szerveztünk, mert erre kevesen jelent-
keztek.

Az álláskereső klubot minden hónap első keddjén
tartjuk, így a következő május 5-én lesz 14.00 órától
Dunavarsányban, a művelődési ház tükrös termében.
Minden álláskeresőt szeretettel várunk!

Kérjük, ha teheti, adója 1%-ával támogassa a
„MISA” Alapítvány munkáját. 

Adószámunk: 18721797-1-13
Támogatásukat előre is köszönjük! 

A Kuratórium és a klubvezetőség nevében: 
Dr. Gligor János

Épül a Hospice Ház

Szükségünk van arra, hogy a hétköznapok
gongjaiból, monotóniájából kizökkenjünk
néhány órára, és feltöltődjünk valami olyan
tevékenységgel, amely kikapcsolja az
agyunk problémákon kattogó rugóit.

Ehhez kínál lehetőséget a délegyházi la-
kosok számára a Kölcsey Művelődési Köz-
pont rendszeresen szervezett színházlátoga-
tásaival, kirándulásaival.

Az első közös színházlátogatásunk az
Operett Színház „Én és a kisöcsém” című
darabja volt márciusban, amit Délegyházá-
ról 54-en néztünk meg!

Ezen az estén együtt lehettünk részesei a
színházi élménynek!

Jó választás volt ez a darab, hiszen az
1930-as évek óta rendületlenül visszatér ez a
sikerdarab a színházak műsorára.

Ahogyan a színház hirdeti ezt az előadást:
„Ebben a darabban minden együtt van, ami
a zenés előadásokat élteti – jól megrajzolt
eredeti figurák, fergeteges humorral megírt
fordulatos történet, szellemes szövegű örök-
zöld  slágerek…”

A színház mindenki számára mást jelent:
kultúrát, kikapcsolódást, szórakozást…

Ez a darab biztosította mindannyiunk szá-
mára ezeken felül a művelődést, a felejthe-
tetlen élményt és a feltöltődést is.

Miért jó eljönni egy szervezett színházlá-
togatásra, illetve kirándulásra?

Mert nem kell az oda- és a hazautazást meg-
oldani
Nem kell a parkolás miatt idegeskedni
Nem kell a belépőkért, jegyékért szaladgálni 
A programot a résztvevők „készen kapják”
Nagyobb baráti társaságok együtt tudnak
utazni a buszon
Részesei lehetünk a lakóhelyünkön belül egy
közösségnek 

Igény van a továbbiakban is a rendszeres
színházlátogatás szervezésére a településen.
A felmerült igények alapján nem egy szín-
ház bérletét igényeljük meg, hanem minden
alkalommal más és más színház előadására
megyünk el.

Éljenek a lehetőséggel, hiszen a busz-
költség a délegyházi lakosokat nem terhe-
li, így is biztosítva azt, hogy minél többek
számára elérhetőek legyenek ezek az él-
mények!

Gyertek velem színházba! ☺

Dr. Riebl Antal
polgármester

Az aktuális színházlátogatásokról és ki -
rán dulásokról érdeklődjenek a művelődési
ház munkatársainál!

Újabb lehetőség a szabadidő
hasznos eltöltésére
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Tisztelt lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk Délegyháza lakosságát,

hogy az orvosi ügyeleti betegellátást a Medical-
Provisor Központi Orvosi Ügyelet Kft. végzi
2013. január 1. óta. 

Az ügyeleti ellátás az alábbiak szerint történik:
Mikor érhető el az ügyelet?
Az ügyeleti idő hétköznapokon 16-08 óráig,

hétvégén és ünnepnapokon folyamatosan 
(24 órában) tart. Ebben az időben lehet az ügyeleti
rendelőben ellátásra jelentkezni, vagy telefonon az
ügyelet segítségét kérni a 06-24/472-010 vagy 
06-1/301-6969 telefonszámon.

Milyen esetekben kérjék az ügyelet segít-
ségét?

Az orvosi ügyelet feladata alapvetően a sürgős-
ségi esetek ellátása, azaz elsősorban frissen kiala-
kult betegségek, vagy már meglévő betegség álla-
pot-rosszabbodása esetén kell mindenképpen az
ügyelethez fordulni, amikor is azonnali beavatko-
zás nélkül fennáll a tartós vagy maradandó egész -
ségkárosodás veszélye. 

Idült betegségekben, egyszerű panaszoknál, ha-
lasztható esetekben lehetőség szerint a rendes ren-
delési időt vegyék igénybe. (Az ügyeleti időben
ugyanis lényegesen nehezebben elérhető, illetve
kisebb számú a rendelkezésre álló diagnosztikus és
terápiás lehetőségek száma.)

Rendszeresen szedett gyógyszerek esetén gon-
doskodjanak a háziorvosnál időben történő felíra-
tásról. Ügyeleti időben csak újonnan szükséges-
sé vált vagy életmentő gyógyszereket tudunk
felírni, kedvezményes gyógyszerfelírásra sincs
lehetőség!

Hirtelen fellépő súlyos panaszok, életveszélyes
állapotok, balesetek, közterületi rosszullétek ese-
tén a lakosság közvetlenül is kérheti az Országos
Mentőszolgálat segítségét a 104-es segélyhívó szá-
mon! Közterületen, illetve sportrendezvényeken
történő ellátáshoz elengedhetetlen az Országos
Mentőszolgálat, ezért érdemes rögtön őket hívni. 

Amennyiben bizonytalanok a beteggel való te-
endőt illetően, kérjék bizalommal telefonon ke-
resztül az ügyeletes nővér segítségét, aki készség-
gel felvilágosítást ad a szükséges teendőkről.

Egyre sűrűbben fordul elő, hogy nem sürgőssé-
gi problémákkal keresik fel az orvosi ügyeletet, il-
letve ellenségesek a nem azonnali helyszínre vonu-
lás miatt. Nem ok a sürgősségi ellátás igénybe vé-
telére: a háziorvosoknál kialakult hosszas várako-
zási idő, a hetek óta tartó enyhe, nem múló pana-
szok kivizsgálása, a magány, az egyedüllét vagy a
panaszok nélküli általános kivizsgálás. Ezek és eh-
hez hasonló bejelentések nem Sürgősségi Orvosi
Ügyeletre tartozó ellátások!

Hol történik ügyeleti időben a betegek el-
látása?

Ügyeleti időben a betegek ellátása Duna var -
sány, Habitat utca 22-24. szám alatti Egészségház-
ban található ügyeleti rendelőben, vagy a beteg la-
kásán történhet. 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy amennyiben
lehetséges, ügyeleti ellátás céljából az orvosi ügye-

leti rendelőt vegyék igénybe, és csak valóban szük-
ség esetén hívják házhoz az ügyeletet, hiszen a la-
káson történő ellátás a rendelőben történő ellátás-
hoz képest akár többszörös időt is igénybe vehet,
ez pedig veszélyezteti a súlyos betegek gyors ellá-
tási lehetőségét! 

Telefonos segítségkérés, helyszínen (lakáson)
történő betegellátás

Lakáson történő ellátást a 47/2004 ESzCsM
rendelet értelmében fekvőbeteghez, sérülthöz,
folyamatos gyógykezelésre szoruló beteghez
lehet kérni. 

Lakáson történő ellátási igénye esetén az Orvosi
Ügyeletet a 06-24/472-010 vagy a 06-1/301-6969-
es telefonszámon érhetik el.

