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Kányádi Sándor: Jön az ősz

Jön már az ismerős, 
széllábú, deres ősz. 
Sepreget, kotorász, 
meg-megáll, lombot ráz.

Lombot ráz, diót ver, 
krumplit ás, szüretel. 
Sóhajtoz nagyokat 
s harapja, kurtítja a hosszú napokat.

az évszak, mely arra tanít, az évszak, mely arra tanít,   
hogy a változás is lehet hogy a változás is lehet   
gyönyörgyönyöruű̋
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N
ehéz idők előtt állunk. Egekbe 
szökő áram- és gázárak, magas inf-
láció, fenyegető munkanélküliség és 

még ki tudja milyen előre nem látott súlyos 
gondokkal kell szembenéznünk. A családok 
nagy része félelemmel hallgatja a rádiót, nézi 
a televíziót, hogy vajon mire kell számíta-
nunk a közeli és távoli jövőben, vajon hogy 
fogjuk átvészelni ezeket az embert próbáló 
időket. Azt gondolom, senki sem ismeri a 
megoldást, hiszen egyre-másra kapjuk a 
rosszabbnál rosszabb híreket, s csak remélni 
tudjuk, hogy az országok vezetői bölcs, igaz-
ságos és békés döntéseket hoznak, olyano-
kat, amelyek végre visszahozzák a boldog 
békeidőket. 

Az igaz, hogy a világ dolgaiba nincs sok 
beleszólásunk, de helyi ügyeinket magunk-
nak kell rendezni. Ahhoz, hogy a felmerülő 
és már most láthatóan súlyos problémákat 
eredményesen és minél kisebb veszteséggel 
tudjuk kezelni szükséges, hogy pontosan lás-
suk milyen és mekkora gondokkal kell szá-
molnunk. Vegyük hát számba mindezeket. 

1. Településünk szintjén az első és talán 
legfájóbb veszteség, hogy elhalasztották a 
nyolc osztályos iskolabővítésünket. Ennek 
következtében a diákok és a pedagógusok 
komoly kényelmetlenségekkel kénytelenek 
szembe nézni. Az Önkormányzat a Tanke-
rülettel és az Általános Iskolánkkal együtt-
működve igyekszik a nehézségeken enyhí-
teni, de sajnos ki kell jelentenünk, hogy a je-
lenlegi körülmények a tanítás, a tanulás 
rovására mehetnek. 

2. A villanyáram és a gáz tekintetében ön-
kormányzatunk semmilyen kedvezményre 
nem jogosult. Ennek az a következménye, 
hogy az emelkedő rezsiköltségek váratlan és 

előre nem látható többletköltségeket okoznak 
a közösségi és intézményi élet valamennyi 
területén. Számításaink szerint – a mostani 
állapotokat figyelembe véve – az önkor-
mányzat által tervezett villanyáram két és fél 
– háromszorosára, a gáz ára hét-nyolcszo-
rosára fog emelkedni. Az ebből fakadó több-
letkiadásaink megközelítik és el is érhetik a 
százmilliós nagyságrendet. Képviselő-testüle-
tünk teljes erejével azon dolgozik, hogy a mi 
felelősségi körünkbe tartozó gyermekintéz-
ményeink – tehát az ovi és a bölcsik – zavar-
talanul működhessenek. Mindent elkövetünk, 
hogy egészséges körülmények között legye-
nek a gyermekek és a felnőttek egyaránt a ro-
hamosan emelkedő energiaköltségek ellenére.  

3. Intézkedéseket tettünk a Polgármes-
teri Hivatallal kapcsolatban is, jelesül úgy, 
hogy csökkentett, négy napos munkarend 
szerint dolgozik a Hivatal 2022. október 17-
től – ebből kifolyólag egy vagy két irodahe-
lyiséget fűtünk a jelzett időszakban és nem 
az egész építményt. Mind ezt azért, hogy a 
lakosság mégis kényelmesen el tudja intézni 
hivatalos ügyeit hétfőn és szerdán meghosz-
szabbított ügyfélfogadást tartunk.  

4. Ezen kívül több mint hét millió forin-
tot áldoztunk a napokban arra, hogy lesza-
kaszoljuk és korszerűsítsük a Kölcsey Mű-
velődési Központ gázfűtési rendszerét, 
azért, hogy külön lehessen szabályozni a 
nagyterem és az egyéb helyiségek fűtését, és 
ne kelljen a nagytermet fűteni akkor, amikor 
azt nem használjuk. 

5. Az önkormányzatunkat sújtó extra ki-
adások ellenére feltett szándékunk, hogy 
hathatós segítséget nyújtsunk az igazán rá-
szorulóknak. A szűkös keretek arra késztet-
nek bennünket, hogy minden fillér helyét 

alaposan fontoljuk meg, hogy minden anya-
gilag nehéz helyzetben lévő polgártársunkon 
segíteni tudjunk. Ezért a szociális rendele-
tünket úgy módosítottuk, hogy az önkor-
mányzatunk által folyósítandó helyi fűtési tá-
mogatási igény elbírálásakor valamennyi 
esetben kötelező lesz környezettanulmányt 
végezni, és amennyiben a kérelemben fog-
laltak és a tapasztaltak között ellentmondás 
mutatkozik, úgy a kérelmet el kell utasítani. 
Őszintén remélem, hogy ezen szigorúbb, de 
mindenképp igazságosabb rendelkezés be-
vezetésével mindazon polgártársunknak ér-
demi anyagi segítséget tudunk adni, akik 
ténylegesen önhibájukon kívül sanyarú 
pénzügyi helyzetbe sodródnak. 

6. Biztos vagyok abban, hogy bármilyen 
testületi határozat, bármilyen polgármesteri 
döntés hiábavaló, ha polgáraink között nincs 
együttműködés, ha nincs szolidaritás, ha 
nincs odafigyelés és nincs humánum. Ezek-
ben az örök emberi értékekben kell hinnünk, 
ezekre kell támaszkodnunk, mert ha ezek 
nincsenek meg közöttünk, úgy minden erő-
feszítésünk hiábavaló lesz.  

Én hittel hiszem, hogy együtt, egymásra fi-
gyelve, egymást segítve túl fogjuk élni ezt a 
telet, ezeket a nagyon nehéz hónapokat és 
büszkén jelenthetjük majd ki, hogy helytálltunk 
és legyőztük a ránk támadó nehézségeket.  

Szeretve Tisztelt Lakótársaim!  
A Covid-időszakot derekasan kiálltuk. 

Most itt a második próba, a második vizsgánk.  
Tudom, hogy ezt a nem kisebb akadályt 

is sikerrel vesszük! Ehhez kívánok, erőt, 
egészséget és kitartást mindannyiunknak! 

Szeretettel és tisztelettel: 
 dr. Riebl Antal  

 polgármester

Szeretve Tisztelt Délegyházi Polgártársaim, Barátaim!

A Hivatal 4 napos munkarend szerint működik, az alábbi időpontokban: 
 
      

Hétfő:   730 – 1830 óráig 
      Kedd, Csütörtök: 730 – 1600 óráig 
      Szerda: 730 – 1930 óráig 
 
•  A hivatal ügyfélfogadási rendje: 

 Hétfői napon:      800 – 1200 óráig,  
   1330 – 1500 óráig 

      Szerdai napon:    800 – 1900 óráig 
 
•  A hivatal házipénztárának  

nyitvatartási ideje: 
 Hétfői napon:      800 – 1200 óráig,  

1330 – 1500 óráig 
      Szerdai napon:    800 – 1900 óráig

 
•  A polgármester ügyfélfogadási ideje:  

 Hétfői napon: 800 – 1200 óráig 
•  A jegyző ügyfélfogadási ideje:  

 Hétfői napon: 800 – 1200 óráig

A Hivatal munkarendje és ügyfélfogadási ideje 2022. október 17-től
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D
élegyháza Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 2022. június 
29-én 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 
Hírek Közszolgálati tájékoztató tevékenysé-
géről szóló beszámolót, majd másodikként a 
Délegyházi Napokról készült beszámolót tár-
gyalta meg a Képviselő-testület. Harmadik-
ként támogatási kérelmek (Iskolánkért Alapít-
vány, Magyar Rescue 4*4 Nonprofit Kft.), 
majd ingatlanügyek következtek (Fitt Mami 
Reform Torna területhasználata, pályázat ki-
írása a 078/13 hrsz-ú ingatlan értékesítésére). 

 
A korábbi normatív határozatban tör-

ténő szabályozás helyett rendeletet alkotott a 
Képviselő-testület az önkormányzati tulaj-
donú tavak rendjéről (10/2022 (VI.30.) ön-
kormányzati rendelet a Délegyházi I-VI. 
tavak és környékének használatáról és rend-
jéről), majd módosította a 2022. évi költség-
vetési rendeletet (11/2022 (VI.30.) önkor-
mányzati rendelet az önkormányzat 2022. évi 
költségvetéséről szóló 1/2022.(I.20.) önkor-
mányzati rendelet 1. sz. módosításáról). Az 
egyéb településfejlesztési és településüzemel-
tetési ügyek keretében tárgyalta a Képviselő-
testület a Nomád parti parkolást, a könyvtári 
ellátás ügyét, valamint pályázatot írt ki a 
Zsebi-Baba Családi Bölcsőde vezetésére.  

 
A Képviselő-testület 2022. július 14-én 

rendkívüli ülést tartott, melyen a Vadrózsa 
utcai 867 és 860/1 hrsz-ú ingatlanok telek-
alakítását, a Csokréta Asszonyklub és a Ma-
gányos Időseket és Családokat Segítő Alapít-
vány támogatási kérelmét, továbbá az ön-
kormányzati tulajdonú Délegyháza 281/1, 2, 
3, 4, 5 hrsz-ú, Délegyháza 286/6 és 7 hrsz-
ú, valamint Délegyháza 281/5 hrsz-ú ingat-
lanok területének kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánítását és ezek Szabályozási Tervének 
módosítására irányuló eljárás megindítását 
tárgyalta a Képviselő-testület.  

 
A Képviselő-testület 2022. július 20-án 

rendkívüli ülést tartott, melynek során egy 
ingatlanügyet (Íjász Csapat területhaszná-
lata) tárgyalt.  

 
A Képviselő-testület 2022. augusztus 

17-én rendkívüli ülést tartott.  
Első napirendi pontként a Délegyházi 

Napsugár Óvoda maximális gyermeklét-
szám átlépésének engedélyezéséről született 
döntés a korábbi évekhez hasonlóan, majd 
szabályozta a Képviselő-testület a Napsugár 
Óvoda Főzőkonyhájáról az önkormányzat 
általi ételkiszállítás feltételeit és díját. Harma-
dik napirendi pontként a Délegyházi Polgá-
rőr Egyesület támogatási kérelmét tárgyalta 
a Képviselő-testület, majd az újonnan épí-
tendő 56 férőhelyes önkormányzati böl-
csőde és 4 csoportszobás tagóvoda pályáza-
tok megvalósítása kapcsán szükséges dönté-
seket hozta meg a Képviselő-testület.  

 
A 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 

vonatkozó szabályainak hatályba lépése miatt 
új rendeletet alkotott a Képviselő-testület a 
településrendezési partnerségi egyeztetés sza-
bályairól (12/2022. (VIII.17.) önkormányzati 
rendelet a településterv, a településképi arcu-
lati kézikönyv és a településképi rendelet ké-
szítésével és módosításával összefüggő part-
nerségi egyeztetés helyi szabályairól), és ehhez 
kapcsolódóan módosította a Szervezeti és 
Működési Szabályzatot is (13/2022. (VIII.17.) 
önkormányzati rendelet a Képviselő-testület 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
7/2021.(VI.29.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról). Az ülés végén a Nemzeti Vízmű-
vek Zrt-hez történő integráció lehetőségeit, 
valamint a Kölcsey Művelődési Központ épü-
letének fűtéskorszerűsítési irányait, és a rezsi-
költségek emelkedésének várható hatásait vi-
tatta meg a Képviselő-testület. 

A Képviselő-testület 2022. szeptem-
ber 7-én rendes ülést tartott. Az ülés kez-
detén dr. Riebl Antal polgármester beszá-
molt a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról.  

 
Első két napirendi pontként a két Böl-

csőde, az Óvoda és az Iskola előző nevelési 
évről/tanévrő szóló beszámolóját, és az új 
nevelési év/tanév előkészületeiről szóló tá-
jékoztatóját tárgyalta meg a Képviselő-tes-
tület. Felülvizsgálta és módosította a Képvi-
selő-testület a helyi közutak kezelésének 
egyes szabályiról szóló rendeletét (14/2022. 
(IX.8.) önkormányzati rendelet a helyi köz-
utak kezelésének egyes szabályairól szóló 
12/2021. (X.20.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról), majd az ingatlanügyek keretében 
döntés született a 280/1 hrsz-ú ingatlan érté-
kesítésére vonatkozó pályázat kiírásáról.  

