
Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa                          XXVI. évf. 285. szám        2020. január-február

„Valahogy el kell engedni a régit. 
Tudom volt benne számtalan könny és nevetés… 
Temettünk és kereszteltünk, sírtunk és volt, 
amikor könnyek között nevettünk. 
Voltak barátok, és váltak ismeretlen ismerőssé, s talán reméljük,
hogy majd a mostani igaz barátra lel általunk. 
El kell engedünk, mert elmúlt. 
Le kell vonni a tanulságot, vállat vonni, 
vagy a keresztet magunkra venni, de menni kell tovább. 
MErT Vár bEnnünkET Egy új éV, új EséLy és 
hiszEM: EzErnyi új csoda. 
és nEM… nEM az éVnEk kELL jónak LEnniE, 
ELég, ha bEnnE az EMbEr VáLik azzá. 
jóVá.”

(Todorovits rea)

A fotókat készítette: Egyed Ivett és Szalai Csilla
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Délegyháza Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 2019. decem-
ber 17-én rendes ülést tartott a

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

Első napirendi pontként ingatlanügyeket
tárgyalt a Képviselő-testület, majd a korábbi
évekhez hasonlóan felülvizsgálta a Délegyházi
Testépítő Sportegyesület bérleti szerződését, és
annak további 5 évvel történő meghosszabbí-
tásáról döntött. A következő napirendi pontok
keretében a Képviselő-testület 2019. évi mun-
kájáról szóló beszámolót, majd a 2020. évi
munkatervét tárgyalta meg a Képviselő-testü-
let, melyet a Polgármesteri Hivatal 2019. évi
munkájáról szóló beszámoló, és a jegyzői adó-

hatóság tevékenységéről szóló beszámoló kö-
vetett. Jóváhagyta a Képviselő-testület a köz-
tisztviselők 2020. évi teljesítménykövetelmé-
nyeinek alapját képező célokat, valamint a
Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
éves beszámolóját, és Társulási Megállapodá-
sának II. számú módosítását. 

Módosította a Képviselő-testület a 2019.
évi költségvetési rendeletét (17/2019.(XII.18.)
önkormányzati rendelet az önkormányzat
2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.13.)
önkormányzati rendelet 3. sz. módosításá-
ról), valamint rendeletet alkotott a novem-
beri ülésen elfogadott étkezési díjakról
(18/2019.(XII.18.) önkormányzati rendelet
a személyes gondoskodás igénybevételéért
fizetendő térítési díjakról szóló 22/2009.

(VIII.19.) önkormányzati rendelet módosítá-
sáról). Ezt követően két támogatási kérelmet
tárgyalt a Képviselő-testület, majd az egye-
bek keretében gépjármű beszerzést, a Nem-
zetiségi Önkormányzat irodájának kialakítá-
sát, valamint a fogászati ellátás ügyét tár-
gyalta. Az Önkormányzat Dr. Peret Adrián
fogorvossal fog várhatóan feladat-ellátási
szerződést kötni, aki a szükséges engedélyek
beszerzését és a korábbi praxisával kapcsola-
tos adminisztráció lezárását követően kezdi
meg nálunk a rendelést.

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

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

Önkormányzati hírek

Tájékoztatjuk Délegyháza lakosait,
hogy községünkben a tüdőszűrés
időpontjai az alábbiak:

2020. március 6. (péntek) 745-1330-ig
2020. március 9. (hétfő) 1200-1730-ig
2020. március 10. (kedd) 745-1330-ig
2020. március 11. (szerda) 1200-1730-ig
2020. március 12. (csütörtök) 745-1330-ig
2020. március 13. (péntek) 745-1330-ig

a tüdőszűrés helye: 
Magyar Máltai szeretetszolgálat 

délegyházi csoportjának klubhelyisége,
2337 délegyháza, dózsa györgy utca 59.

(Orros Ház)

Fontos tudnivalók a változásokról:
A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet részé-

ről Dr. Antal Gabriella főigazgató asszony tá-
jékoztatása alapján 2014. január 1-től az aláb-
biak szerint módosult a tüdőszűrések rendje,
finanszírozása, mellyel kapcsolatban a lakos-
ság részére az alábbi tájékoztatást adom:

1. A fertőző betegségek és a járványok
megelőzése érdekében szükséges járvány-
ügyi intézkedésről szóló 18/1998. (VI.3.)
NM rendelet szerint 2014. január 1-től – a
javuló Tbc előfordulási gyakoriság okán, or-
szágosan – már nem a lakosságra, hanem bi-
zonyos rizikó csoportokra vonatkozik a kö-
telező, ingyenes szűrés.

Ezek a továbbiak:
a) a szociális igazgatásról és a szociális el-

látásokról szóló 1993. évi III. törvény ( a to-
vábbiakban: Sztv.) 4. § (3) bekezdése szerint
hajléktalanok;

b) az Sztv. szerinti hajléktalanok nappali
melegedőjének és éjjeli menedékének dol-
gozói;

c) az utcai szociális munkát végzők;
d) a népkonyha formájában nyújtott ét-

kezésben foglalkoztatottak;
e) a közérdekű önkéntes tevékenységről

szóló törvény alapján tevékenykedő szemé-
lyek, ha hetente legalább összesen 16 órát
hajléktalanokkal foglalkoznak;

f) a büntetés-végrehajtási intézetek fog-
vatartottakkal közvetlenül foglalkozó dol-
gozói;

g) a befogadó állomások és a közösségi
szállások dolgozói;

h) a rendőrségi fogdák és őrzött szállá-
sok dolgozói;

i) az egészségügyi intézmények patoló-
giai és sürgősségi osztályainak egészségügyi
dolgozói;

j) az egészségügyi szolgáltatók mikrobi-
ológiai laboratóriumainak egészségügyi dol-
gozói;

k) az egészségügyi intézmények tüdő-
gyógyászati járó- és fekvőbeteg-szakellátást
végző szervezeti egységeinek egészségügyi
dolgozói.

18 év fölött, az adott foglalatosságot be-
töltött személyeknek tehát jár az ingyenes
szűrővizsgálat, beutaló nélkül. Ugyanis a
rendelet rendelkezik az ún „kontaktok” kö-
telező szűréséről, ami a tüdőgondozó fel-
adata, és a Tbc-s beteg közvetlen környeze-
tének szűrését jelenti. Ugyancsak a tüdőgon-
dozó orvosát kell megkeresni panasz esetén.

2. A munkaköri, szakmai, illetve személyi
higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és

véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.)
NM rendelet szerint mellkasröntgen vizsgá-
latot erre a célra igénylő lakosnak 1700,-Ft
térítési díjat kell fizetniük, a szűrés hely-
színén kapott, a törökbálinti kórház szá-
mára szóló csekk befizetésével. A vizsgá-
lat eredményéről legkésőbb 7 napon belül
szakorvosi leletet adunk.

3. A kötelező egészségbiztosítás kereté-
ben igénybe vehető betegségek megelőzését
és korai felismerését szolgáló egészségügyi
szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok iga-
zolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM ren-
delet értelmében, életkorhoz kötötten, min-
den 40 év feletti személynek joga van
évente egyszer tüdőszűrő vizsgálaton
részt venni, beutaló nélkül, költségmen-
tesen. Ehhez Taj – kártyával kell rendel-
keznie.

14-18 év közötti fiataloknál a tüdő-
szűrő vizsgálat ingyEnEsEn elvégez-
hető amennyiben:

- rendelkeznek érvényes iskolaorvosi,
vagy üzemorvosi beutalóval.

- rendelkeznek szülői, vagy gondvi-
selői beleegyező nyilatkozattal.

- rendelkeznek érvényes személyi
igazolvánnyal, lakcímkártyával.

- rendelkeznek Taj kártyával.
- amennyiben e leletre is szükség

van, azt saját névre kitöltött felbé-
lyegzett válaszboríték ellenében
három héten belül postán meg-
küldjük.

Délegyházi Polgármesteri Hivatal

Tüdőszűrés délegyházán
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„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”
(Tamási Áron)

Tisztelt Délegyházi Polgárok!
Képviselő-testületünk legutóbbi ülésén

tárgyalta a 2020. évi költségvetésünk terve-
zetét. A költségvetés – bár unalmas számok-
ból áll – mégis jól mutatja, hogy mi a telepü-
lés elgondolása, melyek a kiemelt és fontos
kérdések, melyek azok, amelyeket minden-
képp meg kell valósítanunk –, s melyek azok,
amelyeket akkor tudunk megvalósítani,
amennyiben az előzőeket teljesítettük. Ma-
gyarán: fontossági sorrendet állítottunk fel
az elvégzendő feladatok között, hiszen a fe-
lelős gazdálkodás – melyet már évek óta kö-
vetünk – ezt követeli meg. Egyszerűbben
szólva: addig nyújtózkodhatunk, ameddig a
takarónk ér. 