Lehetőség szerint felnőtt korú bejelentő telefo-
náljon! Telefonos segítségkérés esetén még igen
súlyos helyzetben is őrizzék meg nyugalmukat, hi-
szen így van lehetőség a szükséges adatok leggyor-
sabb felvételére, és a beteg lehetőség szerinti leg-
gyorsabb ellátására!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a telefonos
beszélgetés rögzítésre kerül! 

A telefonszámon az ügyeletes nővér jelentkezik
be, aki felveszi a beteg adatait és panaszait. Ehhez
szükség van:

– a beteg nevére
– születési idejére
– tartózkodási helyére
– pontos panaszaira
– a bejelentő nevére 
– a beteg elérhetőségi telefonszámára.
A hívás gyors felvételéhez kérjük, a fenti adato-

kat készítsék elő! 
Kérjük, hogy lehetőség szerint maga a beteg te-

lefonáljon, vagy tartózkodjon a közelben, hiszen a
pontos panaszokat leginkább maga a beteg tudja
elmondani. 

Amennyiben lehetséges, testhőmérsékletét (lá-
zát), vérnyomását, pulzusszámát, vércukorszintjét
mérjék meg, és ezt jelezzék a telefonos nővér felé.

Amíg kiérkezik az ügyelet, addig az esetlege-
sen szabadon lévő kutyát kössék meg vagy zár-
ják el, mert megharaphatja a segítségre siető-
ket, illetve akadályozhatja őket az ellátásban!

Mi történhet a beteggel telefonos segítségké-
rés esetén?

Fenti adatok ismeretében az ügyeletes nővér

dönt a további
teendőkről, me-
lyek a követke-
zők lehetnek:

– Telefonon
keresztül ta-
náccsal ellátja a
beteget a követ-
kező háziorvosi rendelés kezdetéig, és a beteg vizs-
gálata a háziorvosánál fog megtörténni a legköze-
lebbi rendelési időben.

– A beteg rendelőbe történő behívása.
– Az ügyeletes orvost a beteghez a helyszínre

küldi, és a beteg ellátása ügyeleti időben a beteg
tartózkodási helyén fog megtörténni.

– Értesíti a Mentőszolgálatot, mely a helyszínre
vonul, és a beteget kórházba szállítja.

Amennyiben a beteg állapotában változás áll be,
azonnal értesítsék ismételten az Ügyeletet!

Az ügyeleti betegellátás sorrendje
Ügyeleti időben a betegek ellátásának sor-

rendje sem a rendelőben, sem lakáson nem ér-
kezési/bejelentési sorrendben, hanem úgyneve-
zett sürgősségi sorrendben történik, azaz első-
ként mindig a legsúlyosabb állapotú beteg kerül
ellátásra. 

A beteg számára súlyos, riasztó panaszok is le-
hetnek könnyebb megbetegedés következményei,
és enyhe tünetek is lehetnek súlyos állapot követ-
kezményei. A betegek állapotának megítélése, a
sürgősségi sorrend felállítása ezért igen nagy szak-
értelmet kíván, és mindezekre tekintettel ez az
ügyeletes orvos feladata. 

Új beteg jelentkezése, vagy a már ellátásra je-
lentkezett beteg állapotának változása esetén az ak-
tuális ellátási sorrend természetesen módosulhat.
Ezért igen fontos, hogy az ügyeleti személyzetet a
beteg állapotának változásáról azonnal és pontosan
tájékoztassák.

Mindez az enyhébb panaszokkal, stabil állapot-
ban levő betegek esetén akár több órás várakozást
is eredményezhet. Türelmüket és megértésüket
kérjük, hiszen ennek nem a betegek felesleges vá-
rakoztatása, hanem a legsúlyosabb állapotú bete-
gek lehetőség szerinti leggyorsabb ellátására való
törekvésünk az oka!

Célkitűzéseink
Célunk, hogy a lakosság számára ügyeleti idő-

ben is igen jól képzett szakemberekkel, magas
színvonalú, gyors és szakszerű sürgősségi ellátást
biztosítsunk. Társaságunk ezért a nehéz gazdasági
helyzet ellenére is magasan képzett szakemberek
bevonásával, korszerű gyógyszer- és eszközpark-
kal biztosítja az ügyeleti betegellátást.

Céljaink megvalósításához azonban elengedhe-
tetlen a lakosság hatékony közreműködése is,
melyhez ez úton is kérjük szíves segítségüket!

Az együttműködés reményében további tiszte-
lettel:

Fábián Lajos ügyvezető
Medical-Provisor Kft.

Lakossági tájékoztató az orvosi ügyelet működéséről
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Elektromos hulladék begyűjtés
MIT NEVEZÜNK ELEKTRONIKAI ÉS ELEKTROMOS
HULLADÉKNAK?
• háztartási nagygépek (pl.: mosógép, hűtőszekrény, mosogatógép)
• háztartási kisgépek (pl.: hajszárító, porszívó, vasaló)
• információtechnológiai (IT) és távközlési berendezések (pl.: szá-
mítógép, nyomtató, monitor, mobiltelefon)
• szórakoztató elektronikai cikkek (pl.: hifi berendezés, televízió,
rádió, videokamera, fényképezőgép)
• elektromos szerszámok (pl.: elektromos fűrész, fűnyíró)
• szabadidős és sportfelszerelések, játékok (pl.: elektromos futópad,
villanyvonat)
• orvosi berendezések (pl.: vérnyomásmérő)

Elektromos hulladék begyűjtő helyek:
Chicken Power Kft. 2337 Délegyháza, Rákóczi u.

Kotorka Használtcikk kereskedés 2335 Taksony, Fő út 95.

Metalex 2001 Kft. 1214 Budapest, Rózsa u. 17.

Terra-Városkút Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 
1211 Budapest, Központi út 67.

Ökomat Közhasznú Nonprofit Kft. 
1238 Budapest XXIII., Grassalkovich út 40.

Főváros Közterületfenntartó Nonprofit Zrt.
1238 Budapest, Mansfeld Péter u. 86.

VVáállttoozzááss  aa  hhuullllaaddéékksszzáállllííttáássbbaann
Tisztelt Lakosság!

A Vertikal Nonprofit Zrt. változást vezetett be a lomtalanításban az aláb-
biak alapján:

A lomtalanítást 2015. évtől házhoz menő rendszerben végzi el március
15. és november 30. időszak között. A lomtalanítás e módon történő elvégzé-
se a lakosság számára is kényelmes, figyelembe véve, hogy nem kell egy
meghatározott időponthoz igazodni, személyesen, telefonon, vagy e-mailen
is lehetőséget biztosítanak az időpont egyeztetésére. Lomtalanítás alkalmá-
val a háztartásban feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, búto-
rokat szállítják el évente 1 alkalommal, az ingatlantulajdonossal előre
egyeztetett időpontban. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb
méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozá-
sa érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:
– gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési,

bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;
– elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
– veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
– heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vál-

lalkozói tevékenységből származó hulladék.

Az elszállítás feltétele, hogy ne legyen díjhátralék. A lomtalanítási igényt
a 24/535-535 telefonszámon, vagy a kommunalis@vertikalrt.hu illetve
kunepszolg@kunepszolg.hu e-mail címen lehet jelezni a szolgáltató felé. 