 
Az ötödik napirendi pont keretében bel-

földi testvértelepülési megállapodás megkö-
téséről döntött a Képviselő-testület Vácrá-
tót Községgel, majd pedig az Idősek Nap-
jával kapcsolatos kérdéseket vitatta meg. 
Döntés született a Bursa Hungarica Felső-
oktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer-
hez történő csatlakozásról, majd az egye-
bekben a Kölcsey Művelődési Központ fű-
téskorszerűsítéséről, a Délegyháza 281/1, 2, 
3, 4, 5 hrsz-ú, a Délegyháza 286/6 és 7 hrsz-
ú, valamint a Délegyháza 442/8 hrsz-ú rész-
területekre vonatkozó Helyi Építési Sza-
bályzat és Szabályozási Terv módosításához 
kapcsolódóan a környezeti vizsgálat szüksé-
gessége kérdésében, továbbá megvitatták a 
jelenlévők a rezsiköltségek emelkedése miatt 
meghirdetett falugyűlés előkészületeit.  

 
Az ülések jegyzőkönyvei és az ülésen al-

kotott rendeletek a Könyvtárban, illetőleg a 
község honlapján (www.delegyhaza.hu) ol-
vashatók.  

dr. Molnár Zsuzsanna 
jegyző

T
isztelt Lakosság! Tájékoztatjuk 
Önöket, hogy a Képviselő-testü-
let – a korábbi normatív határo-

zata helyett – a következő 10/2022. (VI.30.) 
önkormányzati rendeletet alkotta az önkor-
mányzati tulajdonú Délegyházi I-VI. tavak 

rendjéről, mely a hatályos magasabb szintű 
jogszabályok mellett a helyi kiegészítő szabá-
lyokat tartalmazza.  

Kérjük Önöket, hogy a tavak, a tópartok, 
valamint a víziállások használata során szíves-
kedjenek a magasabb szintű jogszabályokat, a 

víziállásokról szóló önkormányzati rendelet, 
valamint e rendelet előírásait is betartani. 

Tisztelettel és köszönettel: 
dr. Molnár Zsuzsanna 

jegyző 

Önkormányzati Hírek

>>>

Az önkormányzati tulajdonú  
Délegyházi I-VI. tavak rendjéről
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D
élegyháza Község Önkormányza-
tának Képviselő-testülete az Alap-
törvény 32. Cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatásköré-
ben, az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés 
a) és e) pontjában, és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. 
pontjában meghatározott feladatkörében el-
járva, a Magyarország helyi önkormányzatai-
ról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. 
§ (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatal-
mazás alapján a következőket rendeli el: 
 

1. Általános rendelkezések 
1. § 

A rendelet hatálya a Délegyháza Község Ön-
kormányzata (a továbbiakban: Önkormány-
zat) 1/1 arányú kizárólagos tulajdonban álló 
Délegyháza I-VI. tavakra, mint belterületi in-
gatlanokra (a továbbiakban: tavak), és köz-
vetlen környezetükre (tóparti szakaszokra, a 
továbbiakban: partszakasz/tópart), továbbá 
azok használatára terjed ki. A Délegyháza I-
VI. tavak lehatárolását a rendelet 1. mellék-
lete tartalmazza. 
 

2. A tavak használata 
2. § 

A tavak fürdőzési célú használata kizárólag 
az erre kijelölt, fürdőhelyengedéllyel rendel-
kező partszakaszokon engedélyezett, min-
den egyéb ki nem épített szabad partszaka-
szon és tóparti területen fokozottan veszé-
lyes. A tavak horgászati célú használatára 
Délegyháza Község Önkormányzata külön 
szerződést kötött az érintett horgászegyesü-
letekkel, így a tavak elsődleges használata 
horgászati célú. Az elsődleges horgászati cél 
nem érvényesíthető az alábbi helyeken és 
időszakban: 
a)  A kijelölt fürdőhelyeken egész évben, 
b)  Délegyháza 396 hrsz-ú ingatlan II. tóval 

érintett parti szakasza (a köznyelvben ú.n. 
„Sirály strand” megjelölésű részén) min-
den év május 15. és szeptember 15. kö-
zött, 

c)    Délegyháza 286/7 hrsz-ú ingatlan I. 
tóval érintett parti szakasza minden év 
május 15. és szeptember 15. között, 

d)    Délegyháza 598 hrsz-ú ingatlannal 
szemben lévő (a köznyelvben ú.n. „kis 
kettes félsziget”) szárazulat II. tóval érin-
tett parti szakaszai minden év május 15. 
és szeptember 15. között, 

e)    Délegyháza 867 hrsz-ú ingatlan (termé-

szetben: Vadrózsa u.) végén lévő szára-
zulat III. tóval érintett parti szakasza 
minden év május 15. és szeptember 15. 
között. 

 
3. § 

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

 
4. § 

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). 
 

5. § 
(1) Kisebb vitorlás, csónak vagy egyéb vízi 
jármű (pl.: SUP, kajak, kenu, sárkányhajó 
stb.) használata során tekintettel kell lenni a 
tavak horgászhatóságának biztosítására, eze-
ket az eszközöket lehetőleg hullámkeltés nél-
kül (vagy minimális hullámkeltéssel), a part 
élétől számított legalább 30 méterre, vagy 
ahol ez a távolság nem tartható, úgy ott a tó 
középvonalán haladva lehet használni. Ke-
rülni kell ezen eszközök egyidőben történő 
tömeges használatát, egyidőben legfeljebb 3 
eszköz használható. 
(2) SUP az (1) bekezdésben foglaltak betar-
tása mellett is kizárólag azon a tavon, és ki-
zárólag a tó azon területrészén használható, 
melyhez az adott tó halászati jogát haszon-
bérlő horgászegyesület, illetőleg a tavat bérlő 
szervezet írásban előzetesen hozzájárult. 
Amennyiben az adott tó esetén haszonbér-
lővel és bérlővel is szerződést kötött az Ön-
kormányzat, abban az esetben a haszonbérlő 
és bérlő azonos tatalmú hozzájárulása szük-
séges. Az írásbeli hozzájárulást a haszon-
bérlő, illetőleg a bérlő annak aláírását követő 
5 napon belül köteles az Önkormányzatnak 
megküldeni, melyet az Önkormányzat a 
helyben szokásos módon 5 napon belül köz-
zétesz. 
 

6. § 
(1) A tavak horgászhatóságával, horgászatá-
val kapcsolatos szabályozás az egyes horgász -
egyesületek szabályozási rendjében (házi-
rendjében) találhatóak, melyet mindenki kö-
teles betartani. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti szabályozáson 
túlmenően is mindenki köteles a horgász-

hely megválasztásánál tiszteletben tartani az 
ott lakók pihenéshez való jogát, továbbá te-
kintettel lenni a már horgászatot folytató 
vendégre, egymástól kellő távolságot tar-
tani. 
(3) A tavak használata során be kell tartani 
az Önkormányzat víziállásokról szóló ren-
deletében meghatározott előírásokat is. 
 

7. § 
A befagyott tó jegére lépni tilos és életveszé-
lyes. 
 

3. A tópart használata 
8. § 

(1) Horgászat során a tóparti tűzrakás kizá-
rólag a tűzgyújtási tilalom figyelembe véte-
lével, zárt tűztérben lehetséges. 
(2) Tóparti tartózkodás során mindenki kö-
teles kerülni a hangoskodást, a kapásjelzők 
(és egyéb berendezések) hangerejének túl-
zott használatát. 
(3) Gépkocsival a tavak közvetlen partvona-
lának (a tó szélétől számított minimum 5 
méter) megközelítése tilos, ki- és bepakolás 
idejére sem lehet a közvetlen tóparton vára-
kozni, parkolni. Horgászat, illetve a partsza-
kasz látogatása alkalmával a gépkocsikat kö-
telező az út mentén lévő parkolásra alkalmas 
területen tartani. Az időjárási viszonyok vál-
tozása esetén sem lehet ettől eltérni. Rendez-
vények alkalmával gépkocsival behajtani csak 
az Önkormányzat által kiadott behajtási en-
gedéllyel lehet. 
(4) A tavak mentén a kempingezés, a sáto-
rozás, lakókocsival, lakóautóval táborozás – 
huzamosabb, több napon át történő horgá-
szat, illetve ott tartózkodás esetén is – tilos. 
Az időjárási körülmények kedvezőtlen vál-
tozása alkalmával mobil esővédő eszköz (fél-
sátor, ponyva) használata engedélyezett, 
azonban indokolatlan használat esetén 
annak elbontása kötelező. 
(5) Tilos a part menti élővilág károsítása, a 
növényzet, fák kivágása, kiváltképp a part 
természeti állékonyságának megbontása, 
módosítása. 
(6) A tópart használata során be kell tartani 
az Önkormányzat víziállásokról szóló ren-
deletében meghatározott előírásokat is. 
 

9. § 
A tó környékén a köztisztasági szabályok be-
tartása szigorúan kötelező, a tóba hulladé-
kot, vagy bármilyen tárgyat, anyagot be-
dobni tilos. Hulladékot (pl. cigarettacsikket, 

Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
10/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelete 

a Délegyházi I-VI. tavak és környékének használatáról és rendjéről
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szotyi/tökmag héjat, maradék etetőanyagot) 
mindenki köteles az egyes partszakaszok 
mentén kihelyezett hulladéktároló edényze-
tekbe dobni. Amennyiben a partszakasz/ 
horgászhely közvetlen környezetében nem 
található hulladéktároló edényzet, úgy a ke-
letkezett hulladékokat kötelesek legalább a 
legközelebbi edényzetig magukkal vinni, és 
ott elhelyezni. 
 

10. § 
A tópartokon írásos reklámhordozót, plaká-
tot, szórólapot, hirdetést elhelyezni tilos. Ez 
alól az Önkormányzat által kihelyezett hir-
detőtáblák kivételt képeznek, melyeken a 
közterület használatáról szóló rendeletben 
meghatározott szabályok szerint helyezhető 
el közérdekű közlemény. 
 

11. § 
A tópartokon és környékén rendezvényt az 
Önkormányzattól különböző más szervezet 
csak a Polgármester engedélyével rendezhet. 
 

4. Szankciók 
12. § 

(1) A rendelet 2–11. §-ában meghatározott 
rendelkezések megsértése a közösségi együt-

télés szabályai megszegésének minősül, 
amely miatt a hatósági eljárás lefolytatására 
és közigazgatási szankció kiszabására – átru-
házott hatáskörben – a jegyző jogosult. 
(2) A közösségi együttélés alapvető szabá-
lyainak megsértésével kapcsolatos hatósági 
eljárás során az általános közigazgatási rend-
tartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendel-
kezéseit, valamint a közigazgatási szabály-
szegések szankcióiról szóló 2017. évi 
CXXV. törvény rendelkezéseit kell alkal-
mazni. 
(3) E rendelet alkalmazásában a közösségi 
együttélés alapvető szabályait megsértő ma-
gatartás az a cselekmény vagy mulasztás, 
amelyet jogszabály nem minősít szabálysér-
tésnek vagy bűncselekménynek. 
(4) Az (1) bekezdés szerinti hatósági eljárás 
során 
a)    figyelmeztetés alkalmazható, illetve 
b)    5 000 Ft-tól természetes személyek ese-

tén 50 000 Ft-ig, jogi személyek és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szerve-
zetek esetén 500 000 terjedő Ft-ig ter-
jedő helyszíni bírság vagy 

c)    5 000 Ft-tól természetes személyek ese-
tén 200 000 Ft-ig, jogi személyek és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szerve-

zetek esetén 2 000 000 Ft-ig terjedő köz-
igazgatási bírság szabható ki. 

(5) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási ha-
tósági eljárás bejelentés vagy a hatóság részéről 
eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul. 
(6) A helyszíni bírság kiszabására a közterü-
let-felügyelő jogosult. 
(7) A kiszabott közigazgatási bírságot átuta-
lási postautalványon vagy banki utalással az 
Önkormányzat 11742180-15441654-
03610000 számú pénzforgalmi számlájára 
kell befizetni a határozat véglegessé válásától 
számított 8 napon belül. 
 

5. Záró rendelkezések 
13. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik 
napon lép hatályba. 
 
Délegyháza, 2022. június 29. 
 
dr. Riebl Antal sk. dr. Molnár Zsuzsanna sk. 
     polgármester jegyző 
 
Kihirdetve: Délegyháza, 2022. június 30. 
 

dr. Molnár Zsuzsanna sk.  
 jegyző

Vízterület neve Helyrajzi szám Terület (ha) Földhivatali 
megjelölés 

Víztérkód 

Délegyháza I. tó   
(Gizella tó) 

286/2 hrsz 4,9603 Kivett tó 13-069-1-5 

Délegyháza II. tó 395/1 hrsz 37,0069 Kivett tó 13-070-1-5 
Délegyháza III. tó   
(és a kis – III. tó) 

945/6 hrsz 24,9367 Kivett tó 13-071-1-5 
857/3 hrsz 11,1892 

Délegyháza IV. tó 1317/59 hrsz 58,4877 Kivett tó 13-072-1-5 
Délegyháza V. tó 1317/47 hrsz 30,7077 Kivett tó 13-073-1-5 
Délegyháza VI. tó 1317/66 hrsz 16,5176 Kivett tó 13-074-1-5 

1. melléklet

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 
DÉLEGYHÁZI ÜGYSEGÉD ÜGYFÉLFOGADÁSA 2022. SZEPTEMBER 1-JÉTŐL MEGSZŰNIK.  

