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Délegyháza Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 2019. május
20-án rendes ülést tartott a Polgár-

mesteri Hivatal Tanácstermében. Az ülés
kezdetén dr. Riebl Antal polgármester be-
számolt a lejárt határidejű határozatok vég-
rehajtásáról. 

Első napirendi pontként a Délegyházi
Napok Szervező Bizottság beszámolóját tár-
gyalta meg a Képviselő-testület, melyet öt ví-
ziállás kérelem elbírálása követett. Harmadik
napirendi pontként a Négyes-Tó Horgász
Egyesület kérelmét tárgyalta a Képviselő-
testület, majd jóváhagyta a jegyzői gyámha-
tóság 2018. évi munkájáról szóló beszámo-
lót. A közvilágítással kapcsolatos ügyek ke-
retében napelemes kandeláberek, valamint a
vezetékes közvilágítási hálózatra új lámpák
kihelyezéséről döntött a Képviselő-testület.
Az egyéb településfejlesztési és településüze-
meltetési ügyek keretében a Gallai út sebes-
ségkorlátozásának lehetőségeit, valamint
köztéri kis napelemes lámpák kihelyezésének
lehetőségét tárgyalta a Képviselő-testület. 

A Képviselő-testület 2019. június 12-én
rendes ülést tartott a Polgármesteri Hivatal
Tanácstermében, melynek kezdetén dr. Riebl
Antal polgármester beszámolt a lejárt határ-
idejű határozatok végrehajtásáról.

Az első napirendi pont keretében módo-
sította a Képviselő-testület az útépítő közös-
ségek létrehozásáról szóló rendeletét
(5/2019. (VI.13.) önkormányzati rendelet az
önkormányzati közút- és közműépítések fej-
lesztési hozzájárulásáról szóló 12/2013.
(VIII.28.) önkormányzati rendelet módosítá-
sáról), és kiegészítette a rendeletet a Gábor

Áron utcával, tekintettel arra, hogy a Gábor
Áron utca lakosai az Önkormányzattal közös
összefogásban aszfalt burkolattal kívánják el-
látni a Gábor Áron utcát, oly módon, hogy a
beruházás költségeinek felét az Önkormány-
zat, felét pedig az utca lakóközössége finan-
szírozza. Ez lakóegységenként 104.510,- Ft
kiadást jelent minden, az utcával érintett in-
gatlantulajdonosnak. Döntés született to-
vábbá arról, hogy amennyiben az érintettek
részéről a befizetések megtörténnek legalább
az előzetesen jelzett 2/3-os arányban, úgy a
kivitelezést a legkedvezőbb ajánlatot be-
nyújtó Sziget-Szilárd Kft. végzi el még idén. 

Második napirendi pontként víziállás ké-
relmeket tárgyalt a Képviselő-testület, majd
ingatlanügyek következtek. Az egyebek kö-
zött tárgyalt a Képviselő-testület támogatási
kérelmet, valamint elvi döntést hozott arról,
hogy a jövőben a szilárd burkolatú, illetőleg
felújított utakon nem járul hozzá fekvő-
rendőr kihelyezéséhez, mert a kialakult szi-
lárd burkolatú utak állapotát kötelessége az
Önkormányzatnak minél jobban óvni, és
mert a fekvőrendőrök kihelyezését nagyon
sokan ellenzik, nem egységes a lakosság ál-
láspontja sem a fekvőrendőrökkel kapcso-
latban. Döntés született továbbá arról is,
hogy az Önkormányzat pályázatot nyújt be
a Napsugár Óvodában lévő főzőkonyha bő-
vítésére, és vállalja a szükséges önerő bizto-
sítását saját költségvetésre terhére. 

A Képviselő-testület 2019. június 27-én
rendkívüli ülést tartott. Az első napirendi
pont keretében ismételten módosította a
Képviselő-testület az útépítő közösségek lét-
rehozásáról szóló rendeletét (6/2019. (VI.27.)

önkormányzati rendelet az önkormányzati
közút- és közműépítések fejlesztési hozzájá-
rulásáról szóló 12/2013.(VIII.28.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról), és a
Cserje sorral egészítette ki a rendeletet, te-
kintettel arra, hogy a Gábor Áron utca lako-
saihoz hasonlóan a Cserje sor lakói is az Ön-
kormányzattal közösen, szintén melegaszfalt
burkolattal kívánják ellátni a Cserje sort. A
beruházás költségeit ez esetben is közösen,
fele-fele arányban viselik az érintett ingatlan-
tulajdonosok, és az Önkormányzat. Ez lakó-
egységenként 135.900,- Ft kiadást jelent
minden, az utcával érintett ingatlantulajdo-
nosnak. Döntés született továbbá arról is,
hogy amennyiben az érintettek részéről a be-
fizetések megtörténnek legalább az előzete-
sen jelzett 2/3-os arányban, úgy a kivitele-
zést szintén a - lakosság által preferált - Szi-
get-Szilárd Kft. végzi el még idén. 

Második napirendi pontként a lakossági
közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés
és -tisztítás szolgáltatás ráfordításainak csök-
kentését szolgáló állami támogatás iránti pá-
lyázat benyújtásáról döntött a Képviselő-tes-
tület, melyet egy belterületbe vonási ügy kö-
vetett. 

Ezúton is köszönjük a Gábor Áron
utca, és a Cserje sor lakosainak összefo-
gását és áldozatvállalását, külön megkö-
szönve a szervezők munkáját!

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

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

Az ingatlanok előtti járdaszakasz gondozása
Az utóbbi időben több panaszt kap

Önkormányzatunk a közutak in-
gatlanok előtti, az úttest mentén

húzódó sávjának, valamint a magántulaj-
donban álló ingatlanok elhanyagolt, gyo-
mos, gondozatlan állapota miatt. A Köz-
séggondnokság a rendelkezésére álló esz-
közökkel és személyi állománnyal a
lehetőségei függvényében mindent megtesz
a közterületek gyommentesítése, a közterü-
leten eldobott hulladék összegyűjtése érde-
kében, sok esetben azonban azt tapasztal-
juk, hogy az ingatlanok tulajdonosai sem
tesznek eleget nemcsak a saját ingatlanuk,
hanem az ingatlanuk előtti területsáv tekin-
tetében sem a gyommentesítési, tisztántar-
tási kötelezettségüknek. 

A köztisztasággal és a települési szilárd
hulladékokkal összefüggő tevékenységekről
szóló 1/1986. (II.21.) ÉVM-EÜM együttes
rendelet 6.§ (1) bekezdése, valamint a helyi
közutak kezelésének szakmai szabályairól
szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet mellék-
lete 3.2.2. pontjának b) pontja értelmében –
ha jogszabály másként nem rendelkezik – az
ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, hasz-
nálójának) kell gondoskodnia az ingatlan
előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m szé-
les területsáv, illetőleg ha a járda mellett
zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes te-
rület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt
árok és ennek műtárgyai, továbbá tömbtel-
ken a külön tulajdonban álló egyes épületek
gyalogos megközelítésére és körüljárására

szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadék-
víz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok
és más hulladékok eltávolításáról.

A fentiekre tekintettel kérjük a Tisztelt
Ingatlantulajdonosokat, Ingatlanhasználó-
kat, Ingatlankezelőket, hogy településünk
tisztasága érdekében szíveskedjenek az in-
gatlanuk, valamint az ingatlanuk előtti jár-
daszakasz/területsáv/zöldsáv/gyalogos
megközelítésre szolgáló terület/nyílt árok és
műtárgyai tisztántartásáról, az esetlegesen
ezeken a területeken található hulladék eltá-
volításáról, a gyommentesítésről gondos-
kodni. 

Segítő közreműködésüket előre is kö-
szönjük!

dr. Molnár Zsuzsanna jegyző

Önkormányzati Hírek
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Tájékoztatás az 
útfelújításokról

Ezúton értesítjük Önöket, hogy több
helyen elkezdődnek az útfelújítások. 

A beruházásokkal kapcsolatban né-
hány helyen forgalomváltozásra, lezárásra
és egyirányú forgalmi rend bevezetésére
is sor kerül. A lezárásról szórólapokkal és
Délegyháza Község Önkormányzat hon-
lapján, a forgalmi rend változásról kitáb-
lázással fogjuk értesíteni a lakosságot.

Továbbra is kérjük türelmüket az út-
építéssel kapcsolatos kellemetlensége-
kért a közös jó cél mielőbbi megvalósu-
lása érdekében.