Polgármesteri Hivatal

SSttééggttuullaajjddoonnoossookk  ffiiggyyeellmméébbee
Tisztelt Lakosság! Tisztelt Stégtulajdonosok!

A gyakorlatban sajnos azt tapasztaljuk, hogy sok olyan rossz állapotban
lévő stég (víziállás) található tavainkon, mely nemcsak, hogy engedéllyel
nem rendelkezik, de nem is lelhető fel a tulajdonosa. Ezek a víziállások nem-
csak a településképet rombolják, hanem a környezetre is káros hatással le-
hetnek. 

Fentiekre tekintettel kérjük, hogy akinek a víziállása nem rendelkezik lé-
tesítési/fennmaradási engedéllyel, és nem kötött az Önkormányzattal me -
derhasználati szerződést, vagy az lejárt, szíveskedjen mielőbb, de legkésőbb
2015. szeptember 30-ig benyújtani a fennmaradási engedély iránti kérel-
mét. A kérelem formanyomtatványa a község honlapjáról (www.delegy -
haza.hu Letöltések menüpont) letölthető, vagy a Polgármesteri Hivatal 3.
irodájában személyesen átvehető. 

A víziállások beazonosíthatósága érdekében kérjük, hogy a víziálláson jól
láthatóan és maradandóan tüntessék fel 

a) a létesítő nevét (megnevezését),
b) a hozzájáruló határozat számát,
c) a víziállás számozását.

Amely víziállások a fenti határidő lejártakor nem rendelkeznek enge-
déllyel és mederhasználati szerződéssel, avagy amelyek nem beazono-
síthatóak, azokat Önkormányzatunk elbonthatja, és saját maga is léte-
síthet helyettük újat. 

Kérjük a fenti rendelkezések betartását. 

dr. Molnár Zsuzsanna 
jegyző

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Délegyházi Hí-
rek újsághoz a település lakosai ingyenesen juthatnak az aláb-
bi módokon:

– az Önkormányzat munkatársai kézbesítik a lakosság számára
– elvihető a Polgármesteri Hivatalból, a Kölcsey Művelődési

Házból valamint a Könyvtárból
– megtekinthető illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról

(www.delegyhaza.hu)       Szabóné Pál Orsolya főszerkesztő

Óvodai beíratkozás
Értesítjük a kedves szülőket, hogy az óvodai

beiratkozás

2015. május 11–12–13-án 10.00–15.00 óra között lesz.

Pótbeiratkozás: 2015. május 27.  10.00–15.00 óra

Kérjük, hozzák magukkal:
– A gyermek születési anyakönyvi kivonatát
– A gyermek taj-kártyáját
– A gyermek lakcímkártyáját
– A gyermek oltási könyvét
– Szülő személyi igazolványát
– Szülő lakcímkártyáját

KÉRJÜK A KIÍRT IDŐPONT BETARTÁSÁT!

Szeretettel várunk minden leendő óvodást!

Czanik Lászlóné óvodavezető



A SÁRI-METÁL KFT. MUNKATÁRSAKAT KERES AZ
ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBEN

CO-HEGESZTŐ
CNC – GÉPKEZELŐ (Lézervágó, Élhajlító)
Feladat: 
Légfűtéses és vízteres kandallók gyártása, valamint egyéb lemez al-

katrészek készítése a vevői igényeknek megfelelően.

Elvárások: Precíz, méretpontos munkavégzés
Fogékonyság új dolgok megtanulására
Önálló munkavégzés

Amit kínálunk: Versenyképes bérezés
Hosszú távú munkalehetőség
Egy műszakos munkarend
Azonnali kezdési lehetőség

Várjuk jelentkezését a következő elérhetőségeken
sarimetal@sarimetal.hu

+36-70-339-41-43

A pályázó alkalmasságáról próbamunkán 
győződünk meg! 

Munkavégzés Helye: Ráckeve, Páskom Ipari Park
További információ: www.sarimetal.hu

�  Hirdetések  �

2015. április Délegyházi Hírek 7



közül most Tóth Sándorné, Évikét kerestem fel.
Önök úgy ismerik őt, mint Postás Évike, én

pedig eddig csak azt tudtam róla, hogy Jakus
Évike anyukája.

A beszélgetés alatt azonban rá kellett jönnöm,
hogy egy újabb „délegyházi ikonnal” hozott
össze a sors. Annyira sokoldalú és aktív életet élt
és él ma is Éva néni, hogy tényleg nincs olyan
korosztály, aki valamilyen formában ne találko-
zott volna még vele.

Végtelenül kedves arcú, pozitív kisugárzású
néni fogad, akiből árad a jókedv és az élet a sze-
retete. 

Most is nagyon jó dolgom volt, mert Éva nénit
sem kellett kérdeznem, folyt belőle a szó…

1939-ben Nagyvarsányon kezdték el közös
életüket a szüleim. Anyukám iskolaszolga volt.
Ő volt az egy tantermes iskola titkára, takarítója,
ő főzött a tanárnak. 

Jött a háború…apukámat elvitték katonának,
azután fogságba, Oroszországba.

Apukám mikor hazajött a fogságból, 1945-
ben, akkor jöttünk ide Délegyházára. 

Másképp volt minden itt azelőtt. Volt a kas-
tély, a Gomb üzem, 5-6 cselédház, erdő, szőlős,
a Léman kocsma, a tejcsarnok, meg a présház.
Itt más nem volt. Nagyon kevesen éltünk itt. De
összetartottunk, segítettük egymást! Ha csak
egy cselédháznál volt tehén, annak a tejéből
minden család gyereke kapott! Ahol tudták, tá-
mogatták egymást az emberek!

Alsó délegyházára jártam iskolába, Csiz ma -
zia Mártika néni volt a tanító nénim.

Ez az iskola ott volt, ahol a nagy körtefa is
van. Ott hátul. 

Telekosztásnál a szüleim az Árpád utcában
kaptak telket, 1948-ban költöztünk be a házunkba.

Innen messze volt az akkori iskola, viszont
közel az állomás. Apukám vasutas volt és in-
gyen utazhatott a családja, ezért úgy látták jónak
a szüleim, ha Varsányba járok iskolába.

Itt anyukám feltett a vonatra, Varsányon le-
szálltam, és a Csaplár Pista bácsi, a varsányi
vasutas megengedte, hogy az „Első osztályú vá-
róteremben” kivárjuk a 7.00 órát. Akkorra kel-
lett az iskolába menni. Többen jártunk gyerekek
így Délegyházáról Varsányra iskolába.

Nagyon jó tanuló voltam, de nem tudtam to-
vább tanulni. Négyen voltunk testvérek, én vol-
tam a legnagyobb, el kellett mennem dolgoz-
ni.1956. október 2-án kezdtem dolgozni a Posz-
tógyárban, mint szövőnő. Néhány hét gyakorlat
után kitört a forradalom és nem mehettünk mun-
kába. ’56 novemberében, mikor újra megindult
a vonatközlekedés, akkor tudtunk ismét munká-
ba járni. 7 évig dolgoztam ott.

1960-ban férjhez mentem, Évike lányom
1961-ben született, férjem pedig sajnos 1963-

ban autóbalesetben meghalt. 23 évesen egyedül
maradtam a két éves kislányommal…

Belebetegedtem, összeroppantam…nem me-
hettem vissza a gépek közé dolgozni.