Ügyintézésre az alább helyszínen van lehetőség:  
Szigetszentmiklósi Járási Hivatal 2310 Szigetszentmiklós, Apor Vilmos u. 1. 

Az ügyfelek lakóhelyükhöz közeli kiszolgálása érdekében  
Pest megyében Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatok (Kormányablakbuszok) működnek.  

Online menetrendjük az alábbi útvonalon érhető el: https://kormanyablak.hu/hu > Mobilizált Kormányablakok > Pest megye 
Megértésüket köszönjük!

Délegyháza I-VI. tavak lehatárolása

>>>
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Tisztelt Lakosság! 
 
A népszámlálás egy mindannyiun-
kat érintő, általában tízévente ismét-
lődő adatgyűjtés. Az egész ország-
ban egy időben, azonos tartalommal 
és egységes módszertani alapon hajt-
ják végre, kiterjed minden lakásra és 
személyre.  
 
A népszámlálás időtartama 
Október 1. és 16. között önállóan on-
line lehet kitölteni a kérdőíveket. 
 
Október 17. és november 20. között 
számlálóbiztosok keresik fel azokat 
a háztartásokat, amelyek október 16-
ig nem töltötték ki online a kérdőívet. 
 
November 21. és 28. között a telepü-
lés jegyzőjénél tehetnek ennek ele-
get adatszolgáltatási kötelezettsé-
güknek azok, akik november 20-ig 
ezt nem tették meg. 
 
A népszámlálás eszmei időpontja 
2022. október 1-je 0 óra, azaz az 
ekkor fennálló állapotot alapul véve 
kell a kérdőív kérdéseit megvála-
szolnunk. 
 
A népszámlálás résztvevői 
A népszámlálásban való részvétel a 
2018. évi CI. törvény  alapján köte-
lező. 
 
Kérdőívet kell kitölteni 
     • mindenkiről, aki Magyarorszá-

gon él; 
     • azokról is, akik átmenetileg, 12 

hónapnál rövidebb ideig kül-
földön tartózkodnak; 

     • a külföldi állampolgárokról is, 
ha legalább 3 hónapja Magyar-
országon tartózkodnak. 

 
A népszámlálás során a lakáskörül-
ményekről is nyilatkozunk. A lakás-
adatok segítségével pontos képet 
kaphatunk a háztartások lakáskörül-
ményeiről. Összeírásra kerül az or-
szág területén minden 

     • lakás, 
     • lakott üdülő és lakott egyéb la-

kóegység, 
     • közösségi éjszakai elhelyezést 

szolgáló intézmény. 
 
Fontos, hogy az üresen álló lakások-
ról is ki kell tölteni a kérdőívet. 
 
Postai felkérő levél 
A KSH minden magyarországi lak-
címre postai felkérő levelet küldött 
szeptember utolsó napjaiban. 
 
A népszámlálás nem a bejelentett-
ség szerinti, hanem a tényleges élet-
helyzetet méri fel. Az, hogy kik 
élnek az adott lakcímen, a kitöltött 
kérdőívekből derül majd ki, előzete-
sen nem ismert, ezért a felkérő 
levél nem névre szól, csak a lakás 
címe (házszámig) szerepel a cím-
zésben. 
 
Annak érdekében, hogy a felkérő le-
velek minden háztartásba eljussa-
nak, kérjük, még a népszámlálás 
előtt gondoskodjanak arról, hogy 
házuk falán vagy a kerítésen lát-
ható legyen a házszám. Ezzel nagy-
mértékben megkönnyítik a felkérő 
leveleket kézbesítők, valamint a 
számlálóbiztosok munkáját is. 
 
A felkérő levelet mindenki őrizze 
meg, tekintettel arra, hogy a felkérő 
levélben a népszámlálásról szóló 
hasznos információk mellett egy 12 
jegyű belépési kód is található, 
ennek segítségével tudja minden 
háztartás önállóan, interneten kitöl-
teni a kérdőívet. 
 
A szociális, felsőoktatási vagy más 
bentlakásos intézményben lakók az 
intézmény vezetőjétől kapják meg a 
felkérő levelet. 
 
A kérdőív kitöltése 
A népszámlálási kérdőívet önállóan, 
interneten keresztül október 1. és 
16. között lehet kitölteni. 

Egy erre a célra létrehozott zárt rend-
szerű, online felületen, amelybe a fel-
kérő levélben szereplő egyedi, 12 
jegyű belépési kóddal lehet belépni. 
Azokat a háztartásokat, amelyek ok-
tóber 16-ig nem töltik ki interneten a 
kérdőívet, számlálóbiztosok kere-
sik fel október 17. és november 20. 
között. 
 
Akik november 20-ig nem teljesítik 
adatszolgáltatási kötelezettségüket, 
november 21. és 28. között a telepü-
lés jegyzőjénél jelentkezve tehetnek 
ennek eleget, ennek pontos meneté-
ről a számlálóbiztosok értesítőt jut-
tatnak majd el az érintetteknek. 
 
A népszámlálási kérdőív kitöltése 
egy átlagos háztartásban körülbelül 
30 percet vesz igénybe. 
 
A 2022. évi népszámlálás adatkeze-
lési tájékoztatója a https://nepszamla-
las2022.hu/media/nsz_adatvedelmi_ta-
jekoztato.pdf weboldalon olvasható. 
 
Településünkön 13 számlálóbiztos 
keresi majd fel a háztartásokat, a ré-
szükre meghatározott népszámlálási 
körzethatárokon belül.  
 
A számlálóbiztosi feladatokat előre 
láthatóan a következő személyek lát-
ják majd el: 
 
Bodó Csaba, Darabos Zsuzsanna, Hideg-
földiné Limbai Anikó, Jakabné Márta 
Aliz, Kenessei Szilvia, Komáromi Jánosné, 
Kovács Andrea, Kovács Mónika, Szabó 
Csabáné, Szabóné Pál Orsolya Marianna, 
Tóthné Tóth Zsuzsanna, Varga Zita, 
Zólyomi Zsóka 
 
Amennyiben a számlálóbiztosok sze-
mélyében változás következik be, 
erről a község honlapján (www.delegy-
haza.hu) tájékoztatjuk a Lakosságot.  
A számlálóbiztosok rendelkezni fog-
nak számlálóbiztosi igazolvánnyal, 
amelynek segítségével a számláló-
biztosok a terepmunka során az 
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adatszolgáltatókkal történő kapcso-
latfelvétel során, személyes azonosí-
tásra alkalmas okmányuk felmuta-
tása mellett igazolni tudják magukat. 
A népszámlálással kapcsolatban in-
formációt kérhetnek a Polgármesteri 
Hivataltól az alábbi elérhetőségeken: 
- Személyesen dr. Molnár Zsuzsanna 

jegyzőtől vagy Dósa Renáta népes-
ségnyilvántartási-igazgatási előadó-
tól a Polgármesteri Hivatalban (2337 
Délegyháza, Árpád utca 8.) 
- Telefonon a 06-24-542-155/ 103 és 

110-es mellék számon,  
-  E-mailben a jegyzo@delegyhaza.hu, 

vagy az igazgatas@delegyhaza.hu 

címen.. 
-  Hivatali kapun a Polgármesteri Hi-

vatal KRID számára (503153145) 
történő beküldéssel.  

 
dr. Molnár Zsuzsanna 

jegyző 

T
isztelt Lakosság! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022. 
szeptember 1. napjától a Védőnői Szolgálat új, negyedik 
körzettel bővült. A körzetekhez tartozó közterületek lis-

táját, a körzeteket ellátó védőnők nevét, elérhetőségét, és a tanácsa-
dások időpontjait a mellékelt táblázat tartalmazza.  

dr. Molnár Zsuzsanna  jegyző 

1. számú körzet – Gergely Sándorné, telefon: 06 30 383 1866 
AKÖV Sziget 
Árok u. 
Bányász sor 
Borka köz 
Borostyn kz 
Búza u. 
Cserje sor 

Diófa köz 
Gesztenyés köz 
Hársfa sétány 
Honvéd- sziget 
Kéktó kissziget 
Kéktó nagysziget 
Mandula köz 

Napsugár utca 
Naturista part 
Nyírfa u. 
Sziget köz 
Tölgyfa köz 
TSZ telep 
Vadkörtefa u. 

Vadvirág u. 
Zöldrét u. 
 
Szerda: 
10-12 várandós tanácsadás 
12-15 csecsemő, kisgyermek tanács adás

2. számú körzet –  Kosler Barbara, telefon: 06 30 303 7606 
Ezermester utca 
Fűzfa u. 
Galla tanya 
Marossy tanya 

Mókus utca 
Öko Falu II. 
Petőfi u. 
Robinson park 

Szabadság tér 
Szilfa u. 
+ Iskola

Hétfő: 
9-11 csecsemő,kisgyermek tanácsadás 
13-15 várandós tanácsadás

3. számú körzet – Kosler Barbara, telefon: 06 30 303 7606 – Nagy Edit, Telefon: 06 20 220 1705 
Ady Endre u. 
Arany János u. 
Árpád u. 
Berzsenyi u. 
Csatorna köz 
Csepp köz 
Csermely köz 
Csobogó köz 
Csóka tanya 
Deák F. u. 
Dózsa Gy. u. 
Európa utca 
Gacs sor 
Gábor Áron u. 
Gilice utca 

Gizella telep 
Gizella u. 
Gólya utca 
Gomb köz 
Harcsa utca 
Hóvirág u. 
Ibolya u. 
Jókai u. 
József  Attila u. 
Kastély köz 
Kinizsi u. 
Kis köz 
Kormorán utca 
Kossuth L. u. 
Kovács köz 

Kölcsey u. 
Majosi út 
MÁV 19-es őrház 
Molnár köz 
Móra Ferenc. u. 
Némedi út 
Patak köz 
Rákóczi u. 
Sólyom utca 
Szabó köz 
Szárcsa utca 
Széchenyi u. 
Táncsics u. 
Temető út 
Tompa köz 

Vasút sor 
Vásárhelyi P. u. 
Vég u. 
Vörösmarty u. 
 
Kosler Barbara kedd: 
8-9:00 csecsemő,kisgyermek tanácsadás 
9-10:00 várandós tanácsadás 
 
Nagy Edit kedd: 
10-12:00 csecsemő, kisgyermek taná-

csadás 
13-15:00 várandós tanácsadás 

4. számú körzet – Görbe Noémi Dóra, telefon: 06 30 206 8798 
Áfonya u. 
Akácos út 
Anna u. 
Boglárka u. 
Ciklámen u. 
Csendes u. 
Diófa u. 
Eper u. 
Erdőalja u. 
 Fácán u. 
Fagyöngy u. 
Faház sor 
Fecske u. 
Fény u. 

Gesztenye u. 
Gyöngyvirág u. 
Határ út 
Hullám utca 
Kavics u. 
Kéktó sétány 
Kurta köz 
Liget u. 
Liliom utca 
Mária u. 
Mezei tanya 
Nádirigó utca 
Nomád part 
Nyárfa sor 

Óbudai telep 
Őz utca 
Paprika köz 
Pitypang u. 
Rigó u. 
Sellő utca 
Sirály u. 
Sóderos út 
Szarvas utca 
Szántó u. 
Széchenyi telep 
Szitakötő utca 
Tavirózsa u. 
Túzok u. 

Udvarev tanya 
Újpesti sor 
Üdülő sétány 
Vadórzsa u. 
Viktor tanya 
Zsombékos köz 
+ óvoda 9 csoport 
 
Csütörtök: 
8-10:00 várandós tanácsadás 
12-14:00 csecsemő,kisgyermek taná-

csadás

Védőnői hírek
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Szedje fel a kutyapiszkot! – A kakitündér nem létezik

H
ivatalunkhoz az elmúlt időszak-
ban több bejelentés is érkezett, 
hogy a kutya tulajdonosok a köz-

területről nem szedik össze a kutyájuk után 
az ürüléket. 

Valószínűleg mindannyian ismerjük azt ér-
zést is, hogy sétálunk az utcán, esetleg a tópar-
ton, és ott oda nem illő dolgokat, történetesen 
kutyapiszkot találunk. Azon túl, hogy ha be-
lelépünk, akkor kellemetlen perceket szerez-
hetünk magunknak, míg a cipőnket szagmen-
tessé varázsoljuk, még fertőzés veszélyes is. 

A kutyatartás egyik alapszabálya, 
hogy amit a kutyánk maga mögött hagy, 
azt nem hogy illik, de KÖTELEZŐ ösz-
szeszedni!  

Tartsuk tiszteletben saját magunk és 
mások tulajdonát! Soha ne forduljon meg a fe-
jünkben az, hogy „de jó, senki nem látta, akkor 
nem kell összeszedni”, „kit zavar hisz vidéken 
vagyunk”, „bizonyítsák be, hogy az én kutyám 
hagyta ott”, „azon a helyen már sok volt, 
akkor nem elfér még egy?” és hasonlók…  

Aki kutyát tart, fogadja el, hogy az ürü-
lék összeszedése is hozzátartozik a felelős ál-
lattartáshoz.  

Problémát jelent, hogy a legtöbb kutya 
nincs rendszeresen féregtelenítve. 