Délegyháza Község Önkormányzata

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Délegyháza I-VI.
tavak kizárólagos 1/1 arányú tulajdonosa tulajdonosi jogkörében eljárva az alábbi,
a tavak használatával kapcsolatos szabályozást rendeli el:

1. A tavakon robbanómotoros (belső égésű motorral hajtott) hajó, csónak, jetski és bár-
mely egyéb nagy kategóriába tartozó vízijármű, vagy vízi sporteszköz használata TILOS!

2. A tavakon az elektromotoros meghajtású vízi-járművek maximális sebessége nem ha-
ladhatja meg az 5 km/h-t, teljesítményük nem lehet nagyobb, mint 55 libra (kb. 0.7 LE, 12 V).

3. A tavak horgászhatóságával, horgászatával kapcsolatos szabályozás az egyes horgá-
szegyesületek szabályozási rendjében (házirendjében) találhatóak, melyet mindenki köteles
betartani, azonban ezeken túl Önkormányzatunk mindenkit kötelez arra, hogy a horgászhely
megválasztásánál tartsa tiszteletben az ott lakók pihenéshez való jogát, legyenek tekintettel
továbbá a már horgászatot folytató vendégre, tartsanak egymástól kellő távolságot! 

4. Mindenki köteles kerülni a hangoskodást, a kapásjelzők (és egyéb berendezések) hang-
erejének túlzott használatát!

5. Gépkocsival a tavak közvetlen partvonalának (a tó szélétől számított minimum 5
méter) megközelítése TILOS! (ki- és bepakolás idejére sem lehet a közvetlen tóparton vá-
rakozni, parkolni) Horgászat, illetve a partszakasz látogatása alkalmával a gépkocsikat köte-
lező az út mentén lévő parkolásra alkalmas területen tartani. (Az időjárási viszonyok válto-
zása esetén sem áll módunkban ez alól felmentést adni.)

6. A tavak mentén a sátorozás – huzamosabb, több napon át történő horgászat, illetve
ott tartózkodás esetén is – TILOS! Az időjárási körülmények kedvezőtlen változása alkal-
mával mobil esővédő eszköz (félsátor, ponyva) használata engedélyezett, azonban indoko-
latlan használat esetén annak elbontása kötelező.

7. Tilos a part menti élővilág károsítása, a növényzet, fák kivágása, kiváltképp a part ter-
mészeti állékonyságának megbontása, módosítása!

8. Fentieken túl Önkormányzatunk fokozottan felhívja a figyelmét mindenkinek, hogy
kiemelten ügyeljen a tisztaságra. Tavaink környékét rendezett, tiszta állapotban fenntartani
csakis az ott lakók és ott tartózkodók együttműködésével lehetséges, így mindenki köteles
mindennemű hulladékot (cigarettacsikket, szotyi/tökmag héjat, maradék etetőanyagot stb.)
az egyes partszakaszok mentén kihelyezett hulladéktároló edényzetekbe dobni! Amennyiben
a partszakasz/horgászhely közvetlen környezetében nem található hulladéktároló edényzet,
úgy a keletkezett hulladékokat kötelesek minimum a legközelebbi edényzetig magukkal vinni,
és ott elhelyezni.

Jelen Képviselő-testületi döntés hatálya az alábbi belterületi ingatlanokra (tavakra), és
közvetlen környezetükre (tóparti szakaszokra) terjed ki:

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri hivatalát a szükséges to-
vábbi intézkedések megtételére, valamint felhatalmazza az egyes horgászegyesületek képvi-
selőit, hogy jelen határozatban foglaltak betartsák/betartassák, szükség esetén a megsze-
gőkkel szemben intézkedéseket foganatosítsanak.

Határidő: folyamatosan.
Felelős: polgármester, jegyző

A Szigetszentmiklósi Járási
Hivatal Kormányablak 

Osztályának új  ügyfélfogadási
rendje a következő:

hétfő: 7-17, kedd: 9-17,
szerda: 10-20, csütörtök: 9-17, 

péntek: 9-13
Dr. Bekk Mária hivatalvezető asszony
nevében és megbízásából kérjük a lakos-
ság megfelelő tájékoztatását!  
Köszönettel:
Pest Megyei Kormányhivatal, 
Szigetszentmiklósi Járási Hivatal
2310 Szigetszentmiklós, Apor Vilmos utca 1.
+36 24 887 400,
jarasihivatal.szigetszentmiklos@pest.gov.hu

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-
testületének  209/2018.(X.25.) számú határozata 

a Délegyháza I–VI. tavak rendjéről

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik HORVÁT PÉTER temetésén
részt vettek, utolsó útjára elkísérték és fájdalmunkban osztoztak.

Horvát Péterné és családja

HIRDETMÉNY
igazgatási szünet 

elrendeléséről
Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
a Délegyházi Polgármesteri Hivatal

2019. július 22. napjától 
2019. augusztus 2. napjáig

IGAZGATÁSI SZÜNETET TART.

Az igazgatási szünet időtartama alatt
a Polgármesteri Hivatal zárva tart.
Az igazgatási szünet időtartama alatt kizá-
rólag a halálesetek anyakönyvezése törté-
nik, mely esetben a 06 24 542 155/1. mel-
lék ügyeleti telefonszámot hívhatják.

dr. Molnár Zsuzsanna 
jegyző
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Ez a hely mindig fiatal marad
(a jövő nemzedékeire közel egy milliárd forint)

Községünkben az elmúlt években nagy változások történtek, a legfontosabb ezek közül a lakosságszám robbanásszerű
növekedése volt.

A vizsgált 2011–2018. közötti időszakban
jól látható, hogy a növekedés 23%, mely a leg-
nagyobb emelkedés volt az egész országban.

Külön öröm számunkra, hogy e növeke-
dés döntő tényezője a gyermekek és fiatalok
létszámának ugrásszerű gyarapodása. Képvi-
selő-testületünk elkötelezett a jövő nemzedé-
kei felé, ezért az iskolai, óvodai és bölcsődei
férőhely hiányt látva intézkedéseket fogalma-
zott meg. Az elmúlt esztendőben a Hunyadi
János Általános Iskola bővítését a Szigetszent-
miklósi Tankerületi Központtal szoros együtt-
működésben elvégeztük, három tanteremmel,
egy fejlesztő teremmel és a hozzájuk kapcso-
lódó kiszolgáló helyiségekkel bővült iskolánk.
Ezzel egyidejűleg energetikai pályázaton nyert
111 823 552 Ft és önkormányzatunk 55 658
680 Ft önerejével a régi épületrészt felújítot-
tuk. A felújítások és az új épületrész mindösz-
szesen 400 000 000 Ft összegű fejlesztést ered-
ményezett az iskola tekintetében.

A Napsugár Óvodában a tavalyi évben
saját erőből – mintegy harmincötmillió Fo-
rint értékben – alakítottunk ki egy új cso-
portszobát a férőhelyhiány megoldására,
ezzel hétre növekedett a csoportok száma.
Örömmel tapasztaltuk a tavalyi nevelési év
kezdetekor, hogy már ez a bővítés is kevés-
nek bizonyult. Testületünk előrelátó volt, s
így épp időben érkezett meg a támogató
szervezet pozitív döntése. Ennek értelmé-
ben két új csoportszoba épül, a hozzájuk
kapcsolódó vizesblokkokkal. E bővítés

197,74 m2-rel növeli meg óvodánk alapterü-
letét A támogatás összege 118.750.000 Ft,
melyhez Önkormányzatunk további
31.511.888 Ft önerőt biztosít. A munkálatok
a tervezett ütemben zajlanak, a gyermekek
2019. szeptemberében birtokba vehetik az
új csoportszobákat. Az említett óvodai fej-
lesztéseknek köszönhetően az elmúlt évekre
jellemző férőhelyhiány miatti elutasítások
megszűntek, s a 2019/20-as nevelési évet ki-
lenc csoporttal kezdheti meg Óvodánk.

Néhány éve elemi erővel jelent meg a
bölcsőde iránti igény, hiszen a Családi Böl-
csőde immár nem tudja ellátni a növekvő
igényeket. A probléma megoldására Testü-
letünk pályázatot nyújtott be, s a számok is-
meretében jó esélyeink vannak a pozitív el-
bírálásra. A pályázat benyújtását az tette le-
hetővé, hogy korábban megvásároltuk – a
jövő tendenciáit figyelembe véve –, a Rá-
kóczi úton lévő úgynevezett „Győri házat”
és így egymás szomszédságában lesz az
Óvoda és a Bölcsőde. A pályázat keretében
28 férőhelyes (kettő csoportszobás) új intéz-
mény fog megépülni várakozásaink szerint,
amelynek fontosságát nem szükséges a lét-
szám adatok fényében részletezni.