Lássuk tehát a most meghatározott sor-
rendet, lássuk hát, meddig ér a takarónk.
Talán magától értetődik, hogy első és legfon-
tosabb dolgunk, hogy a már elnyert böl-
csőde pályázatot sikerre vigyük és egy új in-
tézménnyel gazdagodjon településünk. Az
átadást ez év augusztus végére tervezzük és
reméljük, hogy sok szülőnek könnyítünk
ezzel a gyermekneveléssel kapcsolatos ne-
hézségeken. Ezzel párhuzamosan önkor-
mányzati szinten mindent megteszünk azért,
hogy a korábban munkába menők, illetve a
később hazaérkező ovis szülők is felügyelet
alatt tudják gyermeküket. Ez utóbbi cél meg-
valósítása érdekében még egyeztetésekre van
szükség, de nagyon bízunk abban, hogy si-
kerrel fogunk járni.

A lakosság és így a gyermeklétszám rob-
banásszerű emelkedése nagyobb konyhai ka-
pacitást követel intézményeink megfelelő

színvonalú kiszolgálása érdekében. Ennek
okán pályáztunk az óvodában működő kony-
hánk bővítésére, s nyertünk forrást is erre. E
pályázat megvalósítása alapvető érdekünk, hi-
szen gyermekeink étkeztetéséről mindenek
felett és mindenekelőtt kell gondoskodnunk.

A kissé nagyobb gyermekekkel – diákja-
inkkal – is törődni fogunk. Mint az bizo-
nyára sokak előtt ismert, a Szigetszentmik-
lósi Tankerület javaslatára és az EMMI dön-
tése alapján községünkben nyolc új
tanteremmel bővül a már meglévő – és nem-
régiben bővített – általános iskolánk. E fej-
lesztést az tette lehetővé, hogy néhány éve
önkormányzatunk megvásárolta a szomszé-
dos – Árpád u. 55. szám alatti – ingatlant.
Az említett szomszédos telek az építkezés-
nek megfelelő formában történő rendelke-
zésre bocsátása – bontás, tereprendezés, a
közművek megfelelő biztosítása – a mi fel-
adatunk lesz, s értelemszerűen a felmerülő
tízmilliós nagyságrendű kiadások is bennün-
ket terhelnek. Tekintettel arra, hogy a meg-

valósuló beruházás – becslések
szerint legalább egymilliárd fo-
rint körüli értéket képvisel – ki-
zárólag bennünket fog gyarapí-
tani  – ezért mindent meg kell
tennünk, hogy vállalt kötele-
zettségünkhöz a szükséges for-
rást biztosítsuk, így az említett
költségeket is terveztük idénre. 

Testületünk a távolabbi jö-
vőre is készült. Pályázatot kí-
vánunk benyújtani a Magyar
Falu program keretében, mely
két célt érint. Az egyik a házi
gyermekorvosi rendelő kiala-
kítása, a másik pedig a Polgár-
mesteri Hivatal bővítése, kor-
szerűsítése. A tervezési és a
kapcsolódó engedélyeztetési
költségekkel számolt a 2020-
as költségvetésünk és remél-
jük, sikeresek lesznek e pályá-
zatok.

Önkormányzatunk az előzőeknél nagy-
ságrendekkel kisebb kiadást jelentő, de a la-
kosság komfortérzetét jelentősen befolyá-
soló intézkedésekre is biztosított anyagi
erőforrásokat. Ennek keretében a közúti
biztonság növelése érdekében elhatározta
testületünk, hogy gyalogátkelőhelyeket (zeb-
rákat) fogunk kialakítani a legveszélyeztetet-
tebb pontokon. Ezen kívül ismét felmerült
a Rákóczi út – Árpád utca találkozásánál egy
körforgalom kialakítása. Ettől a hatóságok
korábban következetesen elzárkóztak, most
mégis úgy döntött testületünk, hogy kísérle-
tet teszünk egy minden hatóság által elfo-
gadható biztonságos forgalomtechnikai be-
ruházás megvalósítására. Ennek első lépése
az, hogy egy megfelelő jogosultsággal és
szakértelemmel rendelkező tervezőt bízzunk
meg e munkával. A tervezési munkákkal
kapcsolatos várható kiadások szerepelnek a
költségvetésben.

További erőfeszítéseket kell tennünk a
közbiztonság növelése érdekében. Bővíteni
kívánjuk a kamerák számát, illetve támogat-
juk az újjászerveződő Polgárőrséget is. Re-
méljük, hogy a notórius gyorshajtók mind-
ezek hatására megszelídülnek, és nem fenye-
getik továbbá sem mások, sem saját maguk
testi épségét.

Elkötelezetten védjük környezetünket is.
Jelképes, ám sokatmondó döntést fogalmaz-
tunk meg, amikor úgy döntöttünk, hogy
száműzzük községi rendezvényeinkről az
egyszer használatos eszközöket és erre fel-
kérjük az általunk támogatott szervezeteket
is. Tudjuk, hogy bolygónkat elhasználtuk, s
talán a 24. órában vagyunk ahhoz, hogy
megállítsuk ezt a szégyenteljes folyamatot.
Szeretnénk, hogy mi, akik a XX. században
születtünk emberhez méltó módon adhas-
suk át a Földet utódainknak, a XXI. század
gyermekeinek.

E kiadások mellett szeretnénk megtar-
tani mindazokat az értékeket, melyekre szert
tettünk a korábbi években, ezért nem csök-
kentettük a kultúrára, sportra, egészségügyre
és szociálpolitikára vonatkozó kiadásokat,
további szoros együttműködésben kívánunk
dolgozni társadalmi szervezeteinkkel.

Úgy gondolom sok és szép feladatot
szabtunk magunknak 2020-ra. Bízom abban,
hogy terveink valóra válnak. Ehhez kérem
minden délegyházi segítő hozzáállását, hi-
szen ezeket a nemes célokat csak együtt tud-
juk megvalósítani. 

Délegyháza, 2020. február
Őszinte tisztelettel: 

Dr. Riebl Antal 
polgármesterIlyen is lehet az új iskola
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Rendezvény időpontja Rendezvény megnevezése Helyszín Szervező
2020. január 22. Magyar Kultúra Napja Művelődési ház Művelődési ház
2020. február 14. Iskolai farsang Művelődési ház Iskola
2020. február 15. Falusi disznótor CIVILEK HÁZA Művelődési ház
2020. március 7. Téltemetés a Mohácsi Busókkal Szent István park Művelődési ház

2020. március 7. Nőnapi ping-pong bajnokság Iskola Tornacsarnok

Délegyháza Községi 
Sportegyesület 
Asztalitenisz 
Szakosztály

2020. március 13. Iskolai ünnepség Művelődési ház Iskola
2020. március 15. Községi ünnepség Művelődési ház Önkormányzat

2020. március 28. Íjász verseny Civilek háza Délegyháza Faluszépítő 
Egyesület Íjász tagozata

2020. április 3. Tavaszi, húsvéti koncert Művelődési ház Művelődési ház
2020. május 9. ÉN IDŐ=ANYAIDŐ Művelődési ház Művelődési ház

2020. május 16. Íjász verseny Civilek háza Délegyháza Faluszépítő 
Egyesület Íjász tagozata

2020. május 30. Gyermeknap,   számháború Civilek háza, Foci 
pálya

Művelődési ház, Együtt 
Délegyházáért 

Egyesület, DKSE

2020. május 31. VADKÖRTEFA tánccsoport 10 éves jubileumi 
rendezvénye Civilek háza Vadkörtefa néptánc 

csoport
2020. június 15. Iskolai ballagás Iskola Iskola

XXVIII. Délegyházi Napok Szent István park Önkormányzat

Horgászverseny 1-es tó Délegyházi Horgász 
Sportegyesület

2020. június 19. Tanévzáró ünnepély Iskola Iskola
2020. augusztus 20. Községi ünnepség Szent István park Önkormányzat
2020. szeptember 5.  TRIANON szabadtéri előadás Szent István park Önkormányzat

2020. szeptember 26. Íjász verseny Civilek háza Délegyháza Faluszépítő 
Egyesület Íjász tagozata