 
Egészségügyi veszélyek 

Kevesebben tudják, hogy maga az ürülék 
rengeteg megbetegedésért felelős. Naponta 
több száz gyermek kerül orvoshoz olyan 
bélrendszeri problémákkal, amelyek bizo-
nyíthatóan az össze nem szedett állati ere-
detű bélsártól alakultak ki. Ugye nem szeret-
nénk, ha pont a szeretteink kerülnének ilyen 
szituációba? 

A háziállatok, így a kutyák szervezetében 
is gyakoriak a bélférgek, a galandférgek és az 
egyéb paraziták. A veszélyt gyakran nehéz 
felismerni, hiszen ezek az élősködők a hús -
evő háziállatokban a legtöbbször nem okoz-
nak látványos megbetegedést. 

Ezek az élősködők azonban az emberi 
szervezetben heves és sokszor gyógyíthatat-
lan szövődményeket produkálnak. Megtá-
madhatják a tüdőt, a gyomrot és a bélrend-
szert, a vesét, a májat és szívburkot, valamint 
a szemet is. Komoly belsőszervi megbetege-
déseket és vakságot is okozhatnak. Ezeknek 
a parazitáknak a petéi leginkább a bélsárral 
kerülnek ki a környezetbe. Mivel néhány hét 
kell ahhoz, hogy a peték kifejlődjenek, így a 
friss kutyapiszoknál a megszáradt ürülék, il-
letve annak a pora sokkal veszélyesebb. 

Amikor egy forró nyári napon a száraz ku-
tyaürülék porát széthordja a szél, akkor a köz-
területen hagyott kutyapiszok fizikai érintke-
zés nélkül is nagyon sok embert megfertőzhet. 
Ha például akár csak egy kutyaürülék beleke-
rül egy játszótéri homokozóba, akkor az ott 
található összes homokot ki kellene cserélni. 

 
Praktikus tanácsok 
- Ha túl híg: szórjon rá egy kis földet vagy ho-

mokot, vagy fűcsomóval együtt szedje fel! 
- Ha teheti, akkor lebomló műanyag zacs-

kóba gyűjtse össze! 
- Soha!! ne dobja bele más kukájába vagy a 

buszmegállókban elhelyezett szemétgyűjtő 
tartályokba a kutyája végtermékét, csak a 
saját kukájába. 

- Ne induljon el a kutyával úgy sétálni, hogy 
nincs Önnél kutyagumi gyűjtő zacsi! Épp 
ugyanolyan alapkellék, mint a póráz! 

Milyen alapvető szabályok vonatkoznak 
közterületen a kutyatartókra? 

Az állattartóknak számos kötelezettsé-
gük van: a mikrochip, illetőleg az éven-
kénti veszettség elleni védőoltás megléte, 
a kötelező ebösszeíráson való részvétel, to-
vábbá, hogy kutyájával nem veszélyeztet-
het másokat.  

 
Kutyasétáltatás: közterületen kutyát csak 
pórázon szabad sétáltatni! 

Közterületen – kivéve az ebek futtatására 
kijelölt területet – kutyát csak pórázon lehet 
vezetni, valamint közterületen kutyát csak 
olyan személy vezethet, aki a kutya irányítá-
sára, kezelésére és féken tartására képes. A 
kutya tulajdonosának biztosítania kell, hogy a 
kutya sem más állatot, sem embert ne veszé-
lyeztethessen. Amennyiben a kutya megszö-
kik és ez a kutyát felügyelő személy tudomá-
sára jut, nem hagyja kóborolni, aktívan tennie 
kell azért, hogy a kutya előkerüljön. A saját 
kutyáját a gazdája ismerheti legjobban, de az 
állat viselkedését a közterületen tartózkodó 
más emberek, kisgyerekek és kutyák nem is-
merik. Ezért – megelőzve a konfliktusokat és 
baleseteket – kutyáját pórázon kell sétáltatnia. 

Aki ezt nem tartja be, szabálysértést 
követ el. Legyen a kutyánk bármilyen jól ne-
velt és szófogadó, az állatvédelmi jogszabá-
lyok a póráz használatát közterületen köte-
lezővé teszik, melynek be nem tartása szank-
ciót vonhat maga után. 

A fent leírtak betartását Tisztelettel kér-
jük, szíveskedjenek betartani. 

Délegyházi Polgármesteri Hivatal 
Dósa Renáta  

népességnyilvántartási-igazgatási előadó

 Tájékoztató a női lakosság részére védőnői méhnyakszűrés 
lehetőségéről

Magyarországon a nők körében a mellrák után a második leggyakoribb rákos megbetegedés 
a méhnyakrák, annak ellenére, hogy védőoltással és rendszeres szűréssel megelőzhető lenne. 
 
Délegyháza Község Önkormányzata 2022. január 1-től lehetőséget biztosít a női lakosság 
részére a szűrésen való részvételre, mely térítésmentes! 
 
Azoknak a  25-65 év közötti hölgyeknek, akik állandó délegyházi lakcímmel rendelkeznek és 3 éven 
belül nem voltak rákszűrésen, az ÁNTSZ személyre szóló behívólevelet küldött ki. 
 

A szűrésen való részvétel lehetőségei: 
Szigetszentmiklósi  
Szakorvosi Rendelőintézet Védőnői Szűrővizsgálat 
Nőgyógyászat Dunavarsány, Egészségház I.em.                      
Időpont kérése: nogyogyaszat@szszri.hu Időpont kérése: vedono3@dunavarsany.hu                   
Telefonon: hétfőtől péntekig 7.30-8.00 Telefon:   06 20 266 4332 
24 524 108 , 24 524 187                                                                                                          
                        

Délegyháza Község Önkormányzata 
Fonyóné T. Cecília 
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2022. szeptember 28-án Falugyűlést hívott össze dr. Riebl Antal polgármester, melynek témája a rezsiárak emelkedéséhez kapcsolódó 
praktikus és segítő intézkedések, lehetőségek feltérképezése, bemutatása volt. A fórumon megjelent Bocsi Gábor energiagazdálkodási 
szakmérnök és Fischer Tamás igazságügyi szakértő, akik hozzájárultak előadásuk érdeklődésre számot tartó oldalainak megjelen-

tetéséhez. Az összehasonlítás 2022. szeptember 28. napján érvénybe lévő adatok és értékek alapján készült.

Villamosenergia <–> Földgáz 
 

Villamosenergia mérése: kWh-ban 
Földgáz mérése: m3  (egységár megadva: MJ-ban) 

Földgáz fűtőértéke: 34,3 – 35,5 MJ/m3 
 

Egy kis fizika: 
 

1 J = 1 Ws 
1 h = 3600 s 

1000 J = 1000 Ws 
3600000 J = 3600000 Ws 

 
3,6 MJ = 1 kWh

Villamosenergia <–> Földgáz 
 

Példa: 
 

1 kWh villamos energia kedvezményes ára:   36,-Ft/kWh 
1 kWh villamos energia lakossági piaci ára:  70,-Ft/kWh 
 
1 m3 földgáz kedvezményes ára:   105,-Ft/ m3 (105,-Ft/35 MJ) 
1 m3 földgáz lakossági piaci ára:   747,-Ft/ m3 (747,-Ft/35 MJ) 
 
Földgáz fűtőértéke: ~35 MJ/m3  azaz:   ~9,7 kWh/ m3  
 
1 m3 földgáz kedvezményes ára: 10,8 Ft/kWh 
1 m3 földgáz lakossági piaci ára: 77,0 Ft/kWh

Villamosenergia <–> Földgáz 
 
Következtetés: 
 
Amíg a földgázt a kedvezményes áron vásárolja valaki (1729 
m3/év fogyasztásig), addig kb. egyharmad költséggel tud fűteni 
gázzal ahhoz képest, mintha kedvezményes árú villamos energi-
ával fűtene hősugárzókkal (természetesen hőszivattyúval, klímá-
val való fűtés esetén más a helyzet). 
 
Figyelem: hősugárzónak minősül minden olyan fűtő berendezés, 
amely nem hőszivattyú elven működik: pl. infra fólia, fűtősző-
nyeg, „norvég” panel, stb… 
 
Amennyiben lakossági piaci áron vásároljuk az energiát, abban 
az esetben közel hasonló (kb. 7-szeres) a fűtési költség földgáz-
zal, valamint villamos energiával!

Megújuló energiaforrások elhelyezése 
Költségkalkuláció

Mit tehetünk? 
•  Energiatakarékos berendezések használata: 
       Világítás (LED lámpák, időzített világítás) 
       Háztartási gépek (mosógép, mosogatógép, szárítógép, 

hőtőszekrény, fagyasztó) /egy korszerűtlen fagyasztószekrény havi 
fogyasztása akár 60-80kWh/hó is lehet!/ 

•  Épületek hőszigetelése: 
       Nyílászárók (ajtók, ablakok) 
       Külső hőszigetelés (oldal falak, födém, padlás, lábazatok) 
       Hővisszanyerő szellőztetés 

•  Fűtési rendszer korszerűsítése: 
       Kazáncsere 
       Konvektorok cseréje (!) 
       Hőszivattyú, klíma 

•  Megújuló energia használata: 
       Napelem

Villany kontra gáz, összehasonlítás a takarékosság jegyében

Kondenzációs gázkazán 
Ft/kWh

Rezsicsökkentett ár

Lakossági piaci ár

Aktuális piaci ár

11,6

80

150

37

70

300

10,5

20

85

6,8

6,8

Villamos fűtés  
Ft/kWh

Split klíma  
(levegő-levegő hőszivattyú) 

Ft/kWh

Split klíma H-tarifa  
(levegő-levegő hőszivattyú) 

Ft/kWh
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Délegyháza 6.000 lakója

A
 XXX. Délegyházi Napok esemé-
nyen idén ismét egy különleges al-
kalmat is ünnepelhetünk: települé-

sünk polgárainak a száma elérte, sőt, át is 
lépte a 6000 főt. A település vezetőinek dön-
tése alapján a Polgárrá fogadáson jelenlévő 
újszülöttek közül választottuk ki jelképesen 
Délegyháza 6000. polgárát. 

A megjelent gyerekek neve bekerült egy 
üvegedénybe, melyből településünk 5.000. 
polgárává fogadott kis lakója, Sáska Borbála 
húzta ki a szerencsés 6000. lakos nevét.

2022-ben, Délegyháza tiszteletbeli 6000. la-
kója Somlyai Hanna. Szeretettel gratulálunk 
Neki és szüleinek is! Vidám, boldog életet 
kívánunk a Családnak! 

2022. június 18-19-i XXX. Délegyházi Napok  
rendezvénysorozat támogatói és segítői

Fő támogatok:  
Gerulus Kft.,  
Mev Fest Catering Kft., Africatrans Kft., 
Báthory Imre, Dél Ép. Szolg. Kft.,  
Kinamé Kft., Purelax Bt. 

Támogatok:  
Átrió Kert (Papdi László)  
Bednárik László 
Brendon Beach Kft. 
Csipő Rózsa 
Csokréta Asszonyklub 
Darabos Zsuzsanna 
D-D Natura Bau Kft. 
Délegyháza Faluszépítő Egyesület Íjász Tagozat  
Délegyháza Ijász Klub Egyesület (DIKE) 
Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő- 
testülete és Bizottságai 
Délegyháza Községi Sportegyesület 
Délegyházi Barátok Köre 
Délegyházi CBA üzlet 
Délegyházi Háztartási Vegyiárú üzlet 
Délegyházi Horgász Sportegyesület 
Délegyházi Polgármesteri Hivatal dolgozói 
Dél-Ép. Szolg. Kft. 
Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 
Dósa Renáta 
Dr. Hegedüs Tamás és Dr. Kotora Noémi 

Dr. Molnár Zsuzsanna 
Dr. Riebl Antal 
Elohim Kft.  
Gallasz Péter 
Görbe István és családja 
Halászné Ungvári Szilvia Kozmetikus 
Hallai Györgyi 
Harmónia Egészségstúdió (Varju Miklósné) 
Jakus Lászlóné és családja 
Józsa Kálmánné 
Kéktó Büfé 
Délegyházi Roma Települési Nemzetiségi Önkor-
mányzat 
Kloczka László 
Kordics Andrea 
Kovács Andrea 
Kovács- Márkus Krisztina egyéni vállalkozó 
Kovács család 
Kovács Mónika 
Kölcsey Művelődési Központ dolgozói 
Községgondnokság dolgozói 
Kuni-Red Trade Kft. 

Lukácsi Zsuzsanna 
Majosházi Polgárőr Egyesület 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat - Délegyházi Csoport 
Margaréta Nyugdíjas Klub 
Márton Tibor egyéni vállalkozó 
Márton Tibor és családja 
Mentapont (Héder Tímea) 
Nagy Istvánné (Katika) 
Nagyné Halai Zsuzsanna 
Pallaga Imréné 
Patong Beach Kft. 
Sáradi Lajos 
Sági Gréta 
Szadai Józsefné 
Szilveszter Lajos 
Szűcsné Himler Márta 
Tavirózsa Virágbolt  
Tisza Beáta Fodrász 
Tisza Gabriella és Tisza Tivadar 
Válóczi Tünde 
VARSA Horgászbolt 
Zsákai Józsefné 

.. Délegyházi NapokDélegyházi Napok

Szabóné Pál Orsolya
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D
élegyháza Község Képviselő-testü-
lete minden évben elismerésben 
részesíti azon személyeket és cso-

portokat, akik kimagaslóan sokat tettek a te-
lepülésért. 