Az egész országra jellemző pedagógus
hiány községünkben is megjelent, mind az
iskolában, mind az óvodában. A megvásárolt
családi házas ingatlant (Komáromi ház) a
Képviselő-testület e helyzet megszüntetése
érdekében vásárolta meg. A vásárlás indo-

kolt volt, ezt jól mutatja, hogy az új nevelési
évben már pedagógus lakója lesz a háznak.

A gyarapodó létszám kiszolgálásához ka-
pacitásbővítésre van szükség a főzőkony-
hánkban is. Ennek érdekében Testületünk
pályázott az Önkormányzati étkeztetések
fejlesztések támogatására című kiírásra.

Bízunk abban, hogy a jelenben megtett
intézkedések a jövőt szolgálják mindannyi-
unk örömére.

Dr. Riebl Antal
polgármester

Déle
gyh

áz
a

Forrás: Portfolio, KSH      * 3.000 fő feletti települések vonatkozásában

M E G H Í V Ó 
Délegyháza Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete 

2019. július 19-én (pénteken)
17.00 órai kezdettel

DÉLEGYHÁZA KERTVÁROSI
LAKOSSÁGI FÓRUMOT tart.

Helye: Erdei Vendéglő (Rönkös)

Javasolt napirendi pont: 
1. Útfelújítások aktuális helyzete

Előadó: dr. Riebl Antal polgármester
2. Aktuális kérdések

Előadó: dr. Riebl Antal polgármester

Délegyháza, 2019. július 2.
dr. Riebl Antal

polgármester 
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Tájékoztató, Községünk életéből

Pálinka magánfőzés
Tájékoztatom Önt, hogy 2016-ban

megalakult a Magyar Magánfő-
zők Pálinka Egyesülete Szegeden. Az
egyesület létrejöttének oka, hogy legyen ér-
dekképviselete azoknak a személyeknek,
akik pálinkát, a hivatalos megnevezés sze-
rint párlatot otthon főznek. Az Egyesület
tagjai az ország különböző pontjain főzik
maguknak és családtagjainak, barátainak azt
a nedűt, amely egyben egy Hungarikum. A
„hungarikum” a magyarság csúcsteljesít-
ményét jelölő gyűjtőfogalom, amely olyan
megkülönböztetésre, kiemelésre méltó ér-
téket jelez, amely a magyarságra jellemző
tulajdonság, egyediség, különlegesség és
minőség. Mi a Pálinka? A pálinka kizárólag
Magyarországon termett, húsos, magozott,
bogyós gyümölcsből készül.

A Magyar Magánfőzők Pálinka Egyesü-
letének égisze alatt terveink szerint 2019 jú-
lius hónapban létrehozzuk a Magyar Ma-
gánfőzők Pálinka Egyesülete közép-ma-
gyarországi szervezetét. A szervezet tagjai
Budapesten és Pest megyében, illetve a Pest
megyével szomszédos megyékben tevé-
kenykedő magánfőzők lesznek. A szervezet
alakuló ülésén elnökséget választunk és
meghatározzuk a szervezet tevékenységét.
Meghatározzuk, hogy mikor szervezzen a
közép- magyarországi szervezet pálinka és
párlat versenyeket, amelyre meghívjuk az
ország határain belül és a határokon kívül
tevékenykedő magánfőzőket.

Önnek is, mint minőségi pálinkát készí-
tőnek ebben a szervezetben van a helye, és
az Ön javaslataira is szükség van.

Legyen Ön is alapító tagja ennek a szer-
vezetnek és küldje el jelentkezését a kezde-
ményező Dankó Gézának a következő elér-
hetőségek egyikére: Cím. 2330 Dunaharaszti,
fő út 150, e-mail: danko.epgep@pr.hu és kér-
déseivel hívja a 06-70-417 5434-es telefon-
számot.

Az ismettségében lévő magánfőzőket is
invitáljon, hogy legyen tagja ennek a Ma-
gánfőzők érdekeit képviselő szervezetnek.

A jelentkezési határidő: 
2019 július 20.

Dankó Géza 
a Magyar Magánfőzők  

Pálinka Egyesületének alapító tagja. 
Dankó Géza  

a Pálinka lovagrend ceremónia mestere.

Köszönet
Köszönetemet fejezem ki a Szavazat-

számláló Bizottságok tagjainak, pót-
tagjainak, a Helyi Választási Iroda tagjai-
nak, Délegyháza Község Önkormányza-
tának és dolgozóinak, a Délegyházi
Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, a Dél-
egyházi Hunyadi János Általános Iskolá-
nak és dolgozóinak, a Kölcsey Művelődési
Központnak és dolgozóinak, valamint
minden kedves segítőnknek, aki az Euró-
pai Parlament tagjai 2019. évi választásá-
nak előkészítésében, lebonyolításában
részt vett, avagy a Szavazatszámláló Bi-
zottságok és a Helyi Választási Iroda
munkáját közreműködésével, kedvességé-
vel segítette. 

dr. Molnár Zsuzsanna 
jegyző, Helyi Választási Iroda vezetője

Ízelítő a Mákvirágok életéből
A2018-19-es tanév mozgalmas volt a

Délegyházi Hunyadi János Általános
Iskola Mákvirág Énekkara számára.

Minden iskolai és községi rendezvényen részt
vettek: az iskola új szárnyának átadásán, a tan-
évnyitón, a karácsonyi ünnepélyen, a farsan-
gon, a március 15-i műsorban, az iskolai Ki mit
tud?-on, az anyák napi köszöntőn, a falunapon.
Tavasszal több minősítő területi és megyei
versenyen voltak:
1. Február 14-én Ráckevén, a Ránki György

Alapfokú Művészeti Iskolában a népdalé-
neklő versenyen PERESZLÉNYI RÉKA
(6.a) ARANY minősítést kapott.

2. A Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskola
megyei népdaléneklési versenyt hirdetett
2019. márc. 18-ra. Ezen STRENNER
MAJA (2.a) I. helyezett, TÓTH LIA (2.a)
II. helyezett,
PERESZLÉNYI RÉKA (6.a) III. helye-
zett lett.

3. A gödi XXV. Dunakanyar Népművészeti
Versenyen április 29-én STRENNER

MAJA „ARANY - elismerést”, TÓTH
LIA „EZÜST - elismerést”, és PERESZ-
LÉNYI RÉKA szintén „ARANY - elis-
merést”kapott.

4. A tököli „Szárnyaló”Pünkösdi
Népdalünne pen május 17-én a KIS
MÁKVIRÁGOK ARANY DA-
LOSMADÁR-DÍJBAN,

STRENNER MAJA EZÜST DALOSMA-
DÁR-DÍJBAN, TÓTH LIA EZÜST DA-
LOSMADÁR-DÍJBAN, PERESZLÉNYI
RÉKA GYÉMÁNT DALOSMADÁR-

DÍJBAN részesül-
tek.
Büszkék vagyunk
rátok, kis Mákvirá-
gok! Szorgalmatok,
kitartásotok meg-
hozta a gyümölcsét!
Köszönjük Tóth
Dénesnek, Lia apu-
kájának, hogy segí-
tett elvinni a gyere-
keket a versenyre.

Dr. Ladányi Györgyi 
Tel.: 06-24/212-044

Hétfő: 8.00 – 12.00
Kedd: 8.00 – 12.00
Szerda: 13.00 – 17.00
Csütörtök: 8.00 – 12.00
Péntek: 10.00 – 12.00

Dr. Bognár János
Tel.: 06-21/292-0017

Hétfő: 14.00 – 18.00
Kedd: 14.00 – 18.00
Szerda: 8.00   – 12.00
Csütörtök: 14.00 – 18.00
Péntek: 8.00   – 12.00

HÁZIORVOSOK 
RENDELÉSI IDEJE

Petőné Bartalis Piroska
és BÉA
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Minden évben, a Gyereknapi rendezvény után azt
gondoljuk, hogy azt már nem lehet felülmúlni. És
mégis… Évről-évre egyre többen vesznek részt

a programon, aminek lényege, hogy minden szórakozási
lehetőség és a kínált nassolni valók is INGYENESEK!