Délegyháza első dadus nénije
Akkor indult Délegyházán az Óvoda, és

Kovácsné Gizike – a tanácselnök – kérdezte anyu-
kámat, hogy lenne-e kedvem idejönni dajkának.

Kevés volt itt a pénz – mert a szövőgyárba ak-
kor én jól kerestem – de idejöttem. Helyben vol-
tam, a kislányt is tudtam rendezni. Így lett, hogy
én voltam, illetve vagyok az „első délegyházi
dadus néni”.

Hallai Marika néni, Tóth Jolánka és a Farkas
Maca néni voltak még ott. Cserna Mimi néni volt
az óvó néni. Nagyon kezdetleges volt minden…
lavórban mostak kezet a gyerekek, az udvaron
voltak a kis WC-k. A szüleim házából hordtuk az
óvodába a vizet, sivár volt itt minden… Mi né-
gyen, a személyzet, hoztunk bokrokat, fákat, virá-
gokat, ahogy tudtuk szépítettük a udvart.

Jött egy lehetőség, hogy részletre megvettem
ezt a telket itt a Rákóczi utcában. A szüleim és a
szomszédok segítségével elkezdtem építkezni.

Akkortájt indult be a TSZ-ben a Csatt üzem.
Hívtak oda dolgozni, és áthelyezéssel mentem
is, mert ott több pénzt tudtam keresni.

Postás Évike
1972-ben a postán üresedés volt. Szólt

Naszályné Breznai Évi – a postavezető –, hogy
kézbesítőnek felvenne. 1972. május 2-án men-
tem át a Postához. 20 évig dolgoztam ott.

Nagyon nehéz volt akkoriban a postás mun-
ka. Az állomásra kellett kimennünk, mert a haj-
nali vonat hozta a leveleket, csomagokat. Bicik-
livel hoztunk be mindent a vonattól Batáné Teca
nénivel. Rengeteg levél volt, de ennél is több
volt az előfizetői újság! 4 utca volt még csak
bent a faluban: Petőfi, Árpád, Kossuth és a
Dózsa György utca. Hozzám tartozott Alsó-
Délegyháza, ezért ki kellett járnom Gallába is.

Akkoriban olyan telek voltak, hogy térdig ért
a hó. Elég volt a biciklit tolni, nemhogy ülni raj-
ta…Volt olyan tél, hogy apukám úgy segített
nekem, hogy szánkóra felkötötte a postás táskái-
mat, én meg húztam magam után azt.

Abban az időben települt be az Újpesti sor a
tóparton, tele volt katonatisztekkel, rendőrökkel.
Rengeteg táviratot kellett személyesen kihordani
nekik, mert akkor még nem volt telefon, és így
értesítették őket, ha azonnal be kellett vonulniuk.

A postás fizetést ki kellett egészítenem, ezért
eljártam lakodalmakba baromfit pucolni, sza-
kácsnő mellé mosogatni, teríteni, takarítani.

1981-ben lányom és férje ide építkezett hoz-
zám. Csak egymásnak voltunk, így ez volt a leg-

célszerűbb megoldás. Megszülettek az unokáim
is és itt éltünk együtt.

Rengeteget dolgoztunk…de volt is látszata.
Haladtunk szépen, lépésről-lépésre. Minden
pénzt megfogtunk.

Volt módom kikapcsolódni: színházba jár-
tam, kirándultam, utaztam. A bányának volt bu-
sza, Tóth Vili bácsi volt a sofőr. Azzal mentünk
mindenhova. Ahová szerettem volna eljutni, az
mind megvalósult.

Régóta járok évente kétszer Gyulára, gyógy-
ulni. Ott is sok barátot szereztem. Mondták,
hogy ha egyszer eljönnek meglátogatni, hogy
keressenek? Én meg mondtam, hogy csak azt
kérdezzék, hogy hol lakik a „Postás Évike”. Ak-
kor bárki tudni fogja, hogy engem keresnek.

A csapat édesanyja
23 éves korom óta társ nélkül élek. Voltak

kérőim, de nem akartam újra férjhez menni.
Éltem az életet Évikével, sokat dolgoztam, de
kikapcsolódtam is! Így kötöttem le magam.

Nagyon sokat dolgoztam életembe, de
mindig szakítottam időt és volt erőm közös-
ségi munkát is végezni. Az iskolában a szülői
munkaközösségben tevékenykedtem, szer-
veztük a nagytakarításokat, bálokat…

Mindféle rendezvényre, falusi ünnepségre
elmegyek. Szeretek most is ott lenni, ahol
csak bírok. Én akarom megélni az élménye-
ket, ne más szájából kelljen hallanom, hogy
valami milyen jó volt. Amióta a Délegyházi
Falunapok vannak, minden alkalommal a
tombolát én árultam! Tavaly már kicsit nehe-
zebben ment…De remélem, hogy idén is tud-
ni fogom ezt csinálni!

Az Asszonyklubnak vagyok hivatalos tag-
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BBaallllaaggáássii  ÉÉkksszzeerrvváássáárr
aazz  ÉÉkksszzeerrüüzzlleettbbeenn

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

AArraannyy--,,  eezzüüsstt--,,  aaccééll  éékksszzeerreekk  3300  --  5500%%  kkeeddvveezzmméénnnnyyeell!!
Arany beszámítás: 10.000,- Ft/gr, arany felvásárlás: 5.800,- Ft /gr

Szolgáltatásaink: javítás, készítés, vésés, kőpótlás, stb.

Nyitva tartás: 
Hétfő: Zárva, Keddtől Péntekig: 13.00 – 17.00 óráig, Szombat: 9.00 – 12.00 óráig

TTeelleeffoonn::  0066//7700//331199--99446611
Mindenkit szeretettel várunk!

ja. Többfelé így nem köteleztem el magam,
mert nem tudnék mindenhol úgy megfelelni,
amennyire azt én szeretném. A temetkezési
vállalkozó mellett segítem intézni a temetést,
Sándor atyával részt veszek a temetéseken
énekelni. Sok mindenben segítek mindenki-
nek, amire megkérnek. Így volt ez mindig…a
tanyáról megkértek, hogy a postai dolgokat
intézzem nekik, csekket, levelet adtam fel he-
lyettük. Megbíztak bennem, szívesen megtet-
tem, amire kértek, és ezért ők hálásak voltak.

15 évig pénztárosa voltam a focicsapatnak.
Jártam velük a meccsekre a busszal. Szervez-
tünk a csapatnak vacsorákat, évzáró bulikat.
Kérdezték a focisok, hogy „Éva néni, van
tiszta törülköző?”, „nem hozott egy szendvi-
cset, mert éhes vagyok…”, meg ilyenek.
Ezért kaptam ezt a kis szobrocskát, amire az
van írva, hogy a „Csapat édesanyja”. Szeret-
tem őket nagyon. De ezt már nem bírom csi-
nálni, elmaradtam onnan…

1991-ben infarktust kaptam… egy év múlva
le is százalékoltak.

1999-ben sajnos rákos lettem…aztán 10 év
után máshol találtak rákos daganatot. Újra meg-
műtöttek, és rendbe jöttem. De most megint lett
rosszindulatú daganatom…Februárban újra
műtöttek…Most várom, hogy hogyan to-

vább…mit mondanak az orvosok…milyen ke-
zelést kapjak. De én nem hagyom el magam
most sem! Tudom, hogy mi a bajom, de 

bízom a Jó Istenben, mert eddig még mindig
megsegített! Minden bajból felálltam, kigyógy-
ultam a betegségekből. Remélem, most is így
lesz, mert én nem adom fel!