Mindezek alapján 2022-ben „Délegyhá-
záért” címet és a vele járó kitüntetést Balla 
Ferenc részére adományozzuk. 

Balla Ferenc településünk felé tett fel-
ajánlásai több milliós nagyságrendben mér-
hetőek. Nincsenek szavak kifejezni azt a 
hálát, nincs annyi időnk és energiánk, hogy 
felsoroljuk azt a rengeteg segítséget, amit 
Tőle kaptunk. Nincs az a feladat, amit kéré-
sükre ne oldana meg… sőt, sok esetben kér-
nünk sem kell, mert mire mi bátorságot ven-
nénk, hogy kérjük a segítségét, Ő már szinte 
meg is oldatta azt… 

Feri fiatal kora ellenére már annyi min-
denben segítette a Településünket, hogy már 
most méltán írhatjuk Őt be Délegyháza tör-
ténelmébe. 

A Képviselő-testület döntése alapján 
„Délegyháza Tiszteletbeli Polgára” címet 
adományoz Kovácsné Szabó Mártának, a Szi-
getszentmiklósi Rendőrkapitányság Duna-
varsányi Rendőrős parancsnokának, vala-

mint Dr. Herczeg Krisztiánnak, A Cseppkő 
Gyermekotthoni központ vezetőjének.  

Kovácsné Szabó Márta a délegyházi lako-
sok közbiztonságáért tett emberfeletti mun-
kájával és a település felé tanúsított szimpá-
tiájával érdemelte ki az elismerést. 

Dr. Herczeg Krisztián a Cseppkő Gyer-
mekotthon és Délegyháza közötti sport-, 
kulturális és gyermekvédelem területén vég-
zett önzetlen munkájáért részesült az elisme-
résben. 

A Képviselő-testület döntése alapján 
„Kiemelkedő Közösségi Munkáért”oklevelet 
adományoz Mátyás Lászlónak és kedves fele-
ségének, Mátyás Lászlónénak, Sisa Jánosnénak, 
Tordai Angélának, Botos Lukácsnak és a Gyer-
mekorvosi Rendelő Építő Közösségének, akik a kö-
vetkezők: id. Mohilla János, ifj. Mohilla János, 
Keserű Árpád, Kovács Péter, Kovács Tamás. 

A Mátyás házaspár és Sisa Ágnes a Délegy-
házi Üdülőterületi Civil Egyesület és a Dél-
egyházi Sporthorgász Egyesület tagjaként, 

valamint magánemberként is rengeteget 
tesznek Délegyházáért, az itt élő és itt üdülő 
emberekért. Közvetlen és segítőkész hozzá-
állásukkal nagyban segítik az Önkormányzat 
munkáját és a kapcsolattartást az Üdülőte-
rületi és az állandó lakosok között. 

Tordai Angéla érdemei közt ki kell emel-
nünk, hogy idén 10. éve, hogy elindította az 
Amirah Hastánc csoportot. 

Ezt követően a tánc egy másik műfaját 
is elérhetővé tette a délegyházi hölgyek szá-
mára: 7 éve működteti a Délegyházi Country 
Line Dance Clubot. 

A két csoport amellett, hogy a rendezvé-
nyeink állandó fellépője, az ország számos 
területén hirdeti fellépésekkel, hogy milyen 
csodálatosak a délegyházi lányok, asszonyok, 
hölgyek, és milyen remekül tudnak megnyil-
vánulni a tánc nyelvén. 

Az Angéla által vezetett csoportok rend-
szeres támogatói is a délegyházi események-
nek, így a Mindenki karácsonyán, a Gyerek-
napon, és bármilyen más programon, ahol 
úgy látják, hogy szükséges a jelenlétük, tá-
mogatásuk. 

Botos Lukács személye és barátai sok-sok 
éve nagy segítség a település rendezvényei-
nek szervezésében. Legyen szó lovas felvo-
nulásról, Gyereknapról, lovasbemutatókról, 
koszorúzási díszelgésről. Őket kell csak hív-
nunk, és már vehetjük is elintézettnek a ké-
rést. Mindezt teszi szeretettel, alázattal, profi 
szakmai hozzáértéssel és önzetlenül! 

Mohilla János és édesapja, Keserű Árpád, 
Kovács Péter és Kovács Tamás. 

A felsorolt személyek emberfeletti mun-
kát végeztek a Gyermekorvosi rendelő épí-
tésében. A rendelő elkészülte már maga is 
kuriózumnak számít, hiszen teljes egészében 
közösségi összefogással valósult meg. Ezt a 
nagyszerű dolgot egészítették ki a felsorolt 
Urak azzal, hogy mikor már az anyagi lehe-
tőségeink nem tették lehetővé a projekt ha-
ladását, és ordító szükségletek merültek fel, 
ők odaálltak és átsegítették a nehézségeken 
a munka továbbhaladását. Munkájuk, támo-
gatásuk milliós nagyságrendben mérhető. 

Szabóné Pál Orsolya

Kitüntetések átadása  
a XXX. Délegyházi Napok rendezvényen

Balla Ferenc

Tordai Angéla

Kitüntetettek – 2022

Dr. Herczeg Krisztián

Kovácsné Szabó Márta
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VII. KÖRTEFA ÜNNEP 2022. szeptember 24.

K
örtefa Ünnep rendezvé-
nyünkkel a településen talál-
ható több, mint 450 éves vad-

körtefa előtt tisztelgünk.  
2015 óta rendezünk Délegyházán 
Körtefesztivált. Egy több, mint 450 
éve élő, termő növény, egy termé-

szeti csoda előtt tisztelegünk ezzel a 
programmal. A Körtefa ünnep ha-
gyományos eseménye a Főzőverseny, 
melyre 13 csapat nevezett idén és 
mérte össze a tudását. Mindannyian 
azért voltak itt, hogy elkápráztassák 
a zsűrit és a közönséget. 

A részvételi feltételeket mindannyian 
elfogadták, miszerint vállalták, hogy 
az elkészített ételt a zsűri elé terjesz-
tik, majd a közönség számára ingyen 
kikínálják. 
A résztvevő csapatok és az általuk 
készített ételek:

1 OTP Ingatlanpont Szilvalekváros marhapörkölt 

2 FRADI RETRÓ csapat Zúzapörkölt nokedlivel 

3 SZILÁGYI AGYMANÓK Slambuc 

4 CSEPPKUKTÁK Gulyás 

5 BALÁZS GUMISZERVIZ Csülkös bableves 

6 ORGANIC PÉKÁRÚ 
MINTABOLT csapata 

Palóc leves BIRKAHÚSBÓL, 
töltött káposzta, madártej 

7 FISH WORLD 1. Tárkonyos raguleves cipóban 

8 FISH WORLD 2. Halászlé 

9 BOSZI TEAM 
Kolbászos gombócleves 
gazdagon 

10 Velünk is csak többen 
vagyunk 

Slambuc 

11 SORSI ÉLETMÓDJA 
Speciálisan készített 
pulykamell brassói tojásos 
kölessel, friss salátával 

12 DÜCE Lecsó 

13 Kloczka Viki és családja Káposztás tészta feltúrbózva 
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A zsűri, aki mindezt értékelte: 
•  Fodor Istvánné, Anikó az Önkormányzati 

konyha vezetője 
•  Gáspár Sándorné, Kitti, aki az Önkormány-

zati konyha szakácsa 
•  Horváth Tibor, a Teletál főszakácsa 
•  Szilveszter Lajos, Délegyháza alpolgármes-

tere 
•  Nagy Zoltán, Medve, a Végelgyengülés Sport -

egyesület elnöke 
 

A zsűri értékelése alapján az VII. Körtefesz-
tivál főzőversenyének 
1. helyezettje: OTP Ingatlanpont 
2. helyezettje: Organic Pékáru csapata 
3. helyezettje: Fish World 2. csapat 
Különdíj: Kloczka Család 
 
A győztesek a szervezők ajándéka mellé a 
Teletál ajándékcsomagját, Czanik Balázs sza-
kácskönyvét és a Fish World Horgásztó 
ajándékát kapták. 
Versenyen kívül a rendezvényre kitelepült, 
illetve étellel készült: 
•  Balla Ferenc és családja (a rendezvény ideje 

alatt goffrit sütött a helyszínen)  
•  Együtt Délegyházáért Egyesület (sült 

hús, pörkölt) 
•  Végelgyengülés Sportegyesület (sült 

hús, miccs) 
•  Délegyházi Roma Nemzetiségi Ön-

kormányzat (töltött káposzta) 
Minden csapatnak szívből gratulálunk és köszön-
jük a részvételt! 

D
élegyháza Község Önkormányzata 
a rendezvényei által jó kapcsolatot 
ápol Spiegelhalter Lászlóval, Vác-

rátót polgármesterével. A többéves polgár-
mesteri jó viszony és a sikeres programok 
alapján jött a gondolat, hogy Délegyháza 
első belföldi testvér-
települése Vácrátót 
lehetne. Ezt Spiegel-
halter László is támo-
gatta, aki települése 
Képviselő-testületé-
vel is megtárgyalta 
mindezt.  

Vácrátót a buda-
pesti agglomeráció 
észak-keleti szélén 
fekszik a Nyugat-
Cserháthoz tartozó 
Gödöllői-dombság 
északi részén. A falun 
három patak folyik 
keresztül, a Tece-, a 
Sződ-Rákos- és a Har-
tyán-patak. A község 
közigazgatási területe 
1850 ha, ebből belte-
rület 186 ha.  

Vácrátót állandó 
lakosainak száma kb. 
2000 fő. 

Délegyháza Képviselő-testülete a köl-
csönös partneri szándékok deklarálását kö-
vetően felhatalmazta Délegyháza Község 
Önkormányzat Polgármesterét a Testvérte-
lepülési Megállapodás aláírására.

A VII. Körtefa ünnep támogatói 
•  Rózsaharmat Nonprofit Kft. 
•  Délegyháza Község Önkormányzata 
•  Polgármesteri Hivatal munkatársai 
•  Községgondnokság munkatársai 
•  Kegye János 
•  Robinson I. Lakópark 

•  Együtt Délegyházáért Egyesület 
•  Csokréta Asszonyklub 
•  Végelgyengülés Sportegyesület 
•  Délegyháza Faluszépítő Egyesület Íjász  

Tagozata 
•  OTP Ingatlanpont Dunaharaszti 

•  SORSI Masszázs 
•  Háztartási Vegyiáru bolt (Jaksa – Hatvani 

Anett) 
•  Délegyházi Üdülőterületi Civil Egyesület 
•  Kocsis Tamás – Dunavarsányi Szóda 
•  Balla Ferenc 
•  Délegyházi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
•  Délegyházi Polgárőr Egyesület 
•  Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság Duna-

varsányi Rendőrőrs  
 
Különösen nagy tisztelettel és szeretettel köszönjük 
a lovasok jelenlétét és szolgálatát, akik ezekkel a 
szavakkal okoztak meglepetést az eseményen: 
 

„Köretfa ünnep nem lehet lovasok nélkül, ezért  
MI ITT VAGYUNK A DÉLEGYHÁZI 

GYEREKEKÉRT!” 
 
•  Bodó Csaba és családja 
•  Botos Lukács és családja 
•  Szabó Fanni 
•  Végh Antónia 

Szabóné Pál Orsolya 

TESTVÉRTELEPÜLÉSI MEGÁLLAPODÁS ALÁÍRÁSA 
– A Körtefa ünnep különleges programja volt ez az esemény –
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Á
lmodtunk már sokszor, sokat, kicsiket 
és nagyokat Mi itt Délegyházán…. 
nagyobb vagy új iskolát, nagyobb 

vagy új óvodát, bölcsődét, még és még böl-
csődét….mert szerencsére egyre több család 
választja otthonául Településünket.  

És akkor, egyszer csak megtörtént a 
csoda… 

Diderot szerint „Csodák ott történnek, ahol 
hisznek bennük, és minél jobban hisznek bennük, 
annál gyakrabban fordulnak elő.” 

Mi nagyon hittünk és vártuk ezt a cso-
dát… ami tavaly be is köszöntött hozzánk a 
Rózsaharmat Nonprofit Kft. által… 

2022. szeptember 24-én, a VII. Körtefa 
ünnepen letettük az 56 férőhelyes és 12 sa-

játos nevelési igényű csöppség befogadására 
alkalmas épületkomplexum alapkövét. 

A bölcsődéről az ötletgazda Nonprofit 
Kft. ügyvezetőjét és tulajdonosát, Dr. Czet-
tele Katalint kérdeztük az ünnepi eseményt 
követően. 

– Milyen gondolat vezérelte Önt a bölcsőde épí-
tésére? 

– Jelenleg is nagyon szeretünk családok-
kal, kisgyermekekkel kapcsolatban lenni, 
látni a fejlődésüket, és értük tevékenykedni, 
őket ellátni, közösségi létbe bevezetni és 
gyógyítani. Szolgáltatásunkkal szeretnénk 
még több kisgyermekes családnak segíteni. 