2020. október 2. ZENE VILÁGNAPJA koncert Művelődési ház Művelődési ház

2020. október 17. Íjász verseny Civilek háza Délegyháza Faluszépítő 
Egyesület Íjász tagozata

2020.október 22. Iskolai ünnepség Művelődési ház Iskola
2020. október 23. Községi ünnepség Művelődési ház Önkormányzat
2020. október 24. Szüreti bál Művelődési ház Csokréta Asszonyklub

2020. október 31. Tökfesztivál Művelődési ház Baba-Mama Klub és 
Művelődési ház

2020. november 28. Idősek napja Művelődési ház Önkormányzat
2020. december 5. Mikulás ünnepség Művelődési ház Önkormányzat
2020. december 5. Karácsonyi kirakodóvásár Művelődési ház Művelődési ház

2020. december 11. Karácsonyi koncert Művelődési ház Művelődési ház

Szent István park Délegyháza Faluszépítő 
Egyesület

Liget utca
Délegyházi 

Üdülőterületi Civil 
Egyesület

2020. december 18. Mindenki karácsonya Művelődési ház 
előtt Önkormányzat

2020. december 24. Halászlé osztás Civilek háza Együtt Délegyházáért 
Egyesület

Ünnepek, megemlékezések, programok 2020-ban Délegyházán

2020.  június 19-21.

2020. december 13. Mindenki karácsonyfájának díszítése

köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak akik hidegföldi kálmán temetésén
részt vettek, gyá szunkban osztoztak, virággal, koszorúkkal búcsúztak el tőle.

a gyászoló család

köszönetünket fejezzük ki mind-
azoknak, akik elhunyt fiam nagy
sándor  búcsúztatóján részt vettek,
fájdalmunkban osztoztak.

gyászoló család
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MindEnki karácsonya 2019
„A szeretet nem a nagy szavakban, az ígéretekben
és a drága ajándékokban nyilvánul meg, hanem a
mindennapi tettekben, a pillanatnyi cselekedetekben.
Tedd hát meg ma is, amit meg kell tenned, s tedd
ezt úgy, mintha most lenne erre az utolsó lehetőséged! 
Hogy ez neked –e az utolsó, vagy annak, akinek
adod? – nem tudhatod…
De azt igen, hogy a szeretet a legszebb mennyei érzés,
amit Isten emberbe csak juttathatott.”

(Lippai Marianna)

A Mindenki karácsonya rendezvényün-
kön idén is meghirdettük a helyi civil szer-
vezetek között a fenyőfa díszítő akciót,
melynek eredményeképpen 2019 karácso-
nyán 13 délegyházi család kapott karácsony-
fát és ajándékot.

A fák az Önkormányzat és a Családse-
gítő szolgálat közös döntése alapján kerültek
a kiválasztott családokhoz.

Az adományozók névsora, akik kará-
csonykor is szívükön viselték a rászoruló
családok sorsát:
- a fenyőfákat Délegyháza Község Önkor-

mányzata vásárolta meg
- a fenyőfákat a Községgondnokság munka-

társai faragták talpakba
- és akik a fenyőfákból karácsonyfát vará-

zsoltak:
• Baba – Mama Klub
• Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és

Családsegítő Szolgálat munkatársai
• Együtt Délegyházáért Egyesület
• Tündérkonyha Étterem Kft.
• Baptista Gyülekezet Dunavarsány
• Terjéki – Tóth Nóra
• Csokréta Asszonyklub
• Képviselő – testület tagjai
• Délegyházi Református Missziói Egyház-

község
• Délegyházi Üdülőterületi Civil Egyesület
• Simon Mónika és családja
• Délegyházi Country Line Dance Club és az

Amirah gyermek hastánc csoport
• Robinson I. Lakópark közössége
• Vadkörtefa Néptánccsoport
• és egy neve elhallgatását kérő család.

Ismételten köszönjük az adományozók
önzetlen felajánlásait!

A rendezvényen a Délegyházi Üdülőterületi
Civil Egyesület, Görbe István alpolgármester, a
DÉL1LET szervezet tagjai és a művelődési köz-
pont munkatársai kínálták a jelenlévőket teá-
val, forralt borral, kaláccsal, zsíros kenyérrel,
gulyáslevessel.

Szabóné Pál Orsolya
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karácsonyi koncert
2019. december 13.

Karácsonyi eseményünkből hagyo-
mányt szeretnék csinálni. Ezt a
szándékomat erősítette meg az is,

hogy a fellépők listája hétről hétre bővült, il-
letve a közönség számát látva igény is van az
ilyen jellegű programra.

A műsorunkat a fellépők állították össze.
Színes személyiségek egyedi megszólalással,
egyedi előadásmóddal…., de a mondanivaló,
a tartalom egy és közös volt: a karácsony, a
szeretet ünnepe.

Szabóné Pál Orsolya Kölcsey Kórus

Koska Kati Tegze Anita Wéber Zsolt Kecsap Zsákai Józsefné Somogyi Boglárka

Református Gyülekezet Kórusa

Kávai Alexandra Mákvirágok Énekkar Rafael Márió

Mollissima Női Kar
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1823 januárja jeles időszak volt nemze-
tünk életében.

Ebben a hónapban született többek közt
Petőfi Sándor és Madách Imre, és idén 197
éve annak, hogy 1823 január 22-én befejezte
Kölcsey Ferenc a Himnuszt.

Egy sokat szenvedett nép hite, vágya,
Isten trónusáig felható fohászkodása szólal
meg a költeményben. Erkel Ferenc megze-
nésítésében méltán lett a nemzet imád-
sága…és méltán született döntés 1990-ben
– Kölcsey születésének 200. évfordulóján-
arról, hogy a Himnusz elkészültének napja
legyen egyszersmind a Magyar Kultúra
Napja is.

Ez az a nap, amikor főhajtással emlékez-
hetünk meg legfontosabb közös kincsünk-
ről, amely megkülönböztet bennünket más
népektől.

Nem különb és nem több,
mint más nemzetek kultúrája,
de mégis különös tekintettel bír.

A magyar kultúra sok év-
százados kincsesháza végtele-
nül gazdag. 

A remekművek ősi gyöke-
reinkre mutató színes és széles
skálája szolgálja a lélek neme-
sedését, emberi voltunk kitel-
jesedését, hagyományainkra,
nemzeti tudatunkat megerő-
sítő múltunkra emlékeztetnek
bennünket.

A Magyar Kultúra Napja
nem tartozik a hivatalos, piros
betűs ünnepeink közé, de
minden esztendőben megál-
lunk egy napra tisztelegni az
elmúlt évezred alatt megte-
remtett szellemi és kulturális
értékek előtt, melyeket méltán
érzünk magunkénak.

Kultúra nélkül nincs múlt,
nincs jelen és nem születhet
meg a jövő!

Ezen az estén sokan, sok-
féle módon próbáltuk felmu-
tatni, átadni kulturális, művé-
szeti életünk értékeiből. 

Szükség van erre az ün-
nepre, arra, hogy felidézzük
azt a szellemi és kulturális
örökséget, amit úgy hívnak:
magyarság. 

Szabóné Pál Orsolya

a Magyar kultúra napja – január 22.

semmi sem választhat el
„Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál,

sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelen-
valók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magas-
ság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény
nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely
megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.”
Róma 8:38-39

Egyik nap a fülemben csengett ez az ige-
vers és két szóra különösen figyelmes lettem.
Arra, hogy: „sem halál”…így folytatódik to-
vább: „nem választhat el minket Isten szeretetétől”.

Ha egyszer döntöttünk Isten mellett,
akkor még a halál sem választhat el minket
tőle. A Bibliát emberek írták, de Isten dik-
tálta, tehát a Biblia Isten szava. Ő mondja
nekünk, hogy nem választhat el minket Tőle
semmi. A halál sem, a nehézségek sem, a be-
tegségek sem. Ő a bajokban, problémákban
is ott akar velünk lenni. Ezek szerint nála be

van tervezve az, hogy az embert érhetik be-
tegségek, bajok.

Nálunk ez miért nincs így betervezve?
Mi azt gondoljuk, ha Isten útját választ-

juk akkor minden szép lesz, minden jó lesz,
nem lesz fájdalom, nem lesz betegség, nem
lesz probléma semmivel. Mivel ez nem így
történik, csalódunk Istenben, és azt mond-
juk nem is létezik, mert nem segít. Isten azt
ígérte, hogy velünk lesz a nyomorúságban,
segít a problémák megoldásában, meggyó-
gyít a betegségekből vagy magához visz. Át-
segít a halálon is.