Nagyon szeretem a vidámságot, a jókedvet!
Ha bajom van, azt se mutatom, én akkor is bo-
hóckodom! Elviccelem a dolgot! Nem keser-
gek, nem búslakodok, nem mutatom…

Idén töltöm a 75 évemet, 70 éve, hogy itt la-
kom, de büszkén mondom, hogy nekem harago-
som nincs! Nekem senkivel nem volt differenci-
ám!

1996-ban Délegyháza díszpolgárának válasz-
tottak. Nagy megtiszteltetés ez nekem! 

Nagyon szeretem ezt a falut, hálás vagyok a
Jó Istennek, hogy itt élek! Nem hagynám itt
semmiért!

Kedves Éva néni! Június 20-21-én Délegyhá-
zi Napok. A tombola jegyek Önre várnak! Sok
más programot is szervezünk, ahol Éva néninek
az első sorban a helye! Vidáman, jókedvűen, de
legfőképp egészségesen!

Szabóné Pál Orsolya
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Képek iskolánk márciusi eseményeiről

Nyílt napok iskolánkban A képeket Bulyákiné Éberth Anna készítette

Angolóra a 6.-ban

Ovisok az elsőben

Egy rajz a révbéri Betyár-pályázatra

Kancsal SC – az alsós
focibajnokság győztes csapata

Készülnek a madáretetők 
az iskolakertbe

Régi  gyermekjátékok

Locsolkodás

Kelnek a konyhakerti magvak
A kék szalag az autisták

világnapját jelziA körzet 4.  legügyesebb csapata

Leendő elsősök szülei a 4. b-ben

Ovisok és szüleik az iskolában

Nyílt nap az 1. o.-ban

Sakk-matek bemutató óra a 6. osztályban

Ördög Zsófia (7. o.) 
1. lett a körzeti

helyesírási versenyen
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Április 5-6. Húsvét ünnepe
A Római Katolikus Egyház legnagyobb ün-

nepe. Krisztus feltámadása, az élet ujjá születé-
se. Benne van hitünk és reményünk.

Április 23. Szent Adalbert püspök és
vértanúra emlékezünk

Csehország keleti részén Libicében született
956-ban. Apja Szlavik cseh, szláv fejedelem.
Anyja Adilburg szász nemzetiségű volt. Fiukat
Vojtechet világi pályára szánták, kiváló szelle-
mi képességgel rendelkezett. 972-ben a magde-
burgi dóm neves iskolájába került, ahol papi pá-
lyára készült. Az Adalbert nevet bérmáláskor
vette fel Prágában. Két év múlva a város első
püspöke pappá szentelte. II. Boleszlav fejede-
lem, a papság és a nép Dietmar püspök halála
után Adalbertet választotta püspökké. Számos
nehézség és sikertelenség arra indította, hogy
Jeruzsálembe zarándokoljon, és magányban
töltse életét. A montecassinói apát javaslatára
Rómába ment és az avnetói görög kolostorban
élt. Később 12 bencés társával visszament hazá-
jába és Breznovban apátságot alapított. 994-
995-ben Magyarországon térített. Ő keresztelte

és bérmálta meg Szent Istvánt. Politikai állapo-
tok miatt nem téríthetett hazájában, ezért misszi-
ós munkáját a poroszoknál folytatta Danzing
közelében. 997. április 23-án vértanú halált halt.
Szomszéd településünk, Bugyi község plébáni-
ájának Szent Adalbert a védőszentje. Esztergom
– Budapest főegyházmegye védőszentje.

Április 23. Szent György vértanú napja
A Római Katolikus Egyház egyik legálta-

lánosabban tisztelt szentje. Dioclecián csá-
szár magas rangú tisztje volt. Hősies bátor-
sággal tett hitet Krisztus igazsága mellett.
Édesanyja hatására lett keresztény. A Görög
Egyház a nagy katonaszentek között tartja
nyilván, díszes ruhában ábrázolják. Szent
György zászlótartó volt, kiemelkedő szerepe
lett közöttük. Palesztínában a IV. században,
Rómában az V. században már volt róla elne-
vezett templom. Az uralkodó családok tagjai
védőszentjüknek tekintették. Sárkányölőként
való ábrázolása középkori eredetű. Egész
élete küzdelem volt a gonosz szellemmel.
Krisztus erejében bízva legyőzte a sátánt.
Szent György a katonaság, testőrség, a vadá-

szok védőszentje. Segítségét háborús időben
kérjük.

Április 25. Szent Márk evangélista
ünnepe

A tanítványok közé tartozott, az Apostolok
Cselekedete említi, hogy Péter apostol Heródes
börtönéből való szabadulása után házukba
ment. Jézust az ő házuk előtt hurcolták el.
Márkot is el akarták fogni, ám neki sikerült el-
menekülni. A közösség összejöveteleit házuk-
ban tartotta. Pál apostol kísérője volt, aki több-
ször tesz említést róla. Pál római fogsága idején
Timóteust arra kérte, hogy hozza magával
Márkot, aki így bizonyára tanúja volt Pál apos-
tol vértanúságának. Péter apostolhoz is szoros
kapcsolat fűzte. Evangéliuma 50-60 között író-
dott, főleg Péter apostol tanítását tartalmazza.
Az alexandriai egyház alapítója, első püspöke.
Traianus császár idején szenvedett vértanúsá-
got. A IX. században ereklyéit Velencébe vitték,
ő lett a város védőszentje.

Józsa Sándorné
hitoktató

Római Katolikus Egyház

Ismerősen csenghet a címet adó két sor
azok számára, akik sűrűn járnak református
temetésre. Szinte minden alkalommal elhang-
zik ez az ének, amikor az utolsó földi útján kí-
sérjük az elhunytat. Megyünk a sír felé, ami
bezáródik, és arról énekelünk, hogy a sírok
megnyílnak. Ez a hit bátorsága a hívő számá-
ra, és a hit badarsága a hitetlen számára. Ter-
mészetesen, akik a sírnak csak a bezáródásáról
tudnak, azoknak az elmúlt napokban nem volt
feltámadási ünnepük, csak húsvéti jeles nap-
juk. Mert, hogy a Húsvét igazi tartalma nem
más, mint Krisztus sírjának a megnyílása,
amely reménységet ad arra nézve, hogy a mi
sírjaink sem végérvényesen záródnak be. Nem
a halálé az utolsó szó, és így nem a halál a leg-
nagyobb hatalom. Krisztus megnyíló sírjával
a halál maga vált mulandóvá, halandóvá. 

Húsvétkor a feltámadás és örök élet titkát és
csodáját ünnepli az érzékeny lelkű ember. Aki
csak a tavaszt, a virágot, a tojást, az emberi jó
kapcsolatokat ünnepli, az olyat ünnepel, amely
elmúlik. Ezek mind velünk együtt mennek a
maguk sírjához. Ki előbb, ki utóbb ér oda. 

Krisztus tanítványai Húsvétkor nem a saját
sírjaik felé mentek, hanem Krisztus sírja felé.
Egy különleges sír felé, amelyről azt hallották,

hogy megnyílt. Jézus megnyíló sírja az élet
győzelmét hirdeti, méghozzá nem csak Jézus
életének a győzelmét, hanem a mienkének is.
Ez az a győzelem, amit csodálni és ünnepelni
is érdemes minden Húsvétkor, minden vasár-
napon, és életünk minden pillanatában. 