– Miért pont Délegyháza lett a szerencsés tele-
pülés? 

– Szeretünk nagyon hasznosak lenni. 
Lekértük a KSH adatokat és úgy találtuk, 

hogy a legégetőbb szükség Délegyházán van 
Pest megyében, összevetve a dinamikusan 
növekvő születések számát és a működő 
bölcsődei férőhelyeket. Így hívtam fel a Dél-
egyházi Polgármesteri Hivatalt, amikor he-
lyet kerestünk ennek az új bölcsődének, ahol 
tárt karokkal fogadtak. Azóta is tökéletesen 
együtt tudunk működni a Polgármester 
Úrral és a többiekkel is, akiket a projekt kap-
csán megismertem. Délegyházán sugárzik 
mindenkiből a nyitottság, az elfogadás és be-
fogadás is, ezt nagyon jó megtapasztalni. 

– Mivel foglalkozik? 
– Jelenleg családi bölcsődét vezetek Buda-

pesten a 22. kerületben, több kolléga dolgozik 
nálunk. E mellett, mivel orvosként végeztem, 
kisgyermekes családok jönnek hozzám, akik-

nek segítek természetes, mellékhatásmentes 
gyógymódokat alkalmazva. Fő szakterüle-
teim az evészavar, alvászavar, ekcéma és a 
sajátos nevelési igényűek. 

– Milyen kapcsolat fűzi Önt az érintett korú 
gyermekekhez? 

– Nagyon közel állnak hozzánk a gyere-
kek, nagyon szeretjük és tiszteljük őket, 
olyan őszintén tudnak örülni apró dolgok-
nak. A nálunk dolgozó kisgyermekgondozó 
kollégák közül többségünk családos, 2-3-4-
5-6 gyermekkel. Személy szerint nekem és 
még egy kolléganőnek bölcsődés korú gyer-
mekünk is van, a nagyobbak mellett, így a 
legmodernebb szemlélettel állunk minden 
dologhoz, és őszintén együtt érzünk pl. min-
den beszoktatást végző szülővel, tudjuk mit 
élnek át. Szerencsés, hogy mi látjuk azt is, 
hogy a kezdeti beszoktatási nehézségek után, 
milyen jó dolog ez a bölcsőde, így tudjuk az 
elbizonytalanodó szülőket támogatni. 

– A Délegyházára tervezett 56 férőhelyes böl-
csőde mikor nyitja meg kapuit? 

– A nyitást 2023 nyarára tervezzük, de ez 
nagyban függ az engedélyező szervek, eljá-
rások gyorsaságától is, mi mindent megte-
szünk, hogy ez megvalósuljon. 

– Mikorra tervezik az első nevelési évet? 
– 2023 szeptemberétől tervezzük kez-

deni az első nevelési évet, várunk szeretettel 
minden jelentkezőt! 

– Mik a felvétel feltételei? 
– A felvételnél előnyt élvez minden 

olyan kisgyermek, aki délegyházi bejelentett 
lakcímmel rendelkezik és édesanyja visszatér 

Rózsaharmat Bölcsőde alapkőletétel

>>>

Látványterv
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a munkaerőpiacra. Az ezeken kívül fennma-
radó férőhelyekre tudunk nem dolgozó, pl. 
kisgyermekkel otthon lévő délegyházi szü-
lők gyermekeit fogadni, illetve más telepü-
lésekről is. 

A bölcsőde építéssel párhuzamosan ké-
szítünk majd egy weboldalt is, ahol a jelent-
kezés pontos menete határidőkkel le lesz 
írva, és ahonnan a jelentkezési lapok letölt-
hetőek lesznek. Ezeket kell majd kitölteni, il-
letve szükséges igazolásokat (családipótlék, 
munkáltatói, stb.) összegyűjteni és hozzánk 
eljuttatni. 

– Kinél kell a jelentkezést benyújtani majd? 
– Érdeklődni és jelentkezni majd az 

alábbi email címeken lehet: 
babarozsabolcsode@gmail.com 
tubarozsabolcsode.sni@gmail.com 

– Az 56 férőhelyes bölcsőde mellett lesz az 
önálló intézményként működő 12 férőhelyes sajá-
tos nevelési igényű gyermekeket fogadó épület is. 
Miért tartja fontosnak, hogy legyen külön SNI-s 
bölcsőde is? 

– 5 éves bölcsőde vezetői tapasztalat ele-
gendő volt ahhoz, hogy ennek szükségessé-
gét felismerjük. Éles szemű, tapasztalt kis-
gyermekgondozóink már 1-2 beszoktatásos 
alkalom, találkozás után, mindenféle diagnó-
zis nélkül, pusztán a gyermek közösségben 
való megfigyelése alapján látják, hogy valami 
gond van/lesz a gyermekkel. Azt éreztük, 
hogy ezt a felismerést azon kívül, hogy egy 
idő után megfelelő keretek között megoszt-
ják a szülőkkel, jó lenne tovább kísérni, to-
vább segíteni. 

Egyrészt az SNI-s gyermeknek oldaláról 
nézve, nagyon jó, ha különleges bánásmód-
ban részesül, több figyelem jut rá, speciális 

fejlesztéseket kap, megfelelő eszközökkel. 
Másrészt a kisgyermekgondozókat segítő 
ilyen téren szakképzett kollégák által, felsza-
badítjuk dolgozóinkat, és jobban tudnak fi-
gyelni saját csoportjaikra, és a csoportokra 
sem terhelődik 1-2 gyermek miatt nagyobb 
nyomás. Tehát nem csak a sajátos nevelési 
igényű gyermekeknek, hanem a kisgyermek-
gondozóknak és a többi gyermeknek is a 
javát szolgálja majd ez a külön SNI-s böl-
csőde. A korai fejlesztések és a több fókuszú 
terápiák után az is elképzelhető, hogy telje-
sen tudnak integrálódni későbbiekben, anél-
kül, hogy bárki sérülne. 

– Mi lesz az SNI-s gyermekek felvételének me-
nete?  

– Csak délegyházi gyerekeket fogadnak 
majd a 12 férőhelyre? 

Ugyan azon a honlapon de az SNI böl-
csőde aloldalán lesznek a formanyomtatvá-
nyok, és egyéb szükséges papírok benyújtásá-
val lehet majd jelentkezni az SNI-s bölcső-
débe is. 

Az is előfordulhat, hogy a gyermek nem 
SNI-s csoportba jelentkezik, de későbbiek-
ben intézmény ajánlására átkerül oda. Nem 
csak délegyházi gyerekeket fogadunk, de el-
sőbbséget élveznek a délegyházi gyerekek. 

Érdeklődni és jelentkezni majd az alábbi 
email címeken lehet: 
babarozsabolcsode@gmail.com 
tubarozsabolcsode.sni@gmail.com 

– Hozzávetőleg milyen térítési díjakkal számol-
hatnak a szülők? 

– A térítési díjak esetében a teljes mérté-
kig a gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gyvt.) a betartandó szá-
munkra. A térítési díj kiszámolása még fo-
lyamatban van. Minden hozzánk járó gyer-
mek mindkét szülőjét kérjük, hogy adójának 
1%-val, azt felajánlva alapítványunknak tá-
mogassa bölcsődénk működését..  

Ahhoz, hogy naprakész és a legmoder-
nebb eszközökkel felszerelt legyen mindig 
a bölcsőde, erre folyamatosan szükségünk 
van.  

Az alapkövet megáldotta Sáska Atilla re-
formátus lelkész, megszentelte Finta Lajos 
katolikus plébános, majd Dr. Czettele Kata-
lin és dr. Riebl Antal közreműködésével 
Horváth Nimród helyezte azt a földbe. 

A beszédet tartók mindannyian Isten ál-
dását és segítségét kérték az építkezéshez és 
a majdani működéshez.  

Szabóné Pál Orsolya 

>>>
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Egy hét önfeledt játék

A
 Délegyházi Máltai Csoport köszö-
netet mond az Önkormányzat Kép-
viselő - testületének a 100.000,- Ft 

anyagi támogatásért, a civil szervezetek, 
a magán emberek, és a szülők anyagi és 
egyéb támogatásáért, amit a 8. gyermektá-
borunk megrendezésére adományoztak. 

A 34 gyermek így egyhetes ingyenes kéz-
műves táborban vehetett részt, ahol az ön-
feledt játék mellett komoly elfoglaltságok 
szerepeltek a programban. Aerobik órán vet-
tek részt Kordics Andreával. A hét két nap-
ján a Magyar Rescue 4×4 Nonprofit Kft. 
drón bemutatót, elsősegély előadást tartott 
Csernus János és Szabó Andrea vezetésével, 
mentőautó jelenléttel.

Péntek délután a gyermekeink rövid mű-
sorral, és a maguk készítette ajándékokkal 
kedveskedtek a szüleiknek, a meghívott ven-
dégeknek, a tábort szervező és abban részt-
vevő segítőknek.  

Csoportunk is hozzájárult az ajándéko-
záshoz, tanszerekkel segítettük a táborban 
résztvevő gyermekeket. 

Teljes szívemből köszönöm a Délegy-
házi Máltai Csoport tagjainak és segítőinek 
áldozatos munkájukat.  

Remélem, hogy a nehéz körülmények el-
lenére, az elkövetkező években is meg tudjuk 
szervezni a gyermektáborunkat 

Kerezsi Istvánné                                                                                      
Délegyházi Máltai Csoportvezető 

Meghívó Ünnepélyes Alapkőletétel  
Rózsaharmat Nonprofit Kft. 
 
2022. szeptember 24. 
2367 Délegyháza, Rákóczi utca 9.

Meghívó Ünnepélyes Alapkőletétel  
Rózsaharmat Nonprofit Kft. 
 
2022. szeptember 24.

A Rózsaharmat Nonprofit Kft. fő tevékenysége gyermekek nap-
közbeni ellátása. Olyan bölcsődei ellátást nyújtunk, amely a 0-3 
éves korú gyermekek napközbeni ellátása keretében, a bölcső-
dei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint, jogsza-
bályban meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező 
személyek által, több csoportban nyújt szakszerű gondozást és 
nevelést foglal magába.  

A Rózsaharmat Nonprofit Kft. fő tevékenysége gyermekek nap-
közbeni ellátása. Olyan bölcsődei ellátást nyújtunk, amely a 0-3 
éves korú gyermekek napközbeni ellátása keretében, a bölcső-
dei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint, jogsza-
bályban meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező 
személyek által, több csoportban nyújt szakszerű gondozást és 
nevelést foglal magába.

A TOP_PLUSZ-3.3.1-21-pt1-2022-00066 azonosítószámú pro-
jekt fő célja a sajátos nevelésű gyermekek bölcsődei kapacitá-
sának bővítése a településen, ezáltal a helyben elérhető köz-
szolgáltatások minőségi fejlesztésének megvalósítása. Ezzel is 
elősegítve a kisgyermekes családokat, hogy szüleik vissza tud-
janak térni a munkaerő piacra így növelve a munkaerőpici rele-
vanciát. Továbbá fontos, hogy a településen létrehozott új SNI 
gyermekeket ellátó bölcsőde létesítése Délegyházán vállalja a 
befogadó-elvű nevelési gyakorlat megvalósítását, beilleszke-
dési, magatartási nehézséggel küzdő, valamint a többi gyer-
mekkel együtt nevelhető sajátos nevelési (SNI), vagy hátrányos 
helyzetű gyermekek integrált/integrációs nevelését.

VEKOP-6.1.1-21-2021-00018 Bölcsődei férőhelyek kialakítása 
Pest megyében című pályázat által lehetőségünk van még több 
„segítséget váró” családdal kapcsolatba kerülni és még több, 
szám szerint 56 fő kisgyermek az országos alapprogram elvei -
nek megfelelő bölcsődei nevelését, gondozását végezni. Ehhez 
a Pest megye-i Délegyháza településen 4 csoportszobás böl-
csőde kialakításával járulunk hozzá.

16:00 – 16:35   Megnyitó beszédet mond dr. Czettele Katalin 
Rózsaharmat Nonprofit Kft. tulajdonosa és 
ügyvezetője 

16:35 – 16:45   Pánczél Károly országgyűlési képviselő  
köszöntő beszéde 

16:45 – 16:55   dr. Riebl Antal Délegyháza Község  
Polgármesterének köszöntő beszéde 

16:55 – 17:00   Alapkő megszentelése Finta Lajos Katolikus  
Plébános és Sáska Attila Református lelkész által 

16:00 – 16:10  Megnyitó beszédet mond dr. Czettele Katalin 
Rózsaharmat Nonprofit Kft. tulajdonosa és 
ügyvezetője  

16:10 – 16:20  Pánczél Károly országgyűlési képviselő  
köszöntő beszéde  

16:20 – 16:30  dr. Riebl Antal Délegyháza Község  
Polgármesterének köszöntő beszéde  

16:30 – 16:35  Alapkő megszentelése Finta Lajos Katolikus  
Plébános és Sáska Attila Református lelkész által

Program: Program:
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Délegyháza Község Önkormányzata  
tisztelettel meghívja Önt és  

kedves családját 
 

2022. október 23-án, vasárnap 
az 1956-os forradalom  

és szabadságharc 
alkalmából rendezett ünnepi  

megemlékezésre.