Bízzunk Benne 2020-ban is, de ha még
nem tettük meg, merjük az életünket átadni
neki, mert ha az Ő útját járjuk, akkor mindig
van segítségünk, támaszunk. Nem mindig
könnyű ez az út, mert becsület, szeretet, alá-
zat van rajta, de az biztos, hogy nem egyedül

kell végig járnunk. Isten segíteni fog, ebben
bízhatunk. Isten mindenhol ott van és
semmi nem választhat el minket Tőle. Csak
mi magunk, a mi döntésünk, hogy Őt vá-
lasztjuk-e vagy sem.

….„sem magasság, sem mélység, sem semmiféle
más teremtmény nem választhat el minket az Isten
szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a
mi Urunkban.” Róma 8:39

Kívánom, hogy legyen mindenkinek
Boldog Új Éve, új úton, az Isten útján.

Mihály Csilla

baptista gyülekezet
dunavarsány, Eötvös utca 70.

istentiszteletek és gyerek foglalkozás
minden vasárnap 15:00

www.dvbaptista.hu
fb: baptista.dunavarsany

Aprók tánca tánccsoport

Kölcsey Kórus

Vadkörtefa Néptánc csoportKoska Kati
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délegyházi református Missziói Egyházközség
„Álljatok most is ide, és lássátok meg, hogy mi-
lyen nagy tetteket visz véghez előttetek az Úr.”

(1Sámuel 12, 16.)

Gyülekezetünk életének minden év ele-
jén fontos feladata a számvetés és a tervezés.
Isten népének lenni azt is jelenti, hogy min-
dent az Úrtól fogadunk el. Veszteségeket és
győzelmeket egyaránt hálával köszönünk
meg, mert tudjuk, hogy minden, ami mögöt-
tünk van, az Úr ajándéka. Terveinket pedig,
ugyan emberi számításra alapozzuk, mégis
Istenhez könyörögve állunk neki már a ki-
gondolásuknak is, hogy utunk az Ő útja le-
gyen, hogy küldetésünk az Ő parancsa le-
gyen.

Az elmúlt esztendő újra hálaadásra ad
okot. Növekedtünk létszámban, gazdagod-
tunk eseményekben és örömökben, együtt
voltunk a veszteségben, és haladtunk a ter-

veinkkel. Családok tértek hozzánk és Isten
rajtunk keresztül mutatta meg szeretetét.
Újra szépülhetett és fejlődhetett épületünk,
mely folyamat végével újabb célok kezdtek
el kirajzolódni a presbitérium előtt.  Ez a cél
nem más, minthogy az előttünk álló évben
szeretnénk még tudatosabban törekedni a
teljes függetlenedésre, az egyházkerület
missziói programjából való kilépésre, a gyü-
lekezet teljes
közösségének
bevonásával. 

Végezetül
pedig egy meg-
lepetésként ér-
kezett jó hír,
melyet már az
év zárása után
kapott a presbi-
térium. Az egy-

házmegye vezetése úgy határozott, hogy
délegyházi státuszában megerősíti nt. Sáska
Attila lelkipásztort, és a hivatalos beiktatási
ünnepséggel véglegesíti szolgálati helyén.
Erre az ünnepségre hívunk és várunk sze-
retettel minden kedves délegyházi lakost. Az
esemény részletei a mellékelt meghívón sze-
repelnek. Mindezekért Istené legyen a di-
csőség! Ámen.

Állandó alkalmaink:
Csütörtök 16:00 Idősek Bibliaórája
Csütörtök 19:00 Felnőtt Bibliaóra
Péntek 16:00 Felsős Ifjúsági Bibliaóra
Péntek 18:00 Középiskolás Ifjúsági Bibliaóra
Vasárnap 09:00 Énekkar
Vasárnap 10:00 Istentisztelet és Gyermek istentisztelet

További eseményeink:
Február 24-28. 18:00 Böjti imahét
Március 1. 10: Böjtfői úrvacsorás istentisztelet és szere-

tetvendégség
Március 14. 9:00 Gyerekszombat
Március 21. 15:00 Lelkészbeiktató ünnepi istentisztelet

Táborok:
Június 22-28. Helyi óvodás-alsós tábor
Augusztus 2-8. Elutazós felsős-középiskolás tábor

Hivatali nyitva tartás: Csütörtök 8:00 – 16:00
Elérhetőségeink:
Cím: 2337 Délegyháza, Szabadság tér 11.
E-mail: delegyhaza.ref@gmail.com
Tel.: +36 30 941 51 05
Facebook: https://www.facebook.com/ delegyhazaref
Bankszámlaszám: 10918001-00000085-97250000
Alkalmainkra hívunk és várunk szeretettel mindenkit!

Sáska Attila
református lelkipásztor

 

újévi gondolatok

Krisztusban kedves testvéreink! Bizo-
nyára sokan értesültek már arról,
hogy Józsa Sándorné, Nusi, az ün-

nepek előtt tragi-
kus körülmények
között elhunyt.
Ezért, a szeretett
hitoktatónk által
közölt havi gondo-
latokat mostantól
Sándor atyával
együtt osztjuk meg
az olvasókkal.

Elsőként böjte csaba újévi köszöntő-
jének útmutásaiból szemezgetünk: 

„Az év első napjaiban csendesedjünk el, és ve-
gyük számba a feladatainkat, fogalmazzuk meg
álmainkat, készítsünk terveket, dolgozzuk ki azo-
kat részletesen, és álljunk neki kitartó akaraterővel
azt jól végre vinni! … Olyan jó lenne, ha a nagy-
világ zaja, gondja, baja nem terhelné el a figyelmün-

ket a mindennapi feladatainkról! Isten mindannyi-
unkat teendőkkel küldött erre a világra!...

Mindegy, hogy mi a te dolgod, csak az nagyon
fontos, hogy állapotbeli kötelességeidet ott, ahol len-
ned kell, s azt, amit éppen neked tenned kell, pon-
tosan, szépen elvégezd! Bármi is történik, neked,
nekünk tudnunk kell azt, hogy mit kér tőlünk a
szeretet, hogy itt és most mi a dolgunk, és azt a tő-
lünk telhető legnagyobb összeszedettséggel, kitartás-
sal, szorgalommal el kell végeznünk! Ez az üdvös-
ség útja! A fontos, hogy a saját dolgunkat végezzük
el legalább úgy, ahogy tudjuk! Ne nézzük, hogy kö-
rülöttünk más mit csinál, hogy munkánkat meg-
köszönik e vagy sem, vagy e nagyvilágban mi tör-
ténik! Egyetlen dolgot kér számon tőlünk az Isten,
és az nem más, mint a személyesen ránk bízott
munka! Nekem is, de neked is van egy szent, Is-
tentől kapott drága feladatunk, melyet bármi is tör-
ténhet bennünk, körülöttünk, azt akkor is teljesí-
tenünk kell! … Ne azt nézzük, hogy éppen mihez
van kedvünk és mihez nincs, hanem vegyük

számba a talentumainkat, és gondolkodjunk el,
hogy vajon Isten hol és mit akar általunk a világra
hozni, melyek azok a gyümölcsök, miket meg kell
teremjünk? Álljunk neki a ránk bízott munká-
nak! Nem az a fontos, hogy hogy milyen és mek-
kora a feladatot bízott ránk az Isten, hanem csak
az, hogy mi azt kitartó, becsületes munkával véghez
tudjuk e vinni, vagy lustaságból, számítgatásból fel-
adatunk végzését abba hagytuk-e ?!?  Igen, testvé-
rem, neked is megvan a magad feladata, melyet be-
csületes munkával, kitartó erőfeszítéssel, szépen el
kell érjél ezen a földön! 

Mondhat bárki bármit, az örök üdvösség csak
akkor lesz a tied, ha munkádat pontosan, szépen
bevégzed! A mindennapi állapotbeli kötelességeink
tudatos felvállalása az üdvösségre vezető egyetlen
út!”

Kegyelmekben gazdag új esztendőt
mindenkinek!