Idén már több, mint 600 gyerkőc volt kint a Szent Ist-
ván parkban, és szórakozott önfeledten. Köszönjük a tá-
mogatók, közreműködők munkáját, felajánlását és bár-
milyen segítséget, amit a szervezésben és a lebonyolítás
során számunkra biztosítottak!

•  Délegyháza Község Önkormányzata
•  Délegyháza Községgondnokság 

munkatársai
•  Kölcsey Művelődési Központ 

munkatársai
•  Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság

Dunavarsányi Rendőrőrs
•  Baba – Mama Klub
•  Bakos Éva és családja
•  Balázs Krisztián
•  Bodó Csaba és családja
•  Boltos József  és barátai
•  Botos Lukács és barátai
•  Busy Miklós teniszoktató
•  Bürger Zsolt

•  Cziráki Éva
•  Csepel Sziget Kutyaiskola
•  Csokréta Asszonyklub
•  Délegyháza Községi Sportegyesület 

Asztalitenisz Szakosztálya
•  Délegyházi Segítő Anyukák Egyesülete
•  Délegyházi Üdülőterületi Civil Egyesület
•  Délegyháza Faluszépítő Egyesület
•  Délegyháza Faluszépítő Egyesület Íjász

tagozata
•  Délegyházi Sporthorgász Egyesület
•  Délegyházi – Dunavarsányi Önkéntes

Tűzoltó Egyesület
•  Dósa Renáta

•  Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti 
és Családsegítő Szolgálat

•  Dunavarsányi Off-Road Egyesület
•  Egyed Ivett
•  Együtt Délegyházáért Egyesület
•  Jávor Zoltán és családja
•  Kaltenecker István 
•  Margaréta Nyugdíjas Klub
•  Máltai Szeretetszolgálat Délegyházi 

Csoportja
•  Molnár Sándor és barátai
•  Robinson I. Lakópark közössége
•  Szatmáriné Rózsika
•  Tóth Ildi és Janó
•  Vígh Brigitta
… és minden kedves délegyházi anyuka és
nagymama, aki palacsintát, süteményt, pogá-
csát, gyümölcsöt hozott a gyerekeknek!

Szabóné Pál Orsolya

2019. május 25.
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Délegyháza Község Önkormányzata 2019. június 14-16 között rendezte meg a XXVII. Délegyházi Napok rendezvénysorozat.
Idén 27. alakalommal gyűltünk össze, hogy közösen ünnepeljünk, szórakozzunk, köszöntsük településünk újszülöttjeit, kitünte-
tettjeit. Idei rendezvényünk mottójaként Balázs Gyula Kowa által szerzett Délegyháza Himnuszának egy sorát választottuk: 

„EZ A HELY MINDIG FIATAL MARAD!”

XXVII. Délegyházi Napok – 2019

SZERZŐDÉS ALÁÍRÁS

Idén is, a tavalyi évhez hasonlóan szerződés aláírásra is sor
került a Délegyházi Napok rendezvénysorozat keretében.
A Patong Beach Kft. és Délegyháza Község Önkor-

mányzata az alábbiakról állapodott meg:
1. Támogató kijelenti, hogy az általa megvásárolt Délegyháza

1800/58 hrsz. alatt nyilvántartott 1234 m2 térmértékű kivett
beépítetlen terület megjelölésű belterületi ingatlan (ter-
mészetben: 2337 Délegyháza, Napsugár u. 1.) Napsugár utca –
Diófa köz felőli oldalán játszótér kialakítását tervezi. 
A területen elhelyezni tervezett játszótéri eszközöket, mint in-
góságokat, valamint az ingatlan ezen, későbbiekben ter-
mészetben külön lehatárolt részét - közérdekű felajánlásként -
bárki szabadon használhatja, megkönnyítve ezzel Támogatott
ezirányú fejlesztési elképzeléseit.

2. Támogatott a közérdekű felajánlást (továbbiakban: támogatás)
köszönettel elfogadja.

A fentiek alapján Marczinek Zsolt, a Patong Beach Kft.
ügyvezetője és Dr. Riebl Antal polgármester a megállapodás
aláírásával megerősítették együtt működési szándékukat.

A XXVII. Délegyházi Napok támogatói és segítői
Fő támogatok:
• GERULUS Kft.
• Greznár Vidámpark 
• Szőke Sándor 
• MEV FEST Catering Kft.
• Kuni-Red Trade Kft.
• GÁ-KAT Kft.
• PURELAX Bt.
• DTkH Nonprofit Kft.
• KINAMÉ Kft.
• Báthory Imre Műanyag Nagykeres-

kedés
• Kunépszolg Kft.
• Food Universum Kft. 
• LANGANO Kft.
• DPMV ZRT.
• Elohim Kft.
• OTP Bank
• Africatrans Belföldi és Nemzetközi

Fuvarozó és Szolgáltató Kft.

Támogatók: 
• Balla-Ker. Kft.
• Bednárik László 
• Csokréta Asszonyklub

• Darabos Zsuzsanna
• DKSE Asztalitenisz Szakosztály 
• Délegyháza Country line Dance

Club 
• Délegyháza Faluszépítő Egyesület

Íjász Tagozat 
• Délegyháza Életháza életmód klub
• Délegyháza Község Önkormányzat

Képviselő-testülete és Bizottságai
• Délegyháza Községi Sportegyesület
• Délegyházi Horgász Sportegyesület
• Délegyházi Íjász Klub Egyesület 
• Délegyházi Önkéntes Tűzoltó

Egyesület
• Délegyházi Polgármesteri Hivatal

dolgozói
• Délegyházi Testépítő Sportegyesület
• Délegyházi Üdülőterületi Civil

Egyesület
• Dél-Ép-Szolg Kft.
• DÉSA
• +DICK Kft. (CBA üzlet) 
• Dósa Renáta
• Dr. Hegedűs Tamás állatorvos

• Dr. Ladányi Györgyi és munka-
társai

• Dr. Molnár Zsuzsanna
• Dr. Riebl Antal
• Erdei Vendéglő 
• Farkas Jenő, és családja
• Fatter Jánosné
• Gallasz Péter
• Gáspár Ferencné
• Görbe István és családja
• Héder Tímea
• Hohmann Klára 
• Jakus Lászlóné 
• Józsa Kálmánné
• Karolina Fodrászat
• Kenessei Szilvia
• Kerepesi Ferencné
• Kiskunlacházi Raktáráruház
• Kocsis Istvánné
• Kovács Imre Méhész
• Községgondnokság dolgozói
• Lenhardt Károly és családja
• Lukácsi Zsuzsanna
• Madarász Éva
• Margaréta Nyugdíjasklub

• Máltai Csoport
• Márton Tibor egyéni vállalkozó és

családja
• Nagy Istvánné
• Némedi-Tóth Gábor és családja
• Pallaga Imréné
• Papdi László
• Patai Benőné
• RaMiracle Zokniból csodát 
• Sáradi Lajos
• Szadai Józsefné
• Szaza Kft.
• Szilveszter Lajos
• Clingon Kft. Homlokzati szigetelé-

sek specialistája (Szikora Ferenc)
• Szűcsné Himler Márta
• Tavirózsa Kemping Kft. – Varga

Gábor
• Válóczi Tünde
• Varga Éva gerincterápiás jógaoktató 
• Varsa Horgászbolt
• Varju Miklósné és családja
• VIRIDIS Kft.
• Zámbó Istvánné
• Zsákai Józsefné
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mindig egy meghitt és ünnepélyes eseménye a Délegyházi
Napoknak. Délegyháza Község Önkormányzatának Kép-
viselő – testülete minden évben elismerésben részesíti azon
személyeket és csoportokat, akik kimagaslóan sokat tettek
a településért.

Mindezek alapján 2019-ben 
• „DÉLEGYHÁZÁÉRT” címet és a vele járó kitüntetést

PETHŐNÉ BARTALIS PIROSKA részére ado-
mányozta.