Program: 
10.00 Ünnepi műsor  a Kölcsey Művelődési Központban  

Ünnepi beszédet mond Dr. Riebl Antal polgármester 
a Hunyadi János Általános Iskola tanulóinak előadása 

10.45 Koszorúzás a Szabadság téren a Kopjafánál 
11.30 Óvoda alapkőletétel a Kéktó sétányon 

A helyszínre busszal utazhatnak vendégeink  
Ünnepi beszédet mond Pánczél Károly országgyűlési 
képviselő  
Közreműködnek: Finta Lajos katolikus plébános 
Sáska Attila református lelkész 

Mindenkit szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ

Délegyháza Község Önkormányzata örömmel hívja meg az RRF-
1.1.2-21-2022-00014 pályázati azonosító számú „Új 56 férőhelyes 
Bölcsőde építése Délegyházán” című pályázata az Európai Unió 
Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz A komponens: Demog-
ráfia és köznevelés keretén belül megvalósuló projekt alapkőletételi 
ünnepségére. 

A pályázat főbb adatai: 
A vissza nem térítendő elnyert támogatás összege: 825 874 332Ft 
100% támogatási intenzitású 
RRF forrás:     650 294 750 Ft 
Hazai forrás:    175 579 582 Ft 
A projekt megvalósítás kezdete: 2022.04.03. 
A projekt befejezése: 2024.08.15. 

Az új bölcsődei tagintézmény létrehozása a megvalósuló tevékeny-
ségek célja, hogy az esélyegyenlőséget szem előtt tartva csök-
kentse a hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremtse az 
egészséges környezet, és a hatékony bölcsődei nevelés-gondozás 
infrastrukturális feltételeit, és ezzel az igényeknek megfelelően biz-
tosítva legyen a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nél-
küli – hozzáférés a lakosság számára Délegyháza községben.

Délegyháza Község Önkormányzata örömmel hívja meg a 
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00040 pályázati azonosító számú 
„Új 4 csoportszobás óvodai tagintézmény létrehozása” című pályá-
zat Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költség-
vetése társfinanszírozási keretén belül megvalósuló projekt alap-
kőletételi ünnepségére. 

A pályázat főbb adatai: 
A vissza nem térítendő elnyert támogatás összege: 799 910 843Ft 
100% támogatási intenzitású 
ERFA forrás: 679 924 215Ft 
Hazai forrás: 119 986 628Ft 
A projekt megvalósítás kezdete: 2022.05.05.. 
A projekt befejezése: 2024.08.15. 

Az új óvodai tagintézmény létrehozása a megvalósuló tevékenysé-
gek célja, hogy az esélyegyenlőséget szem előtt tartva csökkentse 
a hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremtse az egészsé-
ges környezet, és a hatékony óvodai nevelés-gondozás infrastruk-
turális feltételeit, és ezzel az igényeknek megfelelően biztosítva le-
gyen a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hoz-
záférés a lakosság számára Délegyháza községben.

PROGRAM: 
11:30 – 11:40       Megnyitó beszédet mond dr.Riebl Antal polgár-

mester 
11:40 – 11:55       Ünnepi beszédet mond Pánczél Károly ország-

gyűlési képviselő  
12:00 – 12:15       Alapkő szentelése – időkapszula elhelyezése 
                                  Sáska Attila református lelkész 
                                  Finta Lajos katolikus plébános 
12:30 – 13:00       Állófogadás

Meghívó Alapkőletétel – 2022. október 23. 
2337 Délegyháza Kéktó sétány 38/A. 

PROGRAM: 
13:30 – 13:40       Megnyitó beszédet mond dr.Riebl Antal polgár-

mester 
13:40 – 13:55       Ünnepi beszédet mond Pánczél Károly ország-

gyűlési képviselő  
13:55 – 14:15       Alapkő szentelése – időkapszula elhelyezése 
                                  Sáska Attila református lelkész 
                                  Finta Lajos katolikus plébános 
14:15 – 14:40       Állófogadás

Meghívó Alapkőletétel – 2022. október 23. 
2337 Délegyháza Kéktó sétány 38/A. 
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Programajánló

18

Élet a művházban

A
 Kölcsey Művelődési Központ 2022. 
őszi indulása ismét rendhagyó volt, 
mivel a Hunyadi János Általános Is-

kola két osztálya , a 4/a és a 4/b beköltözött 

a két kisebb termünkbe. Szeretettel és a le-
hető legjobb körülményeket biztosítva 
várjuk a gyerekeket szeptember 1. óta 
minden reggel! 

Az intézmény saját programjai, csoportjai 
némi átszervezés után szintén elindultak. 
A csoportvezetőkkel közösen várjuk az ér-
deklődőket!

Kedves Anyukák! 
Minden kedden  10.00 - 12.00 óráig  

Baba Mama klubot tartunk anyukáknak és a babáknak.  
Helyszín: Kölcsey Mű velő dési Központ  

(2337 Délegyháza, Szabadság tér 1-3.)

Gyertek, dumcsizzunk együtt, kicsit társaságban  
lehetünk, tapasztalatot cserélhetünk.

A foglalkozást vezeti:  
Balázsné Király Valéria

A részvétel díjtalan!

Gerincjóga Délegyházán!  
Az órákon a Hatha jóga gyakorlataira épülő, bárki számára könnyen el-
végezhető hát- és gerincbarát ászanákat, ízületeket átmozgató, erősítő és 
nyújtó gyakorlatokat, légzőgyakorlatokat végzünk, és az órák relaxációval 
záródnak. Az órákhoz bármikor lehet csatlakozni, a jógát elkezdeni soha 
nincs késő. 

Az órák helyszíne és időpontja: 
Hétfő: Délegyháza, Kölcsey Művelődési Ház délelőtt 8:30-tól 9:30-ig  

Szerda: Délegyháza, Kölcsey Művelődési Ház este 17:30-18:30-ig 
 

Bővebb információ:  
Varga Éva jógaoktatónál a helyszínen, vagy a 06-30-311-8211 telefonszámon.  

facebook: Jóga Délegyháza - Gerincjóga,  
email: jogadelegyhaza@gmail.com

Kölcsey Művelődési Központ 
2337 Délegyháza, Szabadság tér 1-3. 
 
2022. november 28. hétfő 14.00-18.00 óra 
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Szülés után, legyen az akár már több éve, a nők
többségét érinti a szétnyílt hasizom és a tartó
izmok gyengesége. 
 
Nem megfelelő core izmok esetén jelentkezhet
hát- és derékfájás, inkontinencia és szétnyílt
hasizom is.

Amin dolgozni fogunk, a core izmok és ezzel
együtt az egész testet átmozgatjuk, formáljuk. 

Fitt mami
reform torna

Kismama torna 
LÉGY BOLDOG ÉS FITT ÉDESANYA!

SZÜLÉS UTÁNI REGENERÁCIÓ
ÚJRA-/KEZDŐK
TÖKÉLETES MOZGÁSFORMÁJA

HÉTFŐN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN 10 ÓRÁTÓL 

DÉLEGYHÁZÁN A CIVILEK HÁZÁBAN

JELENTKEZÉS ÉS BŐVEBB INFORMÁCIÓ
06 20/266 8096 |  @FITREFORMKINGAVAL FACEBOOK OLDALON

Fenntartani a helyes testtartást

Megtartani vagy növelni az erőt

Erősíteni a core izmokat

Kiegyensúlyozott gátizmokat kialakítani

Állóképességet fejleszteni vagy megtartani 

Támogatni az egészséges súlygyarapodást

Segít:

HÉTFŐN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN 11-11:30 

DÉLEGYHÁZÁN A CIVILEK HÁZÁBAN

MIÉRT TORNÁZZ VÁRANDÓSAN? 

1500FT /ALKALOM 

ELSŐ ALKALOM INGYENES! 

1000FT /ALKALOM 

ELSŐ ALKALOM INGYENES! 

Country sortánc oktatás 

minden kedden 17:30-19:30 között  
Délegyházán a Civilek Házában. 

A csoportot vezeti és tanítja Tordai Angéla.

Hastáncoktatás 

13-18 év közötti lányoknak,  
minden pénteken 16:30-18:00 között. 

Felnőtt hölgyeknek  
szintén pénteken 18:00-19:30 között,  
Délegyházán a Kölcsey Művházban. 

A csoportot vezeti és tanítja Tordai Angéla.
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A
 mögöttünk álló nyár perzselő for-
rósága az elmúlt időszak szárazsá-
gával párosulva igazán érezhetővé 

tette számunkra, milyen az, amikor az 
ember nem egyszerűen szomjazik, hanem 
a hűvös vízre vágyva az egész hőséget le 
szeretné csillapítani magában. Ha nem ju-
tott időnk vagy energiánk a kertjeinket 
rendszeresen öntözni, a pusztító szárazság 
a nedvességgel együtt az életet is kiszívta 
a növényeinkből. Ahogy a zsoltár dalszö-
vege szerint fordítva olvashatjuk, mint a 
szép híves (hűvös) patakra, lelkem kívánkozik. 
A bibliai szövegnek most csak az első és 
utolsó versét fogom idézni, de a pontos 
értelmezéshez tudnunk kell, hogy a zsol-
táríró (talán Dávid) olyan veszélyben vagy 
nyomorúságban van, amiből már nem is 
megoldásra vágyik, hanem egyenesen a 
halálra, hogy Isten előtt lehessen. Ehhez 
hasonlítja a szomjazás szenvedését. Vágyik 
Isten közvetlen jelenlétére. Isten ezt meg 
is adja majd neki, de nem a halál által. Sőt! 
Az élet, az új élet, az újra dicsőséges, gaz-
dag, békés, teljes és elégedett élet formá-
jában.  

Vírus, háború, válság, klímakatasztrófa. 
Ezek csak a külső körülményeink. Ezeken 
felül itt vannak a saját dolgaink. Gyenge-
ségek, betegség, szenvedélybetegség, vi-
szálykodás, áskálódás, a másik ember meg-
semmisítése. Ha mindezeket teljesen ko-
molyan vesszük, felébredhet bennünk is a 
dávidi szomjúság: Tehozzád én Istenem, 
szomjúhozik én lelkem… Istennél pedig 

elő van készítve a hűsítő örömhír. Ezt 
Dávid is tudja, mert így zárja a zsoltárt: 
Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz ben-
nem? Bízzál Istenben, mert még hálát 
adok neki, szabadító Istenemnek! Lesz 
még eső a kiégett növényekre. Lesz még 
béke, lesz még egészség, lesz még szeretet. 
De mindez nem a mi kezünkben van. Mi 

azt tesszük jól, ha az egyik kezünkben a 
másik kezünk van, és imádságban visszük 
kéréseinket Isten elé, aki meghallgat min-
ket Krisztusért, és mi is a zsoltárossal 
együtt még hálát adunk neki, szabadító Is-
tenünknek! Legyen így! Ámen. 

Sáska Attila 
református lelkipásztor 

Délegyházi Református Missziói Egyházközség 
„Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem!” (Zsoltárok 42, 2.)

Nem bízhatunk senkiben?

Állandó alkalmaink: 
Vasárnap          10:00       Istentisztelet és Gyermekistentisztelet 
Csütörtök          16:00       Idősek bibliaórája 
Péntek              16:00       Felsős bibliaóra  
Péntek 18:00Középiskolás bibliaóra 
 
További alkalmaink: 
Augusztus 21.    10:00       Újkenyérért hálát adó Úrvacsorás Istentisztelet 
Szeptember 10.     9:00       Gyermekszombat 
Szeptember 24.     9:00       Felnőttszombat 
Október 1.          9:00       Gyermekszombat 
Október 15.        9:00       Felnőttszombat 
Október 16.       10:00       Újborért hálát adó Úrvacsorás Istentisztelet 
Október 31.       18:00       Reformáció Ünnepi esti Istentisztelet 
A lelkészi hivatali ügyintézéshez telefonos időpontegyeztetés szükséges. 
 
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! 

E
gy időben Angliában nagyon nép-
szerű lett a pénzhamisítás. Sokan el-
kezdtek hamis angol fontokat forga-

lomba helyezni. Annyi variáció volt egy idő 
után, hogy már nagyon nehéz volt a hamisat 
az igazitól megkülönböztetni. Létrejöttek 
olyan pénzszakértők, akiknek az volt a dol-
guk, hogy felismerjék és kiszűrjék a hamis 
pénzt. Mivel rengeteg különböző pénz léte-
zett, képtelenségnek tűnt az összes hamis 
pénzfajtát alaposan megismerni. Azt az egy-
szerű feladatot adták ki nekik, hogy ne tö-
rődjenek a másolatokkal csak az igazit ismer-
jék, de azt nagyon. Ha az igazit apró részle-
teiben ismerik akkor az attól bármennyiben 
is eltérő, az hamis. 