Kis R. Sándor plébános 
és Szigeti Eszter 
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a karate nem verekedés

Karate edzéseken 6 éves kortól fogad-
juk a tanítványokat, illetve ovis cso-
portokba 4 éves kortól. Ovis cso-

port működik Délegyházán a Napsugár
Óvodában és Dunavarsányon a művelődési
házban. Ezektől az életkoroktól a gyerekek
már végre tudják hajtani az edzői utasításo-
kat. Célunk az, hogy a gyerekekkel megsze-
rettessük a sportolást, sportmozgást, vala-
mint igyekszünk kis közösséget alakítani,
aminek a tagjai a kis sportolók. 

A karate nem verekedés. Az edzéseinken
nem verekedős gyerekeket nevelünk. Arra
tanítjuk, hogy ne használja a barátai, osztály-
társai, idegenek megverésére. Viszont hasz-
nálja önvédelemre. A kyokushin karate egy
tradicionális japán harcművészet, küz-
dősport és versenysport. Az edzések célja,
hogy testileg, szellemileg is fejlődjünk, meg-
ismerjük a határainkat és igyekezzünk ki-
tolni, feszegetni. Az edzéseken fegyelem
van, ami erős önfegyelemre tanít. A gyere-
keknek erre pedig erősen szükségük van rá. 

A karate tiszteletre nevel, minden edzés,
minden küzdelem tiszteletadással kezdődik

és azzal is fejeződik be. Ez az egymás felé
meghajlás. Nem csak a kezdő karatés hajol
meg a haladónak, mesterének, hanem a ma-
gasabb övesek is előtte, mert tisztelik őt is,
aki erre az útra lépett. Meg kell nekik adni az
edzéseken a tiszteletet, amit természetesen
ki is kell érdemelniük. Azonban a magasabb
öveseknek példát kell mutatniuk az alacso-
nyabb övfokozatú karatésoknak. Ez egy hie-
rarchikus rendszer, amiben a karate műkö-
dik. Itt az alá-fölé rendeltségi viszony van a
karatésok között, ami az elsajátított tudáson
alapul.

Mivel küzdősport, a technikák, mozdu-
latok végcélja az ellenfelünk hatástalanítása,
amit ha megtanultunk, az edzéseken gyako-
roljuk. És nem arról van szó, hogy jól össze-
verjük a másikat az edzéseken, és aki a végén
állva marad, az a győztes és a legkeményebb.
Az egymáson gyakorolt technikákkal, illetve
a formagyakorlatokkal megtanuljuk a legha-
tásosabban használni azt az önvédelemben.
A tanulás során minden technikát kontrollal
hajtunk végre a társunkon. Majd ha annyi
idő eltelik, hogy megerősödnek az izmok, el-

kezdjük erővel bevinni a találatokat, erővel,
sebességgel, dinamikával. De ehhez sok idő
kell. A gyerekeket csak pici erővel és óvato-
san készítjük. Ahogy lépnek előre a karaté-
sok, egyre magasabb szinten tudják végre-
hajtani a gyakorlatokat, egyre erősebben,
gyorsabban, pontosabban. Minden edzésen
egyre több gyakorlatot végzünk, ami segít
ebben, ez pedig segít az élet sok más terüle-
tén is. Ahogy a gyakorló egyre jobban tisz-
tába kerül saját képességeivel, tudásával úgy
lesz egyre magabiztosabb, úgy lesz erősebb
az önbizalma és egyre nyugodtabb is.

A versenyzés egy hasznos és fontos
része lehet a karaténak, de csak pici része, és
nem is mindenki vállalja. Több munkával jár
a versenyző felkészülése a versenyre és több
áldozattal is. Viszont ez egy jó módszer arra,
hogy felmérje a saját tudását valaki, felké-
szültségét, bátorságát. Nem kell mindenki-
nek versenyeznie, de ha valaki szeretne, mi
segítünk neki. Aki nem szeretne versenyezni,
az a tradicionális karate mozgásanyagát gya-
korolhatja életkortól függetlenül. A követ-
kező övfokozat vizsgájára való felkészülés is
elég motivációt biztosíthat, jó társaságban,
jó hangulatú edzéseken, edzőtáborokban. A
kezdők is megtapasztalják, hogy a tisztessé-
gesen elvégzett munkának lesz igazán ered-
ménye, és lesz értéke.

Január 19-én Budapesten az IBKHF
kupán a Marossy Dojo 1 aranyat és 4 ezüs-
térmet szerzett. A csapat katasaink aranyér-
met szereztek: Kiss Korina, Nándori Csaba,
Nándori Levente. Egyéniben Kiss Korina és
Nándori Csaba katában, Galambos Viktor
és Nándori Levente küzdelemben ezüstér-
met szereztek. Gratulálunk!

Még bekapcsolódhatsz! a délegy-
házi karate sportegyesület kezdő cso-
portot indított gyerekeknek 6 éves kor-
tól, Délegyházán az általános iskolában, hét-
főn 17.00-18.30-ig és csütörtökön
17.00-18.00-ig. Amit nyújtunk: mozgásfej-
lesztés, akaraterő fejlesztés, önbizalom és
önfegyelem fejlesztés, figyelem fejlesztés, jó
közösség és aktív klubélet, versenyzési és ed-
zőtábori lehetőségek, képzett edzők. Sport-
egyesületünk elérhetőségei: 06/20/ 775-
1659, facebook: Délegyházi Karate Sport-
egyesület.

Marossy Károly klubvezető
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10. Forduló 2020.01.12. vasárnap 9.00 Délegyháza KSE. II. – Délegyháza  KSE.I. 
11. Forduló 2020.01.19. vasárnap 9.00 Délegyháza KSE.I – Dunaharaszti MTK V.
11. Forduló 2020.01.19. vasárnap 9.00 Délegyháza KSE. II. – King-Pong SE II.
12. Forduló 2020.01.30. csütörtök 18.00 King-Pong SE II. – Délegyháza KSE.I.
12. Forduló 2020.02.02. vasárnap 13.00 Dunaharaszti MTK VI. – Délegyháza KSE. II.
13. Forduló 2020.02.16. vasárnap 9.00 Délegyháza KSE.I. – Dunaharaszti MTK VI.
13. Forduló 2020.02.16. vasárnap 9.00 Délegyháza KSE. II. – Albertirsa SE II.
14. Forduló 2020.03.09. hétfő 17.30 Újhartyán Városi Sportegyesület II. – Délegyháza KSE. II.
14. Forduló 2020.03.13. péntek 18.30 Albertirsa SE II. – Délegyháza KSE.I.
15. Forduló 2020.04.05. vasárnap 9.00 Délegyháza KSE.I. – Újhartyán Városi Sportegyesület II.
15. Forduló 2020.04.05. vasárnap 9.00 Délegyháza KSE. II. – Ceglédi Vasutas Sport Egyesület IV. 
16. Forduló 2020.04.18. szombat 9.00 Dunaharaszti MTK V. – Délegyháza KSE. II.
16. Forduló 2020.04.18. szombat 14.00 Tápiógyörgyei ASK – Délegyháza KSE.I. 
17. Forduló 2020.05.01. péntek 18.00 Ceglédi Vasutas Sport Egyesület IV. – Délegyháza KSE.I. 
17. Forduló 2020.04.30. csütörtök 18.00 King-Pong SE I. – Délegyháza KSE. II.
18. Forduló 2020.05.10. vasárnap 9.00 Délegyháza KSE.I. – King-Pong SE I.
18. Forduló 2020.05.10. vasárnap 9.00 Délegyháza KSE. II. – Tápiógyörgyei ASK.

dksE asztalitenisz szakosztály Tájékoztatása
2020. január 12-én elkezdődött a Pest

Megyei Asztalitenisz Csapatbajnokság tava-
szi idénye.

Délegyháza Községi Sportegyesület Asz-
talitenisz Szakosztálya a Pest Megyei csapatbaj-
nokság 1/ C déli csoportjában, az őszi szezon-
ban két csapatot indított. 17 igazolt játékosunk
van, remek sportemberek, és vannak közöttük
kiemelkedően jó pingpongosok. Az őszi sze-
zont az egyes csapatunk a második helyen, míg
a kettes csapatunk a 10 csapatból a nyolcadik
helyen zárta.  Büszkék vagyunk erre az ered-
ményre, és bízunk benne, hogy a tavaszi idény
végén az egyes csapatunk továbbjut a 1/B cso-
portba. A továbbjutásért mindent megteszünk. 

Plaschil róbert edzőnk segítségével já-
tékosaink heti két napot edzenek. Nagyon
hálásak vagyunk Robinak, hogy szaktudásá-
val segíti a csapatunkat. 