S mindez azért lehetséges, mert Krisztus le-
győzte a halált, és a győzedelmes életet kínálja
nekünk. Nekünk, akik most választhatunk,
hogy csak a saját sírunk felé megyünk, ame-
lyik előbb-utóbb bezáródik fölöttünk, vagy
megyünk Jézus sírja felé is, amely megnyitja
sírjainkat, előhív, feltámadást és örök életet ad. 

Életösztönünk sokféleképpen próbálta
megtalálni a halhatatlanság kulcsát. Keresték
ezt a vegyészek az élet elixírjében, a filozó-
fusok a spekulációban, a praktikusak a tuda-
tos életforma kiválasztásában, a vallásosak
vallási képzetekben és cselekedetekben, a
művészek  és tudósok a hírnévben, de siker-
telenül. A földi életet meg lehet hosszabbíta-
ni, de visszahozni nem lehet. Meg lehet hosz-
szabbítani, de az ember örökkévalóvá tenni
nem tudja. Húsvét is azt hirdeti, hogy vissza-
út Jézusnak is csak 40 napra volt. De azt is
hirdeti, hogy van út előre. Egy másik dimen-
zióba, a beteljesedésbe, az örök életbe. 

Az ide vezető ajtó kulcsa azonban ugyanaz
a kulcs, ami Krisztus sírját megnyitotta. A
feltámadás és örök élet kulcsát nem a saját és
szeretteink sírjánál találjuk meg, sem az em-
lékezéstől, sem a sírgondozástól nem nyílnak
meg sírjaink. Attól nyílnak meg, ha hálás és
örvendező szívvel tudunk Jézus megnyíló
sírjáról. Ha tudunk a húsvéti feltámadás cso-
dájáról, amely azért lett nyilvánossá, hogy
kinyilatkoztassa az Isten csodás kegyelmét.
Hogy világossá tegye, hogy „Eljön egykor
amaz óra, melyben a gyász sírhalmok meg-
nyílnak trombitaszóra s elvész minden hatal -
mok.” Hogy világossá tegye a mulandó em-
beriségnek, akik nem kerülhetik el sírjaik be-
záródását, azt, hogy ha életükben akarnak
tud ni Krisztus megnyíló sírjáról, akkor tud-
ják remélni saját sírjaik megnyílását. Minden
összekulcsolt kéz, minden vasárnapi isten-
tisztelet-látogatás Krisztus megnyíló sírjához
vezet. Ezek elmaradása újabb és újabb laka-
tot tesz a mi bezáródó sírjainkra. 

Húsvét napjai elmúltak, a feltámadás re-
ménységének, örömének, és méltóságának ál-
dásai azonban kísérjenek bennünket bezáródó
és megnyíló sírjainkon át az örökkévalóságba. 

Dr. Bóna Zoltán református lelkipásztor 

Református Egyház

A Római Katolikus Egyház ünnepei, szentjei április hónapban

„Eljön egykor amaz óra, melyben a gyász sírhalmok megnyílnak trom-
bitaszóra s elvész minden hatalmok.” Olvasandó: Jn20,1-18.



�  Hitélet  �  Hirdetés �

12 Délegyházi Hírek 2015. április

Március végén egy tragikus hír jelent meg a sajtóban. A világ egyik
legnépszerűbb repülőgép modellje az Airbus A320 lezuhant. A légi-
társaság és az emberek többsége is egyből arra gondolt, hogy bizo-
nyára meghibásodott a gép és ez okozta a katasztrófát. Amikor pár
nappal később a gép fekete doboza előkerült az embert szinte sokkol-
ta az információ, hogy a tragédiát a depressziós másodpilóta okozta
szánt szándékkal. Barcelonában még 150 ember szállt fel a gépre, de
élve már nem szállhattak le.

Amikor meghallottam, hogy az öngyilkos pilóta nekivezette a re-
pülőt a sziklafalnak, ezzel több mint száz ember halálát okozva, az
volt az első gondolatom, hogyha ez az ember ismerte volna Istent, ha
valaha is találkozott volna Vele, ez a tragédia nem történt volna meg.
Ha az Úr ott lett volna az életében, ha Isten lett volna a támasza, ha
Benne megtalálta volna a biztonságát, a reményét akkor ezt a gépet
nem vezette volna a halálba, legalábbis nem akarattal. Nem lett volna
ennyire elkeseredve, nem lett volna ennyire kilátástalan az élete, nem
ölte volna meg magát és másokat.

Biztos vagyok benne, hogy Isten őt is próbálta megszólítani, mint
ahogy életünk folyamán minket is sokszor próbál megállítani, maga
felé fordítani.

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagy-
tok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” Mt 11:28

Van, aki egyből felé fordul, van, aki csak később és sajnos van
olyan is, aki soha.

Azt mondják a zuhanó repülőn nincsenek hitetlen emberek csak hí-
vők. Isten belénk teremtett egy nagyon fontos dolgot: az életösztönt.
Ez már egy magzatnál is megfigyelhető egy ultrahangos vizsgálat so-
rán. A párnapos kis csecsemők is erősen kapaszkodnak az őket tartó
karokba, ha úgy érzik, leejtik őket és hangos sírásba kezdenek, ha
nem érzik biztonságban magukat. Egy egészséges tudattal rendelkező
felnőttben is előjön az életösztön, ha a halál árnyéka rávetül, de vajon
ő maga mit tud tenni ellene? Életben tudja magát tartani? Csak egy
dolgot tud tenni: kéri azt, aki őt teremtette és életben tartotta eddig,
hogy továbbra is tartsa meg ezen a földön. Imádkozik Istenhez. A
Titanic utasai között volt egy pap, aki a hajó süllyedése közben együtt
imádkozott az utasokkal és az utolsó pillanatokat kihasználta arra,
hogy az embereket Isten felé vezesse. Lehet, hogy addig nem törődtek
Istennel, de ott az életük utolsó pillanataiban átadták a szívüket, mert
nem akartak elkárhozni.

Sok olyan ember van, aki csak ezekben a nehéz helyzetekben hiszi
el, hogy Isten valóban létezik, amikor rájön, hogy önmaga már nem
tehet semmit, amikor már az esze (amivel eddig csak magában bízott)

feladta a harcot és már csak az ösztönei működnek, amiket a Teremtő-
től kapott.

Vajon a te életed hol tart? Repülsz mennyei célod felé vagy zu-
hansz lefelé? Működnek még benned az életösztönök, hiszel Istenben
vagy csak mesének tartod az egészet? Amíg repülsz, addig még van
remény, mert ha néha légörvénybe is kerülsz, Isten segítségével ki
tudsz belőle kerülni, de vigyázz, mert nagyon könnyen lezuhanhatsz
és akkor már nincs visszaút. Mihály Zoltán

Baptista gyülekezet

A reménytelenség tragédiája

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és az Ér-
deklődőket, hogy lapzárta minden hónap 10-én
van. Az újság várható megjelenése minden hó-
nap 20. napja.

Hirdetéseket, cikkeket leadni személyesen a
Kölcsey Művelődési Központban lehet, vagy a
delegyhazihirek@delegyhaza.hu, illetve a
delegyhazihirek@gmail.com e-mail címen
várjuk.