Sajnos azt a világot éljük, hogy minket 
is nagyon sok hamisság, becsapás vesz 

körül. Nagyon oda kell figyelnünk, hogy 
mire mondunk igent, kiben bízunk. Nem 
ritkaság, hogy különböző cégektől elektro-
nikus leveleket kapunk, amiben a termékei-
ket akarják eladni nekünk. Vagy bankok ke-
resnek meg nagyon jó kamatozású hiteleket 
kínálva. A végén kiderül, hogy becsapás, 
nem jó a termék, illetve nem jártunk jól a 
hitellel. Létezik olyan is, hogy egy szolgál-
tató nevében elektronikus számlát küld va-
laki nekünk, amin keresztül befizethetjük a 
díjat a szolgáltatásért. Befizetjük és kiderül, 
hogy becsaptak, ez nem a szolgáltató levele 
volt. Elúszott a pénzünk. Sorolhatnánk még 
hosszan a variációkat. 

Az ember elkezd félni és eluralkodik rajta 
a bizonytalanság érzése. 

Kiben bízhatok? 

Egy valakiben biztosan. Istenben. Nehéz 
az egyetlen igazit észrevenni, akiben valóban 
bízhatunk, mert már annyi csalódás ért ben-
nünket. Pedig Ő az, aki soha nem fog minket 
becsapni, amit megígér azt teljesíti. Isten 
nem akar nekünk rosszat, nem játszik az ér-
zéseinkkel, a pénzünkkel, hiszen Ő maga 
halt meg értünk, hogy megmentsen minket 
a legrosszabbtól, a lelki haláltól. Ki az, aki 
meghalna a másik emberért? 

Higgyük el, Ő szeret minket és jót akar 
nekünk, bízzunk Benne, engedelmeskedjünk 
Neki és csodákat fogunk átélni. 

 
Mihály Csilla 

baptista gyülekezet 
www.dvbaptista.hu 

fb: baptista.dunavarsany 
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Miért vagytok szomorúak?

F
inta Lajos atya, Délegyháza új 
plébánosa közel 20 évig teljesített 
missziót Latin-Amerika, Argen-

tína és Peru a mi fogalmaink szerint elmara-
dott indián közösségeiben. Amit onnan ha-
zahozott, és amit Délegyházának át szeretne 
adni, az nem más, mint az indiánok életsze-
retete, vidámsága, hite és bizalma, és szel-
lemi függetlenségük az anyagi javak hajhá-
szásától. 

Finta Lajost 1982-ben szentelték 
pappá a váci egyházmegyében. Káp-
lánként dolgozott többek között 
Dabas-Sáriban, Kerekegyházán, majd 
kényszerűségből, egyáltalán nem el-
varázsolva az ottani gazdagságtól Né-
metországban, Augsburgban másfél 
évig. Az ottani püspök biztatta latin-
amerikai misszióra, de akkor még 
nem állt készen rá. Hazatérése után 
tíz éven keresztül Nógrád megye hét 
falucskájában szolgált, és már lemon-
dott a misszióról, amikor mégis eljött 
a lehetőség, így nagy hirtelen, egy 
hónap alatt lezárva addigi életét, mi-
nimális spanyol nyelvtudással Argen-
tínában, az Andok Chiléhez közeli ol-
dalán, La Rioja provinciában, egy kis, 
sivatagos, kaktuszt termő településén, 
Sanagastában találta magát. Itt csodá-
latos öt évet töltött, egy a civilizáció 
alapjaival, mint internet, iskola, orvos, 
rendelkező, de nagyon szegény kö-
zösségben. Az eredetileg olasz, spa-
nyol, kínai és leginkább indián felme-
nőkkel rendelkező, de asszimiláló-
dott, homogenizálódott emberek 
példát mutattak abból, milyen is az, 
amikor nincs görcsölés a holnap 
miatt, amikor mindenki a barátod, 
amikor a vasárnapokat együtt töltöd 
a rokonaiddal, szomszédaiddal, és 
nemet mondva a globalizáció sze-
mélytelen világának, a hagyományai-
dat és identitásodat megőrizve örülsz 
az életnek, bízva Istenben. 

2008-ban aztán egy teljesen más 
világba került Lajos atya, amikor a 
perui San Ramon vikáriátusba – a mi 
egyházmegyénk, püspökségünk kez-
detlegesebb formája – rendelték. A 
15 ezres, piszkos, elmaradott város 
mellett a környékbeli yanesha indián 
falvacskákat is látogatta, régi, maga 
szerelte terepjárójával, sokszor napo-
kat utazva az őserdőben. Hogy az in-
diánokkal törődik, nem nyerte el a városiak 
tetszését, akik az indiánokat mélyen lenéz-
ték, így a magyar származású Gellért püs-

pökkel megegyezve Lajos atya úgymond be-
vette magát a dzsungelbe. Új állomáshelye, 
ahol aztán majd 14 évet töltött, az amazóniai 
őserdő mélyén, egy Oventeni nevű falucska 
lett, ahol ugyan 1935 és 1972 között, a mar-
xista gerillák garázdálkodásáig a ferences 
atyák fenntartottak egy szép missziót, de az 
1972-es kényszerű elmenekülésük után több 
mint harminc év kihagyással ő lett az első 

közöttük élő pap. Az Oventiniben lakók 
több mint fele kecsua-származék, akik meg-
vetik, elnyomják és becsapják az őserdőben, 

a Lajos atya egyházközségéhez tartozó, cirka 
100 kilométeres sugarú körön belül elő min-
tegy 50 kis közösség asheninka tagjait. Lajos 
atya első dolga így nem az evangélium meg-
ismertetése, hanem a bizalom megszerzése, 
az emberhez méltó körülmények megterem-
tése és a tanítás volt. Saját két kezével húzott 
fel egy kétszer 42 férőhelyes – az egyik a fi-
úknak, a másik a lányoknak – kollégiumot, 

hiszen sokan több napi járóföldre 
éltek a tanítványai közül, majd isko-
lát, később gimnáziumot épített, sőt 
egy pékséget is. Tanszereket, játéko-
kat, füzeteket és ceruzát hozott, és 
nekilátott a tanításnak – nem az ered-
ményre, egy esetleges végső célra 
koncentrálva, hanem Szent Pál gon-
dolatához híven: van, aki elülteti a 
magot, más öntözi és kapálja, és va-
laki majd learatja. Élményei egy 
könyvet megtöltenének, itt és most 
legyen elég annyi, hogy 14 boldog 
évet töltött Oventeniben és környé-
kén, lépésről lépésre haladva útján, 
míg tavaly haza nem tért, egy spanyol 
atyára hagyva munkájának folytatá-
sát. 

És hogy mit kíván átadni délegy-
házi nyájának? Mikor közel 20 év 
után hazatért Magyarországra, meg-
rendítette az a jólét, az a rendkívüli 
kényelem, amelyben honfitársai 
élnek – szinte lelkifurdalása volt, 
hogy immáron neki is része van 
ebben, mikor szívének kedves indi-
ánjai szinte mindenben szűkölköd-
nek, mint más milliárdok is a Földön. 
Szintén megdöbbentette az is, hogy 
ennek ellenére a „modern” emberek 
szomorúak, keserűek, aggódnak és 
gyűlölködnek, hogy nem látják a 
fától az erdőt, az anyagi javak tömke-
legétől a saját jólétüket. Szavai szerint 
„táncolva és énekelve kellene az 
utcán járniuk”, de nem teszik, mert 
mindenki azzal hasonlítja össze 
magát, akinek még többje van, nem 
pedig az oventeniekkel, ahol 60 gye-
rekre jutott egy tyúk ebédre… 

Lajos atya azt tekinti küldetésé-
nek, hogy Isten segítségével ráéb-
ressze az embereket arra, hogy ki 
lehet szállni a folyamatos hajszából, 
hogy a szükséges elégséges is, és 
hogy megtanuljunk hálásnak lenni, 
adni és örülni. Hogy mindenki elgon-

dolkodjon azon, miért is szomorú... 
Missziójához mindannyiunk nevében 

sok erőt és sikert kívánunk neki! 
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OYAMA KARATE KYOKUSHIN HUNGARY 

DÉLEGYHÁZI KARATE SPORTEGYESÜLET 
DÉLEGYHÁZA, DUNAVARSÁNY, KISKUNLACHÁZA, ZUGLÓ, POMÁZ 

Szeptemberben várjuk a jelentkezését a 6 évnél  
idősebb gyerekeknek az edzéseinkre!

K
edves olvasók! Szeptemberben is 
várjuk a jelentkezését a 6 évnél idő-
sebb gyerekeknek a sikeres Marossy 

Karate tagjai közé! Itt megtalálsz minket az 
interneten: https://www.facebook.com/Delegy-
hazi-Karate-Sportegyesulet 

Véget értek az edzőtáboraink és lassan 
eltelik a nyár is. 

 Célunk a táborokban egyértelműen a 
vizsgára felkészülés és a csapatépítés volt, és 
úgy érzem, sikeresek voltunk ezekben. A 
nyári vizsgán a fiatalok először az erőnlétből, 
technikából és az elméleti anyag ismeretéből 
vizsgáztak. Ismerni kellett a a dojó etikettet, 
a harcművészetek történetét, a stílusalapító 
Sosai Masutatsu Oyama életútját, japán ve-
zényszavakat. A vizsga az erőnléttel kezdő-

dött. Be kellett mutatni a 30-40-50-60…
..fekvőtámaszt, felülést és guggolásból fel-
ugrást, öv átugrálást, társ felett átugrást. 
Ezek után a kyokushinkai karate technikái 
közül mindenkinek be kellett mutatnia az 
övszínének megfelelő ütés-rúgás-védés tech-
nikákat, formagyakorlatot. Aki magasabb 
övre vizsgázott, annak az összes előtte lévő 
feladatot végre kellett hajtania, mielőtt a saját 
anyagát bemutatta. A kihon (bázistechnikák) 
után a katák (formagyakorlat) következtek, 
végül az övfokozatokra előírt küzdelmeket 
kell végrehajtani. Ez így nagyon nehéz vizs-
garendszer, de így ér is sokat. Nekünk. Vi-
szont erre is fel lehet készülni. 

A szentendrei edzőtáborban 110 fő vett 
részt kitűnő mesterekkel, a Dunavarsányi ed-

zőtáborban ötvenen karatéztunk. Nagyon si-
keres edzőtáborok voltak.  

A dunavarsányi napközis edzőtáborban 
nagyon nagy segítséget kaptunk Marossyné 
Futó Krisztinától, aki a táborozók életét ren-
dezte nagy energiával. Köszönjük Kriszti! 

Sárospatakon, a Nemzetközi Edzőtábor-
ban Varga Seres Andris fekete övet szerzett és 
1. Dan fokozatot. Andris 16 év szorgalmas 
munkával érte el a mester szintet. Gratulá-
lunk Andris! 

Szeptember 5-én hétfőn találkozunk a 
délegyházi általános iskolában és a duna-
varsányi művelődési házban az edzéseken. 
Addig is jó pihenést és szép nyarat kívá-
nok! 

Marossy Károly 

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: 2100 pld. 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 
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HÉTHÉTFOFO 8.00 8.00 -- 1111.00.00 11.00 11.00 -- 13.0013.00 

KEDDKEDD  12.00 12.00 -- 16.016.00 

SZERDASZERDA  8.00 8.00 -- 12.0012.00 

CSCSÜTÜTÖRTÖKÖRTÖK  8.00 8.00 -- 12.0012.00 

PÉNTEKPÉNTEK  8.00 8.00 -- 12.0012.00 
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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. Délegyházi Vackor Bölcsőde  
cím: 2337 Délegyháza Rákóczi út 10. 
tel.: 06/30/693-2906 

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

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

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

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

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

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

10. 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.  

11. Fogorvos 
cím: 2337 Délegyháza, Rákóczi u. 8. 
tel.: 06-24/212-753 

12. Védőnői Szolgálat 
cím: 2337 Délegyháza, Rákóczi u. 8. 
tel.: 06-24/412-128 

13. Gyógyszertár 
cím: 2337 Délegyháza, Rákóczi u. 7. 
tel.: 06-24/960-046 

14. Délegyházi Állatorvosi Rendelő 
cím: 2337 Délegyháza, Jókai utca 28.  
dr. Hegedűs Tamás: 06-30/471-3306 
dr. Kotora Noémi: 06-30/232-8395 

15. 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 

16. Máltai Szeretetszolgálat Délegyházi Csoportja 
Kerezsi Istvánné: 06-70/434-5166  

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

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

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

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

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

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

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

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

25. 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.

Háziorvosok rendelési ideje 
Dr. Ladányi Györgyi telefonszám: 06 24 212 044, mobil: 06 30 540 3703 
Hétfő: 8.00 – 12.00 rendelo@ligyorgyi.hu  
Szerda: 13.00 – 17.00 Kedd: 8.00 – 12.00 
Péntek: 8.00 – 12.00 Csütörtök: 8.00 – 12.00 
 
Dr. Bognár János telefonszám: 06 21 292 0017 
Hétfő: 14.00 – 18.00 
Szerda: 8.00 – 12.00 Kedd: 14.00 – 18.00 
Péntek: 8.00 – 12.00 Csütörtök:14.00 – 18.00

www.harmoniaegeszsegstudio.hu  
2337 Délegyháza,  

a Rákóczi úton, a Virágüzlet mögött 
+36-30/432-4137 (Varjuné Szilvi) 

harmoniaegeszsegstudio