2020. január 19-én, hazai pályán a Hu-
nyadi János Általános Iskola tornatermében
a DKSE I. csapatunk Dunaharaszti V. csa-
patával folytatott mérkőzése 17:1 arányban
hozott Délegyházának nyertes mérkőzést,
míg a DKSE II. csapata Százhalombatta II.
csapatát verte 11:7-re. Óriási öröm ez ne-
künk!

Az előrelépés nagyon nehéz feladat,
ugyanis 2016 nyarán az Asztalitenisz Szövet-
ség (MOATSZ) átszervezte a megyei baj-

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

Pest Megye i/c déli bajnokság 2020 Tavaszi forduló

Pest Megye i/c déli bajnokság 2020 Tavaszi forduló
köszönetet szeretnénk mondani a

délegyháza ksE elnökének, dr. riebl
antal polgármester úrnak, hogy a
2020. március 7-én megrendezésre ke-
rülő Vi. asztalitenisz bajnokságot tá-
mogatja, továbbá köszönetet szeret-
nénk mondani a hunyadi jános iskola
intézményvezetőjének, kazinczi-Tóth
Enikőnek, hogy lehetőséget biztosíta-
nak a tornateremben az edzéseinkre,

az iskolatitkárnak, Toldi alexandrá-
nak, és a takarítónőnek, nagy Erzsé-
betnek hogy a szombati, és a vasárnapi
napokon szabadidejükben bejönnek az
iskolába, és kinyitják nekünk a torna-
termet.

A továbbiakban is igyekszünk jó ered-
ményeket elérni a bajnokságban, és bízunk
benne, hogy sikeres mérkőzéseket hozunk
Délegyházának.

Edzéseinkre mindenkit szeretettel vá-
runk!

Helyszín: Délegyháza általános iskola tor-
naterme (2337 Délegyháza Árpád utca 53.)

Időpont: Csütörtök: 18:00-20:00
Szombat:   16:00-20:00

Mérkőzéseinkre minden érdeklődőt és
szurkolót szeretettel várunk!

Délegyháza Község 
Asztalitenisz Szakosztálya

az asztalitenisz szakosztály szervezésében 2020. február 22-én szombaton 19:00-tól várunk mindenkit 
sok szeretettel Farsangi rETro bulinkra (16. oldal)

jegyek kaphatók: dósa renátánál és zsolnainé csernyi Erzsébetnél a Polgármesteri hivatalban.
Támogatói jegyek vásárlását nagyon szépen megköszönjük!

a rendezvény teljes bevételét a délegyházi asztalitenisz szakosztály eszközbeszerzésére fordítjuk.
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délegyháza ksE foci utánpótlás 

Délegyháza KSE utánpótlás csapatának vezetői nevében sze-
retnénk megköszönni a gyerekeknek, hogy a Bozsik tor-
nákon hétről hétre helyt álltak! 

Sokszor létszám hiánnyal indultunk el a meccsekre, de mégis hő-
siesen küzdöttek a gyerekeink! 

2019. december 7-én évzáró ünnepséget tartottunk, ahol min-
denki nagyon jól érezte magát. Az ünnepségen mikuláscsomagokkal
kedveskedtünk a kis focistáknak.

Ezúton is szeretnénk megköszönni az évzáróra kapott felaján-
lásokat a délegyházi CBA áruháznak, a délegyházi zöldségesből Már-
tikának, és a Majoros pékségnek!

Tavasszal is várunk minden focizni vágyó gyereket!
Lengyel Gáborné

Dátum Kezdés Helyszín

2020.02.23 14.00 Délegyházi sportpálya Délegyháza KSE Péceli SSE nyitott

2020.03.01 14.00 Sóskúti sportpálya Sóskút SKE Délegyháza 
KSE nyitott

2020.03.08 14.30 Délegyházi sportpálya Délegyháza KSE Pátyi SE nyitott

2020.03.14 15.00 Délegyházi sportpálya Délegyháza KSE Ócsa VSE nyitott

2020.03.29 15.30 Délegyházi sportpálya Délegyháza KSE Ecser SE nyitott

2020.04.05 16.00 Perbál SC Sporttelep Perbál SC Délegyháza 
KSE nyitott

2020.04.12 16.00 Délegyházi sportpálya Délegyháza KSE UFC Gyömrő 
II. nyitott

Dátum Kezdés Helyszín

   2020.04.18 16.00 Pecsenyiczki Mihály 
Sporttelep (Kistarcsa) Kistarcsai VSC Délegyháza 

KSE nyitott

2020.04.26 16.30 Délegyházi sportpálya Délegyháza KSE Diósdi TC nyitott

2020.05.03 16.30 Ober János Sporttelep 
(Mogyoród)

Mogyoród        
FC II.

Délegyháza 
KSE nyitott

2020.05.10 16.30 Délegyházi sportpálya Délegyháza KSE Szigethalom 
SC nyitott

2020.05.17 17.00 Dunavarsányi TE 
Sporttelep

Dunavarsányi 
TE II.

Délegyháza 
KSE nyitott

2020.05.24 17.00 Délegyházi sportpálya Délegyháza KSE Gyáli BKSE nyitott

2020.05.30 17.00 Dömsödi sportpálya Dömsödi SE Délegyháza 
KSE nyitott

DÉLEGYHÁZA KSE Labdarúgás 2019/2020 Tavaszi forduló
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Mit kell tudni a
gyalogosoknak?

1. ki is a gyalogos?
A közúti közlekedésben gyalogosnak

minősül az a személy, aki nem vezet jár-
művet és nem is jármű utasa. A két
meghatározás nem jelenti egyazon fogal-
mat.

A KRESZ-előírások értelmében gya-
logosnak minősül a kerekesszékkel
közlekedő, talicskát, gyermekkocsit,
valamint kerékpárt, illetve segédmoto-
ros kerékpárt toló személy. Gyalogosnak
számít továbbá a jármű kategóriába nem
sorolható eszközzel, például rollerrel
vagy lábbal hajtott gyermek „futóbicik-
livel” haladó személy is!

Ötven méteren túl
Kijelölt gyalogos-átkelőhely hiányában

a gyalogos akkor kelhet át az úttesten, ha
az úttestre lépés előtt annak veszélytelen-
ségéről meggyőződött, és a közelben (50
méteren belül) kijelölt gyalogátkelőhely
vagy alul- illetve felüljáró nem található. A
gyalogos részére a rá vonatkozó szabályok
megsértése miatt a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
törvény alapján – az adott szituáció elbírá-
lását követően – figyelmeztetés, 5.000,- –
50.000,- forintig terjedő helyszíni bírság és
5.000,- – 150.000,- forintig terjedő szabály-
sértési bírság szabható ki.

Gyalogátkelőhely hiányában a gyalogos
a legrövidebb áthaladást biztosító irányban
mehet át az úton. Ez lakott területen lévő
főútvonalon az útkereszteződésnél (a járda
meghosszabbított vonalában), valamint a
menetrend szerint közlekedő jármű meg-
állóhelyén lévő járdasziget és az ahhoz kö-
zelebb eső járda között (a járdasziget teljes
hosszában) történhet.

ahol jár az elsőbbség
az útkereszteződésnél áthaladó

gyalogosnak elsőbbsége van azokkal a
járművekkel szemben, amelyek arra az
útra kanyarodnak be, amelyen a gyalo-
gos áthalad – még akkor is, ha ott nin-
csen gyalogátkelőhely. 

azonban a gyalogosnak kötelessége
meggyőződni arról, hogy a járműfor-
galmat nem zavarja; és nem lép az út-
testre, ha úgy látja, a jármű olyan közel
van, hogy az veszélyeztetné mind a
gyalogos, mind a jármű irányítójának
biztonságát.

2. Mit tehet a gyalogos?
A balesetek megelőzéséért a gyalogosan

közlekedők is nagyon sokat tehetnek. A
rendőrség szerint a járókelők sajnos gyakran
elfelejtik, hogy a krEsz betartása szá-
mukra is kötelező: mobiltelefonjukat
nyomkodva sokszor hirtelen, körültekin-
tés nélkül lépnek az úttestre, azonban
attól, hogy a zebrán nekik van elsőbbsé-
gük, még nem jelenti azt, hogy az arra
közlekedő járművek észlelték őket, és
meg is adják azt.