A Képviselő – testület döntése alapján
• „DÉLEGYHÁZA TISZTELETBELI POLGÁRA”

címet adományozott
PÁNCZÉL KÁROLY országgyűlési képviselőnek

• „KIEMELKEDŐ KÖZÖSSÉGI MUNKÁÉRT”
oklevelet adományozott
SZILVESZTER LAJOSNAK és A HUNYADI
JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÍTŐ 
KÖZÖSSÉGÉNEK, AKIK A KÖVETKEZŐK:
-  Balázs Krisztián
-  Csiky Dezső Tamás
-  Bálint Gyula
-  a BALLA-KER Kft. ügyvezetője, Balla Ferenc
-  a Schö-Ga Kft. vezetői, Schöffer-Gayerhosz 

Erzsébet és Schöffer Ádám 
-  a Kuni-Red Trade Kft. ügyvezetője, 

Kunsági Gábor
-  a DUNA-VAS Kft. ügyvezetője, Bakos András

A Kitüntetetteknek ezúton is gratulálunk, munkájuk-
hoz további sok erőt, türelmet és jó egészséget kívánunk!

Képes beszámoló a Délegyházi Napokról

A kitüntetések és elismerések átadása
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A SIKEREM TÖRTÉNETE
előadás sorozat negyedik eseményén is 
Délegyházán élő híres és sikeres embert 

mutattunk be. Májusi vendégünk

Palásti József,
a legsikeresebb magyar pékmester, 

a fornetti megalapítója volt.

Délegyházi Faluszépítő Egyesület Íjász Tagozat 
2019. március 30-i verseny beszámoló

Hosszú tél során az íjászok zárt helyi-
ség hiányában csak a szabadban
folytathatják szabadidős tevékeny-

ségüket, ami a nagy hideg miatt nem kellemes.
A tavasz első sugarai hamar tiszteletüket tették
Délegyházán, így csapatunk a szabadba invi-
tálta az íjászokat, melyre 187 fő tette tiszteletét.
Jöttek az ország minden tájáról, még Felvidék-
ről is. 

De a verseny beszámolója előtt engedjék
meg, hogy pár szóval ismertessem, hogy egy
verseny során mi mindenre kell figyelni. 

A verseny előtti hetek az előkészületekkel
telnek. Kijelölésre kerül a 20 db cél helye, az
adott célok fajtája pl: 3D, 2D, 2 1/2 D, mozgó
cél, rajzolt cél, technikai cél stb... Kinyomtatásra
kerülnek az oklevelek, első versenyes oklevelek,
párbaj oklevelek. Ellenőrizzük, hogy az érmek
megfelelő darabszámban rendelkezésre álljanak
(arany, ezüst, bronz). Ellenőrizzük a céltáblák
állapotát, melyek a lövések alatt szétlövésre ke-
rültek. Közben a versenyt meghirdetjük, a re-
gisztrációkat fogadjuk, a feltett kérdésekre vá-
laszolunk, a csapatokat összeállítjuk, figyelünk
a laktózmentes, vegetáriánus étkezésre is, me-
lyet a szakácsunkkal egyeztetünk, a rajzolt cé-
lokat csapatunk tagja megrajzolja, a térkép el-
készítésre kerül.

A verseny napján csapatunk tagjai már reg-
gel 6 órától a versenycélok felállításában, pony-
vák kifeszítésében, szalagok felhelyezésében te-

vékenykednek. Kb. 7 órától érkeznek a előre-
gisztrált résztvevők, melyek a regisztráció le-
folytatása után megkezdhetik felkészülésüket a
versenyre, melyet külön belövőpályán gyako-
rolhatnak.

10 órától kezdődik a verseny nyitása, a csa-
patok kihirdetése és a verseny kezdése. A ver-
seny kb 15-16-ig tart, utána a csapatok leadják
a beíró lapokat és elkezdődik az ebéd. A hát-
térben ekkor kezdődik a munka nagyobb része:
pontok átszámolása, oklevelek-, első versenyes-
és párbaj oklevelek megírása stb.. 

A versenyzők ebéd után párbajon vehetnek
részt, ami általában távlövés vagy korong lövés
szokott lenni flu-flu vesszővel.

Kb. 17 körül kerül sor az eredményhirde-
tésre, amit a Szent István parkban, a szobor
előtt szoktunk tartani. A szép helyszín és a cso-
dálatos szobor előtti hely méltó lezárása az or-
szágból érkező versenyzők eredményeinek ki-
hirdetésére.

A verseny alatt minden rendben zajlott, a
versenyzők a verseny végén elégedetten távoz-
tak és még napokig kaptuk a pozitív visszajel-
zéseket. 

A verseny végén 28 arany, 21 ezüst és 19
bronz érem került átadásra. 

Csapattagjaink szintén versenyeztek 187
fővel együtt. 

Csapatunk tagjai a következő eredményeket
érték el: 

- Tamás Balázs ifi fiú tradi kategóriában
arany érmes

- Veszelovszki Vanessza ifi lány tradi ka-
tegóriában ezüst érmes

- Herczeg Linett gyerek lány tradi kategó-
riában arany érmes

- Batta Petra gyerek lány tradi kategóriá-
ban ezüst érmes

- Veszelovszki Tiborné Judit felnőtt nő
barebow kategóriában arany érmes

- Richtárik Konrád gyerek fiú olimpiai ka-
tegóriában arany érmes

Köszönjük, hogy ezen a szép napon a ver-
senyzők ellátogattak hozzánk és velük együtt
emlékezetessé tettük Délegyháza március 30-i
napját, mely a nevetéstől, a versengéstől és a si-
keres lövésektől volt hangos.

Délegyháza, 2019. május 05.
Cseh Károlyné

2019. április 19-20-ra virradó éjjel egye-
sületünk tárolója körül tűz kelet kezett.
KÖSZÖNETÜNKET FEJEZZÜK KI A
DÉLEGYHÁZI ÖNKÉN TES TŰZOL -
TÓ EGYESÜLETNEK, hogy a tüzet a
gyors beavatkozásuknak köszönhetően
megállították és ezzel felszereléseinket
megmentették.
Hála érte!

Az Üdülőterület aktív civiljei

ADélegyházi Üdülőterületi Civil Egye-
sület hivatalosan hat évvel ezelőtt jött
létre, de az alapítók lelkesedése, civil

tevékenysége révén már több mint tizenöt
éves múlttal rendelkezik. Az alapító szomszé-
dok – Lugosi Ági az egyesület Elnöke, Mátyás
Gabi és Laci, valamint Simonyi Marika – hosz-
szú évek óta aktív szereplői a délegyházi kö-
zösség, különösen az üdülőterület életének.

Büszkék vagyunk, hogy egy holland fia-
talember, Remko is a közösségünk tagja lett,
aki aktivitásával segíti a tevékenységünket.
Van olyan tagunk is (Bence), aki ugyan elköl-
tözött Délegyházáról, de kinyilvánította, hogy
a tagságát fenntartja, és a jövőben is részt
szeretne venni a közösségi életünkben. Ön-
zetlen munkájuk, a hely, és az itt élők szere-
tete az egyesület motorja, így hozzájuk csat-

lakozott, és folyamatosan csatlakozik a tagság.
A jó szomszédi kapcsolatok, a természet sze-
retete, a délegyházi lakóhelyhez, a „hétvégi te-
lekhez” kapcsolódó közös ügyek, kisebb-na-
gyobb problémák hozták össze a közösséget.
Egykoron Tóth Józsi bácsi is meghatározó sze-
mélyiség volt az Újpesti soron, aki a 60-as évek
„úttörője”, mint honfoglaló, mára már ikonná
vált a számunkra. 
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Érdemes levenni a polcról a Bibliánkat és
kikeresni ezt az olvasmányt. Olyan böl-
csességet oszt meg velünk, ami akkor is

igaz, ha nem akarunk róla tudomást venni. Ol-
vassuk el! Mire tanít minket? Elsősorban azt ál-
lítja, hogy az idő, mint egy dimenzió, ami azért
adatott, hogy az ember keretek közé tudja he-
lyezni az életét, nem céltalan tér. Rendelve van-
nak időkeretek az igazán fontos dolgainkra.
Másodsorban közvetett módon felteszi a kér-
dést az embernek: te mindenre szánsz időt
amire rendelt az Isten? 

Közeledik a nyár és megváltozik az időér-
zékünk, de igaz ez életszakaszok váltakozásai-
ban is. Máshogyan érzékelünk időket. A család-
ban eltöltött idő, a munkában töltött idő, a ki-
kapcsolódásra szánt idő, az önmagunkra szánt
idő, az Isten ideje az életünkben. Ez a néhány
vers most, a bölcsességirodalom részét képező
prédikátori szakaszból, sarokba szorít a két kér-
désével: Megfelelően használod a rendelt idő-
ket? Minden olyan dolog helyet kap az időbe-
osztásodban, ami az értékrendedben fontos? 