A Délegyházi Hírek újság hirdetési díjai
Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-

testületének 2/2014. (I. 22.) önkormányzati
ren delete alapján:
Egész oldalas színes 12.000 Ft/megjelenés
Egész oldalas fekete 10.000 Ft/megjelenés
Fél oldalas színes 6.000 Ft/megjelenés
Fél oldalas fekete 5.000 Ft/megjelenés
Negyed oldalas színes 3.000 Ft/megjelenés
Negyed oldalas fekete 2.500 Ft/megjelenés
Apróhirdetések 500 Ft/megjelenés

Apróhirdetésnek minősül a 30 szóig terjedő
hirdetés.

A hirdetési díjak az általános forgalmi adót
nem tartalmazzák!

A hirdetések költségét a művelődési köz-
pontban kell megfizetni, készpénzben.

Kérjük, hogy hirdetési és megjelenési szán-
dékaiknál szíveskedjenek a fenti információkat
figyelembe venni.

Köszönettel: Szabóné Pál Orsolya 
főszerkesztő

Délegyházi Hírek újsággal kapcsolatos információk
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Tisztelt olvasók!
A március kata szemináriumokkal telt Pomázon és Délegyházán.

Kata kifejezést úgy fordítjuk, mint formagyakorlat, képzelt ellenféllel va-
ló kötött technikájú küzdelem. A Kata védések, rúgások, ütések sorozata
különféle állásokban, előre-hátra, oldalra mozogva. A mozdulatok száma
és sorrendje nagyon változatos. Az egyensúly a támadó és védekező tech-
nikák között, az alkalmazott állások és a folyamatos mozgások iránya
egyéni karaktert ad minden formagyakorlatnak. A Kata gyakorlásán ke-
resztül, a hagyományos technikai elemeket felhasználva az igazi küzdel-
met lehet megtanulni. Az egyensúly, a mozgáskoordináció, a légzés és a
koncentráció szintén fejleszthető általa. Helyesen gyakorolva a Kata na-
gyon jó fizikai testgyakorlat, a test és a szellem kondíciója nagyon hatéko-
nyan javítható a segítségével. Állandó edzéssel, szorgalmasan gyakorol-
va, a Kata mozdulatai kifinomulttá és tökéletessé válnak. A részletekre va-
ló odafigyelés az, ami szükséges a kata által gyakorolt önfegyelem tökéle-
tesítéséhez. A koncentráción, és a gyakorláson keresztül magasabb szintű
tudás érhető el - a Kata bevésődik a tudatalattiba és később nem kell tuda-
tos figyelmet fordítani a mozdulatokra. Ez az amit a Zen Mesterek úgy
hívnak, hogy "mushin" azaz "gondolkodás nélkül". A tradicionális Katák
tanulása, gyakorlása lehetőség arra, hogy bepillantsunk a harcművészetek
és a Kyokushin Karate történetébe, a stílusok és a technikák eredetébe.
Masutatsu Oyama 10. danos alapító mester azt mondta egyszer, hogy
gondoljunk úgy a karatéra mint nyelvre amelyet beszélünk. A Kihon tech-
nikáira úgy tekinthetünk mint az ABC betűire, kombinációkra úgy mint
szavakra, a Katákat értelmezhetjük mint a mondatokat, és a Kumite pedig
olyan mint a beszélgetés. A Sosai azt vallotta, hogy jobb mesterien tudni
csak egyetlen formagyakorlatot, mint sokat félig megtanulni. 

Május 16.-án családi karate sportnapot szervezünk Dunavarsányon
a Tornacsarnokban. A sportnapon vetélkedni fognak a karatésok, szülők,
hogy milyen a kondíciójuk, milyen szépen kataznak.  A sportnap karatésai
1 csokival, a nézők 1-2 darab gyümölccsel léphetnek be. Ilyen nap már
volt 13 évvel ezelőtt Délegyházán, most ismét szervezünk ilyet. 

Figyelmébe ajánlom a www.senseimarossy.hu oldalt ahol az egyesület-
tel kapcsolatos információkat és nagyon sok képet talál. Ha van olyan pi-
ci gyermeke, akinek nem talál sportot, akkor hozza el hozzánk! Vár-
juk a jelentkezését az új karatésoknak!  Gyermekedzésen 6-14 éves korig
Délegyházán. Edző: Marossy Károly 4.Dan, edzésidőpontok: Hétfő 17 :

00 - 18 : 30; Csütörtök 17 : 00 - 18 : 00), ovis edzés Tordai Viktor 1. Dan
vezetésével pénteken 18:00-19:00-ig. Gyermekedzésen Dunavarsányban
a Művelődési Házban hétfőn és csütörtökön 15:00-16:00-ig, valamint ovis
edzésen keddenként 17:00-18:00-ig. Felnőtt edzés  Dunavarsányon a
Robi cukrászdában Hétfőn és Csütörtökön 19 : 00 - 20 : 30-ig 12 éves kor-
tól. Érdemes elkalandozni kicsit a honlapunkon www.senseimarossy.hu,
sok videóval edzésekről, versenyekről…, hátha Ön / Te is kedvet kapsz,
hogy ennek a baráti társaságnak a tagjává válj!   

Kedves karate sportbarátok! Kérem, támogassák a Délegyházi
Karate Sportegyesületet személyi jövedelemadójuk 1 %-val idén is! 

Délegyházi Karate Sportegyesület
Adószámunk:18696547-1-13

Marossy Károly 4. dan  Klubvezető
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Közérdekű telefonszámok:
1. Polgármesteri Hivatal

tel.: 06-24/542-155
fax szám: 06-24/542-156

2. Napsugár Óvoda: tel.: 06-24/212-070

3. Hunyadi János Általános Iskola
tel.: 06-24/212-055
fax szám: 06-24/212-055

4. Dunavarsány Környéki
Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat: 06-24/483-352

5. Zsebi-baba Családi Napközi
tel.: 06-30/868-6614

6. Kölcsey Művelődési Központ
tel.: 06-24/212-005

7. Könyvtár
tel.: 06-24/412-172

8. Orvosi rendelő
tel.: 06-24/212-044

9. Orvosi ügyelet
tel.: 06-24/472-010,
hívható hétköznapokon 
16.00–8.00 között, 
hétvégén, ünnepnap 0.00–24.00 között.

10. Fogorvos: tel.: 06-24/212-753

11. Védőnő: tel.: 06-24/412-128

12. Gyógyszertár
tel.: 06-24/212-065

13. Délegyházi Állatorvosi Rendelő
dr. Hegedűs Tamás 06-30/471-3306
dr. Kotora Noémi 06-30/232-8395

14. Posta: tel.: 06-24/512-805

15. Máltai Szeretetszolgálat Délegyházi 
Csoportja
tel.: 06-70/434-5166, 06-70/434-5163

16. Délegyházi Önkéntes Tűzoltóság
Kovács Attila: 06-30-733-6814
Rim György: 06-30-987-2850

17. Közterület-felügyelő
Trencsánszki Tibor
tel.: 06-30-328-0304

18. Községgondnokság
Hallai László
tel.: 06/30/599-6160

19. Dunavarsány – Délegyháza 
Református Egyházközség
tel.: 06-24/484-452

20. Katolikus Plébánia Dunavarsány
tel.: 06-24/472-017

21. Temetkezés: Elohim Kft.
tel.: 06-30/678-9278, 06-30/236-4884

22. Dunavarsányi Rendőrőrs
Dunavarsány, Gyóni Géza u. 5. 
tel.: 06-24/472-125

APRÓHIRDETÉS
Pedikűr, manikűr, gél-lakk, talpmas százs otthonában! Tyúkszem, sarokrepedés, gom  bás
köröm, körömbenövés? Hívjon bizalom mal! Kovács Zsu zsanna: Tel.: 06-30-567-1075

***
Vízvezeték-szerelés, -javítás, dugulás el hárítás, 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

***
Redőny, reluxa készítése, javítása rövid határidővel és garanciával. 

Tel.: 06/20/3642-383
***

ÜVEG, TÜKÖR, KÉPKERET, HŐSZIGETELT ÜVEG készítés vagy javítás
rövid határidővel vagy AZONNAL! 2336 Dunavarsány, Görgey u. 6/A. 