Törekedni kell arra, hogy elsőbbségi
helyzetekben járművezetőként és gyalogos-

ként is szemkontaktust teremts a másikkal.
A balesetek elkerüléséért a legtöbbet épp a
közlekedők tehetik azzal, hogy betartják a
szabályokat, odafigyelnek egymásra, és tole-
ranciát mutatnak.

az őszi és téli időszakban kiemelten
fontos a gyalogosok részéről is a látha-
tósági szabályok betartása, hiszen ko-
rábban sötétedik, valamint ilyenkor elő-
szeretettel viselnek sötétebb színű ruhá-
kat is. Ez különösen veszélyes lehet
olyan útszakaszon, ahol nincs közvilágí-
tás, mely lakott területen kívül és belül
egyaránt előfordulhat.
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éjszaka vagy korlátozott látási viszo-
nyok között, lakott területen kívül az út-
testen, útpadkán, leállósávon tartózkodó
gyalogosoknak fényvisszaverő mellényt,
ruházatot kell viselnie. 

Soha nem szabad kilépni az úttestre jár-
művek mögül, vagy azok takarásából, és ha
nincs a közelben kijelölt gyalogátkelőhely,
mindig alapos körültekintést követően, a leg-
rövidebb szakaszon kell átmenni az út másik
oldalára.

A fokozott óvatosságra különösen nagy
szükség van a nagyobb közlekedési csomó-
pontoknál, a bevásárlóközpontok, pályaud-
varok környezetében, a gyalogos-átkelőhe-
lyek megközelítése során, valamint a gyer-
mekek, a fiatalok és az idősek által látogatott
intézmények – tanintézetek, sportlétesítmé-
nyek, nyugdíjasotthonok - közelében.

A gyalogosok köztudottan a közúti köz-
lekedés legveszélyeztetettebb résztvevői közé
tartoznak. Közúti balesetben érintettségük
esetén szinte mindig személyi sérülést szen-
vednek, valamint a gyalogosok esetében az
átlagosnál jóval magasabb a halálos balesetek
aránya, ezért elengedhetetlen követelmény
a szabályos, figyelmes, megfontolt köz-
lekedés a részükről is.

Jellemző, hogy sok gyalogos figyelmen
kívül hagyja a közúti jelzéseket, illetve nem a
kijelölt gyalogos-átkelőhely fokozott védel-
mében próbál átkelni az úttesten. a gyalo-
gosok sokszor túlságosan bíznak védett-
ségükben, figyelmetlenül lépnek az út-
testre, vagy egyszerűen rosszul becsülik
meg a közeledő jármű távolságát és se-
bességét, illetőleg másik jármű vagy te-
reptárgy takarásából féktávolságon belül
lépnek az úttestre, esélyt sem hagyva a
járművezetőknek az időben történő meg-
állásra. 

a gyalogosokra is vonatkoznak a köz-
lekedési szabályok, eszerint elsősorban a
járdán kell közlekedniük, ahol pedig nin-
csen járda, ott a leállósávon, az útpadkán

vagy a kerékpárúton kell haladniuk. ha
az úton sem járda, sem leállósáv, sem út-

padka, sem
k e r é k p á r ú t
nincs – vagy
az a gyalogos
közlekedésre
alkalmatlan –,
a gyalogosok
lakott terüle-
ten lehetőleg
a menetirány
szerinti bal ol-
dalon, lakott
területen kívül
mindig a bal
oldalon, a jár-
műforgalom-

mal szemben az úttesten közlekedhet-
nek.

A gyalogosok rendkívül sokat tehetnek
azért, hogy az elütések elkerülhetőek legye-
nek, s ne váljanak közúti balesetek sérültjévé,
áldozatává. A legfontosabb, hogy legyenek
tisztában a rájuk vonatkozó KRESZ szabá-
lyokkal és tartsák is be azokat. 

Mozgásuk legyen kiszámítható, ne vál-
toztassanak indokolatlanul irányukon, sebes-
ségükön amennyiben közutat keresztezik!

Olyan helyen, ahol a gyalogosnak a jár-
művekkel szemben nincs elsőbbsége, csak
akkor lépjen az úttestre, ha meggyőződött
arról, hogy áthaladásával a járműforgalmat
nem zavarja.

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság
Dunavarsányi Rendőrőrs
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KKöözzhhíírrrréé ttéétteettiikk,, kkiiccssiikknneekk,, ss nnaaggyyookknnaakk,,:: 

DDéélleeggyyhháázzáánn ddiisszznnóóvváággáásstt ttaarrttaannaakk!!
Hívjuk erre községünk apraját és nagyját, senki se hagyja otthon a sapkáját!

A hideg téli napon melegen öltözzön, s a disznóvágáson vígan nézelődjön.

Lesz minden földi jó, mi szem szájnak ingere, 

forralt bortól illatozik a Civilek Háza tere.

Lesz pálinka, disznótoros, zene, a jókedvet ne hagyja otthon senki se!

Ingyenes az ebéd, a móka, a kacagás, 

ebédidő és vacsora tájt majd jól esik a „falás”.

A jó munka után áldott a pihenés, 

Ehhez SSoommóókk VViillii adja a zenét.

Vígan telik majd a nap, mulathat mindenki, 

éhen és szomjan nem marad itt senki!

RReennddeezzvvéénnyyüünnkk pprrooggrraammjjaa::

IIddoő̋ppoonntt:: 22002200.. ffeebbrruuáárr 1155.. sszzoommbbaatt
HHeellyysszzíínn:: DDéélleeggyyhháázzaa,, CCiivviilleekk HHáázzaa
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HHaaggyyoommáánnyyooss,,
ffaalluussii

DDéélleeggyyhháázzáánn
DDiisszznnóóttoorr

MMiinnddeennkkiitt sszzeerreetteetttteell vváárruunnkk 
aa CCiivviilleekk HHáázzaa uuddvvaarráánn 

22002200.. ffeebbrruuáárr 1155--éénn,, sszzoommbbaattoonn..

A program a közönség számára ingyenes, a nap folyamán azonban 
köszönő doboz lesz kihelyezve, melybe vendégeink tetszésük, megelégedésük szerint rakhatnak pénzt. 
A nap végén a befolyt összeg sorsolás útján a közreműködő civil szervezetek egyikét illeti majd meg, 

mely összeg az éves működésükhöz járul hozzá. 

Mindenkit szeretettel várunk!

A tél még napjainkban is a falusi emberek számára a disznóvágások évszaka, az egyik 
legtöbb embert megmozgató közösségi esemény. E hagyományt szeretnénk megőrizni,
továbbadni, megmutatni azok számára, akiknek nincs lehetősége részt venni ilyen 

felejthetetlen tevékenységben.
Felidézzük a régi idők disznóvágását, vendégeink részesei lehetnek egy hagyományos disznótornak.

Főszereplők:
Molnár Sanyi barátunknál boldogan nevelkedett malacok.
Délegyházi böllérek, hentesek, civilszervezetek.

A disznótor programja:
Kezdés mikor pitymallik (7.00 órakor).
Áldomás, és disznófogó italok fogyasztása után disznó perzselése, tisztítása, bontása.

Reggeli 9.00 órától: 
Hagymás vér, savanyúság, friss puha kenyér.

Disznó feldolgozása, leves főzés, pecsenye készítése, hurka-, kolbászkészítés.

Ebéd 13.00 órától:
Orjaleves gazdagon.
Sült pecsenye savanyú káposztával,
friss puha kenyérrel.

Hurka- és kolbászkészítés folytatása, zsír sütés.

Vacsora 17.00 órától:
Sült hurka, kolbász, hagymás burgonya, 
savanyúság, kenyér.
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Kölcsey Művelődési Központ 2337 Délegyháza, Szabadság tér 1-3. Tel.:24/212-005, e-mail:kolcseymuvhaz@delegyhaza.hu 
CIRKUSZ busz 

2020. március 14-én  
(szombaton)  

szeretettel hívunk mindenkit a    

Fővárosi Nagycirkusz 
11.00 órakor kezdődő 
FESZTIVÁL + 

VARÁZSLATOS GYŐZTESEK 
című előadásra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Borús az ég, latyakos a föld. Ilyen a tél, havas, esős, hideg. A Napnak is alig van kedve kidugni az orrát a sűrű felhőtakaró 
mögül, hogy aztán hamar visszasiessen, és átengedje helyét a csendes éjszakának. Télen mintha a színek is elutaznának a 
vándormadarakkal, melegebb, napsütéses, vidámabb tájakra. Mi nem hagyjuk magunkat! A Varázslatos Fényhajlító és a 
színeket megtestesítő tánckarunk segítségével újra színesre festjük a világot! Úgy, ahogyan arra csak az igazi cirkusz képes: 
örömmel, nevetéssel, soha nem látott trükkökkel és mutatványokkal! Varázslatos fényekben fürdik majd a manézs, a fények 
táncra perdülnek, egyszer kecsesen cikáznak, máskor szivárvánnyá állnak össze!  
A XIII. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál lenyűgöző versenyprodukcióiból összeállított tavaszi műsorunk a 
felszabadult vidámságról szól!  
 