Az Isten célját kell látnunk a tanítás mögött.
Nem egy újabb területet akar felhozni, amivel
lelkiismeretfurdalást és bűntudatot okozhat, rá-

mutatva, hogy mit nem csinálunk jól. Isten
célja, hogy rendben legyen az életünk, ehhez
adta a rendelt időket. Legyen időnk Istenre, a
hivatásunkra, a családunkra, az eddig rosszul
megélt percekre, és ne feledjük a tényt, hogy az
időnk véges.

A Délegyházi Református Missziói 
Egyházközség aktuális programjai

Állandó alkalmaink:
Csütörtök 16:00 Felnőtt Bibliaóra 
(60+ korosztálynak)
Csütörtök 19:00 Felnőtt Bibliaóra 
(30-60 korosztálynak)
Péntek 16:00 Ifjúsági Bibliaóra 
(12-13 korosztálynak)
Péntek 18:00 Ifjúsági Bibliaóra 
(14-18 korosztálynak)
Vasárnap 10:00 Istentisztelet és Gyermek-
istentisztelet
A Bibliaórák Június 17-től augusztus 20-ig

szünetelnek.
További eseményeink:
Június 24-30. Óvodás – alsós helyi tábor
Augusztus 4-10. Felsős – középiskolás tábor
Augusztus 22-23. Úrvacsora-előkészítő alkalmak
a Bibliaórák idejében

Augusztus 25. 10:00 Újkenyérért hálát adó Is-
tentisztelet
Nyári táborok:
Az óvodás és alsós helyi gyermekek táborát jú-
nius 24-től 30-ig tartjuk. A tábori részvétel díj-
talan. Támogatást, hozzájárulást köszönettel
fogadunk. 
A felsős és középiskolás ifjak elutazós táborát
augusztus 4-től 10-ig rendezzük Tahiban. A
tábor részvételi díja 30.000.- forint. Tábora-
inkra minden fiatalt szeretettel várunk! 
Hivatali nyitva tartás: Szerda 8:00 – 16:00 
A lelkészi hivatal június 17-től  augusztus
20-ig szünetel. Ügyintézés személyes
egyeztetés alapján lehetséges. Keressenek
bizalommal!
Elérhetőségeink: Cím: 2337 Délegyháza, Szabad-
ság tér 11. E-mail: delegyhaza.ref@gmail.com
Tel.: +36 30 941 51 05.
Facebook: https://www.facebook.com/delegy-
hazaref. Bankszámlaszám: Délegyházi Refor-
mátus Missziói Egyházközség 10918001
00000085 97250000
Alkalmainkra hívunk, várunk szeretettel min-
denkit!

Sáska Attila református lelkipásztor

Délegyházi Református Missziói Egyházközség
„Mindennek megszabott ideje van…” (Olvasmány: Prédikátor 3, 1-8.)

Az Ő szlogenje a TÓPARTI-DICSÉRET,
amit a régebbi üdülők és itt lakók még ismer-
hettek. A lényege, hogy a szomszédolások al-
kalmával minden érdemleges dolgot pl. kertépí-
tést, finom süteményt, egy méretes halfogást,
vagy akár egy esti összejövetel megszervezésé-
ért dícsérte meg a szomszédokat. Ezt a hagyo-
mányt szeretnénk tovább vinni és kiszélesíteni

a jövőben. Jelenleg is munkálkodunk azon,
hogy megvalósítsuk a „Tóth Józsi Bácsi Tóparti di-
csérete” emlékplakettet, amelyet évente adnánk
át az arra érdemes, kiemelkedő közösségi mun-
kát végzőknek, vagy támogatóiknak.

Az egyesület manapság már a saját rendez-
vényeivel és a falu életében való aktív részvéte-
lével lett ismert. Az üdülőterületi civilek értékes
kapcsolatokat ápolnak a környék más civiljeivel,
a Faluszépítőkkel, a Horgászokkal, a hagyomá-
nyőrző Íjászokkal, és a Táncosokkal, környező
intézményékkel és hivatalos szervezetekkel is.
A Délegyházi Önkormányzat is elismeri, és le-
hetősége szerint támogatja a szervezet azon te-
vékenységeit, amik a közösségépítés, a hagyo-
mányőrzés, a környezet szépítése-megtartása
célját szolgálja. 2018-ban is minden közösségi
rendezvényen és tevékenységben aktív résztve-
vőként voltunk jelen.

A tagság számára fontos, hogy a civil szer-
vezetük egyben érdekvédelmi szervezet is. Így

közösen, hatékonyan léptek már fel a környe-
zetromboló, környezetszennyező cégek és te-
vékenységek ellen. Lobbi-tevékenységükkel sok
jó ügyet támogattak, erősítettek már. 

Közös összejöveteleiken beszélik ki, vitat-
ják meg az itt élők, az itt üdülők ügyeit és
gondjait. Civilekhez hűen egy pohár itóka mel-
lett a problémákról és azok megoldásáról is
őszintén beszélnek. A lelket simogató humor
sem távoli számukra: a fő közösségi területük
az Újpesti sor - a Liget utca - és a Diófa utca
által határolt háromszöget elnökük, Lugosiné
Ágika munkájának elismeréseként, titokban,
táblával is megjelölve, LUGOSI ÁGI TÉR –
nek nevezték el.

Szeretettel várnak minden aktív civilt, aki a
közösségi értékeket tiszteli, védi és tenni is akar
érte! 

Tisztelettel: 
a Délegyházi Üdülőterületi 

Civil Egyesület tagsága
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Gyülekezetünkkel időnként játékos dél-
utánokat szoktunk tartani, ahol spor-
tolunk, beszélgetünk, sütizünk. Ide

bárki jöhet, örömmel látunk mindenkit. Vannak
meghívottak, de aki arra jár bejöhet. 

Az egyik ilyen alkalommal két fiú sétálga-
tott a terem előtt és meghallották az utcáról,
hogy valamilyen esemény van odabent és be-
jöttek. Megkérdezték, hogy maradhatnak-e?

Régről ismertem őket és tudtam, hogy ők
olyanok, akik nem tartják tiszteleteben mások
tulajdonát és nem érzik azt, hogy illik visel-
kedni. Magyarul, mikor felmerült a kérdés,
hogy maradhatnak-e, előbb át kellett gondol-

nom a velük járó veszélyeket. A termet, ahol
játszottunk, béreltük, nem a sajátunk volt,
ezért ha bármiben kárt tesznek, az ránk rossz
fényt vet és nekünk kell megfizetni a kárt.
Mindezt átgondolva, azt mondtam nekik, hogy: „Be-
jöhettek, játszhattok, sütizhettek, de egy dolgot kérek,
fogadjatok szót. Amit mondunk azt be kell tartani.
Ha rád szólok hagyd abba, ha kérek valamit tőled –
tedd meg.”

Később az jutott eszembe, hogy Isten is
ugyanígy bánik velünk. Beenged a közösségébe,
megengedi, hogy ott legyünk az Ő közelségé-
ben, ellát minket mindennel, ami az élethez
kell, jól tart minket és csak egyet kér, engedel-

mességet, azt, hogy tartsuk be az Ő szabályait.
A történet vége az lett, hogy a fiúk jól viselked-
tek és nem volt semmi probléma velük.

A mi élettörténetünknek mi a vége? Elfo-
gadjuk, hogy Isten fegyelmezzen? (Pl: Az élet-
ünkben megjelenő nehézségek által.) Elfogad-
juk, hogy jól tartson? (Pl: Ad nekünk munkát,
családot, barátokat.)

Csupán csak egyet kér: engedelmességet.
Azt, hogy ne a gonoszra hallgassunk, hanem
Őrá, és akkor jó dolgunk lesz már itt a földön
is, de az igazi jutalom a mennyben vár ránk.

Mihály Csilla
baptista gyülekezet 

Valamit valamiért

Ahúsvéti idő hetedik vasárnapja - Urunk
mennybemenetele - Lukács evangélista
nevéhez fűződő Apostolok Cselekede-

tei című írásban olvashatjuk. A feltámadási je-
lenések nem történeti írások, amelyek a feltá-
madásról és Jézus fizikai mennybe emelkedé-
séről szólnak, hanem a tanítványok vallási
tapasztalatának szimbólumokkal leíró elbeszé-
lések. 

Jézus tanítványai a nagypénteki tragédia
után, bizonyos idő elteltével eljutottak arra a
hitbeli meggyőződésre, hogy a Mester legyőzte
a halált, elfoglalta helyét a mennyei Atya isteni
világában. 