Tel.: 06/20/343-0968
***

Délegyháza külterületen 4 ezer négyzetméter termőföld megművelésre ingyen
használatba adó. Tel.: 0620 3251398

Kiadó: Délegyházi Polgármesteri Hivatal
Székhelye: 2337 Délegyháza, Árpád u. 8. • Ingyenes kiadvány

Felelős kiadó: Dr. Molnár Zsuzsanna • Főszerkesztő: Szabóné Pál Orsolya
Fotók: Bulyákiné Éberth Anna, Varga Gábor

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: Press+Print Kft. Kiskunlacháza
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Kedvcsináló
Délegyháza Község Önkormányzata 2015. jú-
nius 19 – 21. között rendezi meg hagyományos
falunapi rendezvénysorozatát. A rendezvényso-
rozatot az idén 

„A szépségek versenye – a versenyek
szépsége”

jegyében szervezzük, hiszen számos verseny
kerül megrendezésre a rendezvény ideje alatt:

Horgászverseny • Labdarúgó torna • 
Evezős verseny • Kutya szépségverseny • 
Cica szépségverseny • Ló szépségverseny

2015. június 19. (péntek)
A Hunyadi János Általános Iskola ballagása 

2015. június 20. (szombat)
6.00 óra A Csokréta Asszonyklub zenés

ébresztője
8.00 óra Horgászverseny az I-es tónál
9.30 óra Kispályás labdarúgó torna a Sport-

pályán
10.00 órától 

Rendezvénysorozat megnyitója
Kitüntetések átadása
Újszülöttek polgárrá fogadása
2015 évi Pünkösdi Király felavatása
ZENE – BONA TÁRSULAT zenés
interaktív gyerekműsora

14.00 órától 
a helyi csoportok, civil szervezetek, 
intézmények műsorai, valamint a 
meghívott fellépők bemutatói

A délután folyamán 
KUTYA Szépségverseny
EVEZŐS verseny
SÁRKÁNYHAJÓ BEMUTATÓ
ÉS EVEZTETÉS
MOTOROS BEMUTATÓ
KÖZÉLETI SAROK – beszélgetés
Délegyháza vezetőivel, képviselőivel

18.00 óra MYTRA zenekar koncertje
18.30 óra OPERETT VOICES Társulat

műsora
Támogatójegyek sorsolása

20.00 óra VÁRADI ROMA CAFÉ
– Élő koncert

22.00 óra Utcabál az IDEÁL Zenekarral

2015. június 21. (vasárnap)
8.00 óra  Ökumenikus Istentisztelet
A nap folyamán 

CICA szépségverseny
LÓ szépségverseny 

Kézműves foglalkozás – Duna var -
sány Környéki Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat
ÍJÁSZ bemutató

14.00 órától 
III. Népzenei és Néptánc Találkozó

17.00 órától
WILLPOWER Felnőtt Tánccsoport
R3DOne Tánciskola
Diamond Dance Tánccsoport

PARABELLUM zenekar –
élő koncert

19.00 óra MAJKAkoncert
Támogatójegyek sorsolása
20.00 óra KOWALSKY MEG A

VEGA – élő koncert

A rendezvény ideje alatt a helyi civil
szervezetek képviselői, valamint kirakodóvásár

és vidámpark várja az érdeklődőket!

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

A belépés ingyenes!

XXIII. Délegyházi Falunapokon

Kutya kiállítás
2015. június 20-án 10.00 órától

A kiállításon minden osztályban 
az első három helyezett serleget kap!

Nevezni lehet az alábbi osztályokba:
Keverék kistestű (kb.45 cm marmagas-

ság alatt) – Keverék nagytestű – Fajtatisz-
ta kistestű (kb. 45 cm marmagasság alatt)
– Fajtatiszta nagytestű – Kölyök (3-9 hó-
napos korig) – Veterán (9 év felett) – Leg-
aranyosabb gyerek (14 év alatt) – kutya
páros

Különdíjazásra kerül:
Legszebb délegyházi kutya

Nevezés:  a helyszínen 9.00–10.00 kö-
zött, illetve a kotlarandi@gmail.com e-
mail címen.

Nevezési díj: 300 Ft/kutya/osztály, 
melyet a helyszínen kell fizetni.

A „Legszebb délegyházi kutya” címért
nem kell külön nevezni, ezt a valamilyen
osztályba már benevezett kutyák közül vá-
lasztja ki a bíró a kiállítás végén.

XXIII. Délegyházi Falunapokon

Cica kiállítás
2015. június 21-én 10.00 órától

Nevezni lehet az alábbi osztályokba:

Legszebb rövidszőrű fajtatiszta 
Legszebb hosszúszőrű fajtatiszta 
Legszebb hosszúszőrű keverék (házi cica) 
Legszebb rövidszőrű keverék (házi cica) 
Legszebb kölyök fajtatiszta 
Legszebb kölyök keverék (házi cica)

Nevezés: a helyszínen 9.00–10.00 között,
illetve a   kotlarandi@gmail.com e-mail cí-
men.
Nevezési díj: 200 Ft/cica/osztály,
melyet a helyszínen kell fizetni.

XXIII. Délegyházi Falunapokon

először Délegyházán 

Ló
szépségverseny
2015. június 21-én 15.00 órától

Nevezni lehet:
Legszebb póni, illetve kis ló 

(kb.150 cm marmagasságig)
Legszebb nagy ló
Legszebb lovas fogat  

Nevezés: 
a helyszínen 14.00-15.00 óra között, illetve
a kotlarandi@gmail.com e-mail címen.
Nevezési díj: 
500 Ft/ló, melyet a helyszínen kell fizetni.
Nevezésnél kérem feltüntetni, hogy me-
lyik osztályba történik a nevezés, vala-
mint a ló tulajdonosának, illetve
felvezetőjének a nevét is!
Közönségdíj: 
a legharmonikusabb ló és lovas 
(összhang ló és lovas között, akár öltö-
zékben)

Külön díjazásra kerül:
A legszebb pej ló (a díj felajánlója a Tavi-
rózsa kutyaiskola)
A legkisebb ló (a díj felajánlója a Pa-Sa ta-
nya lovarda)

További felajánlásokat várunk lovardák-
tól és szponzoroktól.

A felajánlásokat a kotlarandi@gmail.com
címre kérem megírni.

XXIII. Délegyházi Napok és III.
Népzenei és Néptánc Találkozó

2015. június 19-20-21.
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