Költség:   Gyermek jegy: 2.050,-Ft 
  Nyugdíjas jegy: 2.195,- Ft 
  Felnőtt jegy: 2.925,- Ft 

A jegyárak kedvezményes árak, és az 1-es kategóriájú helyre szólnak! 
  Buszköltség a délegyházi lakosoknak nincs! 
Indulás: 9.30 órakor a Kölcsey Művelődési Központ elől 

 

Jelentkezni és érdeklődni lehet a Kölcsey Művelődési Központban  
2020. február 21-ig személyesen, vagy a 24/212-005-ös telefonszámon.   

Mindenkit szeretettel várunk! 
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Kölcsey Művelődési Központ 2337 Délegyháza, Szabadság tér 1-3. Tel.:24/212-005, e-mail:kolcseymuvhaz@delegyhaza.hu 
Színházbusz 
2020. április 17-én (pénteken)  

szeretettel hívunk mindenkit    

a Budapesti Operettszínház 
19.00 órakor kezdődő 

 

La 
Mancha 
lovagja 

című előadására. 
 

Vajon tényleg be vagyunk zárva saját elménk, gondolatainknak börtönébe? Az abszurd közegben megelevenedő 
mese Don Quijotéról, a búsképű lovagról szól, aki addig álmodozott egy szebb és jobb világról, amíg elhitte, hogy valóban 
létezik. Érdekesség, hogy az eredeti musical 1965. november 22-én debütált a washingtoni Square Színházban, a magyar 
ősbemutatót a Budapesti Operettszínházban tartották, Darvas Ivánnal a címszerepben!  

Hosszú évtizedek után most újra színpadon az előadás, melyet szöveg- és kottahűen, ám modern eszközökkel, 
gondolatisággal, látvánnyal, lenyűgöző, kifejező jelmezekkel, parádés szereposztással mutatunk be nézőinknek. 

A rendező-koreográfus Vincze Balázs. 
 

Az előadás főbb szerepeit 
Szabó P. Szilveszter, Németh Attila, Kerényi Miklós Máté, Peller Anna, Dancs Annamari,  

Mészáros Árpád Zsolt, Homonnay Zsolt, Kalocsai Zsuzsa, Vágó Zsuzsi 
alakítják. 

Költség:  Belépőjegy 6.600,- Ft / 4.400,- Ft  
Buszköltség a délegyházi lakosoknak nincs! 

Indulás: 17.30 órakor a Kölcsey Művelődési Központ elől 
 

Jelentkezni és érdeklődni lehet a Kölcsey Művelődési Központban  
2020. március 20-ig  

személyesen, vagy a 24/212-005-ös telefonszámon. 
Mindenkit szeretettel várunk! 
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Kölcsey Művelődési Központ • 2337 Délegyháza, Szabadság tér 1-3. • Tel.: 06 24 212 005, e-mail: kolcseymuvhaz@delegyhaza.hu

Közhírré tétetik!
A tél 2020. március 7-én Délegyházáról elűzetik!

Mindenki kapja elő régi rongyát, bocskorát, 
vegyen magára maskarát!

Legyen kéznél kereplő, fedő és fakanál!
A harsogó felvonulás után vár minket a maszkabál!

A télűzés sikere érdekében idén is tamburazenekart és
igazi Busókat hívunk Mohácsról!

Program:
15.30 gyülekező a Kölcsey 
Művelődési Központ előtt

16.00 óra Harsogó téltemető 
felvonulás Délegyháza utcáin

17.00 óra Máglyagyújtás és 
kiszebáb égetés a Szent István
parkban a Délegyháza 
Faluszépítő Egyesület 
íjászainak közreműködésével ,
majd kezdetét veszi a mulatság
a Busókkal , a Mákvirágokkal és a Vadkörtefa Néptánc csoporttal!

A program ideje alatt a Csokréta asszonyklub kínálja a vendégeket!

Mindenkit szeretettel várunk!

5. 
TÉLŰZŐ MULATSÁG a

MOHÁCSI BUSÓKKAL

Thai talp- és lábmasszázs
A masszírozás az egész szervezet működésére szabályzó, 
harmonizáló hatással van. 
A reflexzónák ingerlésével, az egész szervezetre hatunk, 
a szervezet öngyógyító erőit mozgósítjuk.

Serkenti a nyirokkeringést, lazító, feszültséget old, fájdalomcsillapító hatású. 

Bejelentkezés: Naum Mirella (okl. masszőr) 
06 20 425-9668 Igény esetén házhoz megyek! 
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Rendelési idő: hétfőn 15:00-tól és szerdán 13:00-tól

Bejelentkezés telefonon lehetséges: hétköznap 15:00 és 18:00 között
ezen a számon: 0670/280-1067

Részletesebb információk a www.roan-med.hu honlapon!

BEMER terápia Dunavarsányon!
A mikrocirkuláció funkcionálisan az emberi vérkeringés
legfontosabb része, amely a legkisebb vérerek finom és
nagyon szétágazó hálózatában játszódik le, ahol létfon-
tosságú szállítási feladatokat tölt be: ellátja a szöveteket
és a szerveket oxigénnel és tápanyagokkal, salakanyago-
kat szállít el, valamint támogatja az immunrendszert.

Számos egészségügyi rendellenességnek és betegségnek a korlátozott vagy za-
vart mikrocirkuláció az oka, ami miatt a sejtek gyorsabban öregednek.

BEMER terápia néhány betegségre gyakorolt hatása
1. Mozgásszervi betegségek, csontritkulás, gerincoszlop és izületi problémák

- Gyulladás és fájdalomcsökkentő hatás
- Izomlazító hatás, izomgörcsök oldása.

2. BEMER terápia alkalmazása a fájdalom kezelésében
- Gyulladásos folyamatok megszüntetése, duzzanatok 
- Nyirokkeringés javítása
- Sérüléses fájdalmak, vérömleny, zúzódás, ficam
- Lumbágó

3. Egyéb fontos alkalmazási lehetőségek
- Asztma, allergia
- Autoimmun megbetegedések
- Nőgyógyászat. Urológiai betegségek
- Stressz, alvászavar, pszichés zavarok
- Bőrgyógyászati kórképek (ekcéma, psoriasis, felfekvés, pattanásos bőr)

Gyermekek esetében is alkalmazható és gyorsabb a gyógyulás is.

Bővebb információ és bejelentkezés: Naum Mirella 20/425-9668
Várok minden gyógyulni vágyót, aki javítani szeretne életminőségén.
Igény estén házhoz megyek!

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

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 cipőjavító – 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/
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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.

•  VízVEzETék-szErELés, javítás, dugulás elhárítás, gyorsszolgálat, ál-
landó ügyelet hétvégeken is. Tel.: 06 30 376 1796

aPróhirdETés

•  rEdőny jaVíTás rÖVid haTáridőVEL! hétvégén is kime-
gyek!  Tel.: 06 20 3642 383

•  kaPuauToMaTizáLás. új és meglévő toló-, úszó-, kétszárnyas és
szekcionált kapuk automatizálása és javítása. biztonság és kényelem
egy gombnyomásra, megfizethető áron! 
Tel.: 06 70 258 0409, email cím: cseszkola@gmail.com

•  bEnzinEs, háLózaTi és akkuMuLáToros kErTi-, Mű-
hELyszErszáMokkaL, kiEgészíTőkkEL Várjuk Vásár-
LóinkaT! 
Fűnyírók, fűkaszák, sövényvágók, láncfűrészek, nagynyomású mosók,
gérvágók, körfűrészek, gyalugépek, köszörűk, fúrógépek, csavarbehaj-
tók, rönkhasítók, kompresszorok, áramfejlesztők, betonkeverők, lap-
vibrátorok, forgácselszívók. Telefon: 06 20 247 1526.
inFo@Pggh.hu, WWW.Pggh.hu

Délegyházi Hírek
Kiadó: Délegyházi Polgármesteri Hivatal

Székhelye: 2337 Délegyháza, Árpád u. 8. •  Ingyenes kiadvány
Felelős kiadó: Dr. Molnár Zsuzsanna

Főszerkesztő: Beke Vanda
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.
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