Lukács evangélista evangéliumában össze-
foglalta Jézus életművét, kezdve Jézus megke-
resztelkedésétől egészen haláláig és mennybe-
meneteléig. "Kínszenvedése után élve megmutatta
magát nekik, számos jellel bizonyította számukra,
hogy él. (Lk. 24.)

Jézus feltámadása titokzatos esemény,
amely a történelemből indul ki, de a világ tér-
idő korlátait áttörve Isten földöntúli titokzatos
világában fejeződik be. A nagypénteki tragédia
után a tanítványoknak időre volt szükségük,
hogy a vallási tapasztalat világában eljussanak
a hitbeli bizonyosságra. Negyven napon át
megjelenve Isten országáról beszélt nekik. A
Bibliában a negyven nap nem matematikai ér-
tékű adat, hanem Istentől rendelt idő, hogy az
ember lelkileg elmélyülhessen és felkészülhes-
sen az isteni kinyilatkoztatásra (Kiv 24, 18,
34,28). Lukács a negyven napot több napnak
nevezi (Ap.Csel. 13,31). Evangéliumában Jézus
feltámadását húsvét vasárnap estére helyezi
(Lk. 24,50-52). Azt állítja, el kellett telnie Isten
által elrendelt időnek, hogy a tanítványok hitet
tudjanak adni, amelyek meggyőzték őket, hogy
Mesterük legyőzte a halált és emlékezteti őket
Isten országáról szóló korábbi tanítására. A ta-
nítás szerint Isten országa egy titokzatos lelki
- szellemi birodalom, amelyben az emberek el
tudják fogadni Isten akaratát, így lehetőségük
van az üdvösség elnyerésére - imádkozzanak
eljöveteléért, annak szélesebb körű elterjedé-
séért (Mt 6,10).

Amikor együtt étkezett velük, meghagyta
nekik, ne távozzanak el Jeruzsálemből, várja-
nak az Atya ígéretére. A Jézussal való "együtt
étkezés" jelképezi, hogy a tanítványok a vallási
tapasztalat világában átélték, hogy valóságos
kapcsolatban vannak egymással az asztalközös-
ségben. A feltámadt Jézus ajkáról elhangzó
utasítás jelkép, a tanítványoknak azt a meggyő-
ződését fejezi ki, ha Jeruzsálemhez kapcsolód-
nak Jézus életének legfontosabb eseményei,
akkor a feltámadás örömhírét is ebből a város-
ból kell terjeszteniük a világban. Az Atya ígé-
rete a Szentlélek eljövetelére vonatkozik (Lk
24,49).

A húsvéti idő befejező ünnepe - pünkösd-
vasárnap - A Szentlélek pünkösdi eljövetele
(Ap.Csel 2,1-11). Amikor elérkezett pünkösd
napja: a pünkösd a zsidóságban ősi aratási
ünnep volt, amelyet húsvét után hét héttel tar-
tottak. A zsidók a Kr. u. 1. századtól kezdve
ezen az ősi ünnepen a Sínai-hegy törvényadá-
sáról is megemlékeztek. Lukács erről a pün-
kösdről beszél. "Mindannyian együtt voltak" : Má-
tyás apostollal kiegészült tizenkét apostolból
álló csoportra utal, valamint azok, akik a ház
körül tartózkodtak.

"Zaj támadt az égből, olyan, mint a heves szélvész
zúgása." A szél és a vihar - Teofánia - Isten
megnyilvánulásának szimbóluma. Szétoszló
nyelvek jelentek meg, olyanok, mint a tűz. A
tűz az Ószövetségben az Isten jelenvalóságá-
nak jelképe (Kiv. 3,2, 13,21, 19,18).

A Kr. utáni 2. sz. -zsidó hagga- képnyelvi
bibliamagyarázat szerint - Isten hangja a Sínai
hegyen hetven nyelvre oszlott, hogy minden
nép megérthesse. Az Ószövetségi Biblia 70
népet tartott számon a világon (Ter. 10). Ez ki-
fejezi, hogy Isten üzenete, törvénye az egész
emberiségnek szól. A Lélek a szívbe írja Isten
törvényét és megújítja az emberek belső világát
(Jer. 31,31-34, Ez. 36,25-28).

A nyelvek adománya a Lélek jelenvalósá-
gára utal, nem tanult nyelvek. Fordítottját mu-
tatja be, a bábeli nyelvzavarról szóló vallási drá-
mának. Bábelben a bűn, a széthúzást, egyet
nem értést eredményez az emberek között. Az

első Pünkösd, a Szentlélek közösséget, egye-
tértést teremt a feltámadt Krisztusról tanúsá-
got tevő és elfogadó emberek világában. 

A Szentlélek átadása az apostoloknak
"Jézus eljött, megállt középen és azt mondta nekik:

Békesség nektek! Rájuk lehelt és így szólt hozzájuk:
Vegyétek a Szentlelket!” A lehelet szimbolikus, a
Teremtés könyvének egyik részletére utal (Ter.
2,7), azt jelenti, ahogy Isten lehelete ajándé-
kozta az életet az első embernek, így a megvál-
tott ember is Isten leheletével kapja ajándékba
a Szentlelket, vele együtt az új krisztusi életet.
A Szentlélek adományozása különleges hata-
lom gyakorlása, Jézus kereszthalála által bizto-
sított bűnbocsánat közvetítése. A Lélek ajándé-
kozása, a kiáradó Lélek Jézus követőit egy-
házzá, tanúságtevő gyülekezetté formálja.

Papszenteléskor a Püspök is rálehel a szen-
telendő papra, így tovább adja a Jézus által ka-
pott papi hatalom gyakorlását.

„Akinek megbocsátjátok bűneiket.” János írá-
saiból: ez a hatalom nem csak a keresztség ki-
szolgáltatására, vagy megtagadására, hanem a
keresztség után elkövetett bűnök megbocsátá-
sára is érvényes (Ján 1,8-2,2).

Az Apostolok Cselekedeteinek szerzője a
Lélek eljövetelét, illetve Krisztus egyházának
születését a Szentlélek kiáradásának tulajdo-
nítja. Jézus halála, feltámadása, megdicsőülése
és a Lélek eljövetele egyetlen esemény. A Mes-
siás, aki a keresztről feltámadt, a Lelket is a ke-
reszten adta át tanítványainak (Jn 19,30). A kö-
zösséget formáló Lélek jelenvalóságának meg-
tapasztalásához Jézus követőinek időre volt
szükségük, mint annak bizonyossággá érlelő-
déséhez, hogy Mesterük megdicsőül - „felvétetett
a mennybe”.

A tanítványok hitbeli felismerése emberi
erővel nem magyarázható, csodáikat, közös-
séggé formálódásukat, igehirdetésük sikerét, a
tanúságtevők növekedését a Léleknek köszön-
hetik, aki ma feltámadt, Krisztus ajándékaként
van jelen életükben, ez hatékonnyá teszi tanú-
ságtételüket.

Józsa Sándorné
hitoktató

A Római Katolikus Egyház ünnepei június hónapban
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HÁZHOZ MEGYEK!  Hívjon bizalommal!
Kronome Mónika  06 70 563 3832
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FARKAS CIPŐJAVÍTÓ 
ÉS KULCSMÁSOLÓ

Cipőjavítás, kulcsmásolás, élezés, bélyegző
készítés, távirányítók, autóriasztók, autókul-
csok elemcseréje. 
Ha felkeltettem érdeklődését és igényt tart a
szolgáltatásomra, az alábbi elérhetőségeimen
leadhatja megrendelését:

Üzlet elérhetősége: Bp. Déli pu., Farkas cipő-
javító – kulcsmásoló 
Vidéki ügyfeleim részére elérhetőségem:

Átvevőhely: Délegyháza, Vörösmarty u. 43. 
Hétfő – péntek: előre egyeztetett időpontban 
Rendelés egyeztetés: 06 70 411 8004
https://www.facebook.com/farkascipojavito-
eskulcsmasolo/

Tisztelt olvasók! Versenyezni nehéz
feladat. A sportolónak a versenyre
készen kell állnia fizikailag, lelkileg

és agyilag is. A versenyek előtt a sportolók
többször lejátsszák képzeletükben a mérkő-
zéseket. Ez is hozzátartozik a felkészüléshez
és a sikerhez. A motiváció nagyon fontos a
sikerekhez, a győzelemhez. Minden karate
versenyző, sportoló arra vágyik, hogy a do-
bogó legfelső fokára állhasson. 

De nem csak a győzelmet kell feldol-
gozni, hanem a veszteséget is. Itt is fontos

az edző szerepe, nem csak a fizikai felké-
szülésben. A világunk nagyon teljesítmény
orientált lett az óvodás kortól kezdve, és
nem csak a sportversenyen, hanem a hét-
köznapi életben is. Mindig azt mondjuk,
hogy a részvétel a fontos, de ez így nem
igaz. Csak a győzelem számít egy verseny-
zőnek. Ha lemarad a dobogóról, akkor el-
bizonytalanodik, pedig a nem dobogós he-
lyezésben is nagyon sok munka van. És a
gyereklélek egy külön fejezet. A gyerekek
nagyon érzékeny emberek, és nagyon nagy
akaraterővel rendelkeznek. Képesek na-
gyon dolgozni a sikerért, viszont nehezeb-
ben tudjuk megmagyarázni nekik az oko-
kat, ha nem volt sikeres. A szülők nagyon
feszültek, a gyerekek pedig tragikusan élik
meg, ha nem ők a győztesek. Sokat adhat
a karate versenyzés a kicsiknek és ezeknek
mind hasznát veszik majd az életben. Ke-
mény munka a céljaimért, összpontosítás a
jobb eredményért, céltudatosság. Sportsze-
rűségre nevel a verseny, az ellenfél tiszte-
letére és a szabályok betartására. És a kis-

gyereknek önbizalma lesz az átélt sikerek-
től. De talán ami a legfontosabb, hogy
megtanulnak küzdeni. Büszkék lesznek a
gyerekek arra, amit a saját erejükből elér-
nek. Van egy cél, meg van, hogy mit kell
ezért megtenni, és ha küzdünk érte, annak
megjön a haszna az életben is.

Május 25-én már a 9. alkalommal ren-
dezték meg a Tadashii Kupa kyokushin ka-
rate versenyt Kiskunmajsán. Az egyesüle-
tünk versenyzői részt vettek a versenyen és
nagyon szép eredményt értek el. 4 arany-
érmet és 3 bronzérmet szereztünk! 

Aranyérmeseink: Kiss Korina kata és
küzdelem, Lenzsér Réka küzdelem, Szo-
kolai István senior küzdelem. Bronzérme-
seink: Kovács Botond, Galambos Viktor
és Lenhardt Csaba küzdelemben. 

Szép volt srácok, ez volt az utolsó ta-
vaszi versenyünk. Ezután már „csak” a
nyári edzőtáborok és az övvizsgák követ-
keznek, majd a nyári pihenő.

Marossy Károly 
klubvezető

OYAMA KARATE KYOKUSHIN HUNGARY
DÉLEGYHÁZI KARATE SPORTEGYESÜLET

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

Délegyházi sikerek Kiskunmajsán. 4 arany, 3 bronzérem!
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Közérdekű telefonszámok
1. Polgármesteri Hivatal

cím: 2337 Délegyháza, Árpád u. 8.
tel.: 06-24/542-155, fax szám: 06-24/542-156

2. Napsugár Óvoda
cím: 2337 Délegyháza, Árpád utca 6.
tel.: 06-24/212-070

3. Hunyadi János Általános Iskola
cím: 2337 Délegyháza, Árpád utca 53.
tel.: 06-24/212-055, fax szám: 06-24/212-055

4. Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és 
Család segítő Szolgálat
tel.: 06-24/483-352

5. Zsebi-baba Családi Bölcsőde
cím: 2337 Délegyháza, Árpád u. 2.
tel.: 06-30/868-6614

6. Kölcsey Művelődési Központ
cím: 2337 Délegyháza, Szabadság tér 1-3.
tel.: 06-24/212-005

7. Könyvtár
cím: 2337 Délegyháza, Szabadság tér 9.
tel.: 06-24/412-172, 06-30/696-6589

8. Orvosi rendelő
cím: 2337 Délegyháza, Rákóczi u. 8.
Dr. Ladányi Györgyi: 06-24/212-044
Dr. Bognár János: 06-21/292-0017

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
Kerezsi Istvánné: 06-70/434-5166 

16. MISA Alapítvány – Dr. Gligor János
tel.: 06-24/486-023 06-30/222-3535

17. Délegyháza-Dunavarsány Önkéntes Tűzoltó
Egyesület
Rim Attila: 06-70/348-6092
Rim György: 06-30/987-2850

18. Közterület-felügyelő – Trencsánszki Tibor
tel.: 06-30/328-0304

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

20. Délegyházi Református Missziói Egyházközség
tel.: 06-30/941-5105

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

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

23. Dunavarsányi Rendőrörs
cím: 2336 Dunavarsány, Gyóni Géza u. 5.
tel.: 06-24/520-991
Rendőrség szolgálati mobil: 06-20/489-6753

24. DPMV Zrt. Víz- és szennyvízszolgáltatás
cím: 2336 Dunavarsány Vörösmarty u.149.
DPMV Zrt. diszpécser szolgálata minden nap (0-24h)
fogadja az Ön hívását a 06 29 340 010-es 
és a 06 70 682 7546-os telefonszámon.

Délegyházi Hírek
Kiadó: Délegyházi Polgármesteri Hivatal • Székhelye: 2337 Délegyháza, Árpád u. 8.
Ingyenes kiadvány • Felelős kiadó: Dr. Molnár Zsuzsanna • Főszerkesztő: Szabóné Pál Orsolya
E-mail cím: delegyhazihirek@delegyhaza.hu •  Tel./Fax: 06-24-212-005
Nyomdai munkák: West-Graph Kft. •  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.

APRÓHIRDETÉS
•  VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, javítás, dugulás elhárítás, gyorsszolgálat, 

állandó ügyelet hétvégeken is. Tel.: 06 30 376 1796

•  REDŐNY JAVÍTÁS RÖVID HATÁRIDŐVEL! Hétvégén is kimegyek! 
Tel.: 06 20 3642 383

•  BENZINES, HÁLÓZATI ÉS AKKUMULÁTOROS KERTI-, MŰHELY-
SZERSZÁMOKKAL, KIEGÉSZÍTŐKKEL VÁRJUK VÁSÁRLÓINKAT! 
Fűnyírók, fűkaszák, sövényvágók, láncfűrészek, nagynyomású mosók, gérvá-
gók, körfűrészek, gyalugépek, köszörűk, fúrógépek, csavarbehajtók, rönkha-
sítók, kompresszorok, áramfejlesztők, betonkeverők, lapvibrátorok, forgácsel-
szívók. Telefon: 06 20 247 1526, INFO@PGGH.HU, WWW.PGGH.HU

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindazoknak, akik KUPECZ BÁLINTot szerették és tisztelték, 

2019.április 30-án utolsó útjára elkísérték és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

a Máltai Szeretetszolgálattól
A Máltai Szeretetszolgálat Délegyházi 
Csoportja tájékoztatja a Lakosságot, hogy
többféle bébiétel – a készlet erejéig – ingyen elvihető.
A Csoport tagjai Ügyfélfogadási időben várják az érdeklődőket!
Hétfő: 9.00 – 12.00 óráig,Szerda : 14.00 – 17.00 óráig
Helyszín: Máltai Ház (2337 Délegyháza, Dózsa Gy. u. 59.)

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

AKCIÓ: KERTI SÜTŐK,

Új termékek: 

TERRÁN és BRAMAC cserép
AKCIÓ: KERTI SÜTŐK,

Új termékek: 

TERRÁN és BRAMAC cserép

Délegyháza

KÉNYELMES ALAKFORMÁLÁS
INFRAFÉNY ÉS MÁGNESTERÁPIA
GARANTÁLT KALÓRIAVESZTÉS

EXTRA GYORS MÉREGTELENÍTÉS

INFRATRAINER DÉLEGYHÁZA
2337 Délegyháza, Fűzfa utca 11.
Bejelentkezés: 06 30 152 0028

www.infratrainerdelegyhaza.hu

GARANTÁLT KALÓRIAVESZTÉSGARANTÁLT KALÓRIAVESZTÉS
EXTRA GYORS MÉREGTELENÍTÉSEXTRA GYORS MÉREGTELENÍTÉS

INFRATRAINER DÉLEGYHÁZA
2337 Délegyháza, Fűzfa utca 11.
Bejelentkezés: 06 30 152 0028


