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Három település, Pestszentlőrinc-Pestszentimre,
Bugyi és Délegyháza önkormányzatának
összefogásával lett felújítva a délegyházi ta-

vaknál, a Nomád partra vezető bekötőút. Az új, murvás
útburkolaton kényelmesebben közelíthető meg ez a
partszakasz.

A felújított utat június 19-én Lévai István Zoltán, XVIII. kerület
alpolgármestere, Dr. Riebl Antal, Délegyháza polgármestere, Nagy
András, Bugyi község alpolgármestere, Banyár László, a munkála-
tokat elvégző Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. vezérigaz-
gatója valamint Molnár Ildikó a kerület főjegyzője adta át.

A beruházást Délegyháza kezdeményezte, mely a XVIII. kerület
számára is nagyon fontos volt. Az út elkészültével a kerület nyara-
lóhelyének megközelítése a korábbinál magasabb színvonalú lett. 

A felújításban résztvevő települések közelebb kerültek egymáshoz,
hiszen a közös munka a jó kapcsolat alapjait teremtette meg.

Dr. Riebl Antal szavai szerint az elkészült út növelheti a környék
presztízsét, Nagy András, Bugyi polgármestere pedig hozzátette,

hogy a közös beruházás a két település történelmi hagyományainak
folytatását is jelenti, mivel Alsó-Délegyháza a II. világháborúig Bugyi
községhez tartozott.

Szabóné Pál Orsolya 
(www.bp18.hu írása alapján)

Összefogással épült az út Délegyházán

M e g h í v ó
Délegyháza Község Önkormányzata szeretettel meghívja

Önt és kedves családját

2015. augusztus 20-án,
csütörtökön, a

Szent István napi ünnepségre
Program:
7.30  Ünnepi Szentmise a római katolikus templomban
8.30  Ünnepi Hálaadó Istentisztelet a református

templomban

10.00  Ünnepi megemlékezés a Szent István parkban
Beszédet mond Dr. Riebl Antal polgármester
Közreműködik : Kölcsey Kórus 

Az új kenyeret Dr. Bóna Zoltán református lelkész és Kis R. Sándor
katolikus plébános szenteli meg az ünnepi Szentmisén és az Istentisz-
teleten, valamint Mihály Zoltán baptista lelkipásztor az ünnepségen.

Mindenkit szeretettel várunk!
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Délegyháza Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2015. június 8-án rendkívüli
ülést tartott a Polgármesteri Hivatalban. Az
ülésen döntés született a Nomád part helyi
közútnak a Bugyi 01279/2 hrsz-ú összekötő
úttól a kempingekig terjedő szakaszának kar-
bantartásáról-felújításáról, az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támoga-
tása pályázaton való részvételről (Rákóczi
utca egy részének és a Petőfi utcának a jár-
dafelújítására), továbbá a Képviselő-testület
elfogadta az Iskola működtetésével kapcso-
latos Áht. szerinti szándéknyilatkozatot. 

A Képviselő-testület a 2015. június 16-i
rendes ülését a Civilek Házában tartotta. Az
ülés kezdetén dr. Riebl Antal polgármester
beszámolt a lejárt határidejű határozatok vég-
rehajtásáról. 

Első napirendi pontként Dr. Öveges Kris-
tóf  Ráckevei Rendőrkapitány beszámolót
tartott a Rendőrség 2014. évi tevékenységé-
ről. Ezt követően két víziállás kérelemnek
adott helyt a Képviselő-testület. Harmadik

napirendi pontként ingatlanügyek következ-
tek: Budapest Főváros 18. kerület Pestszent-
lőrinc-Pestszentimre Önkormányzata ingat-
lanvételi ajánlata, a Napköziotthonos Óvoda
Alapítvány részére érkezett telekvételi ajánlat,
egy korábbi képviselő-testületi határozat ki-
egészítése földhivatali hiánypótláshoz. 

Negyedik napirendként a Napsugár Óvoda
jogszabályváltozás miatti alapító okirat mó-
dosításáról döntött a Képviselő-testület,
majd támogatási kérelmek következtek. Az
ASP csatlakozás miatt három rendelet alko-
tására került sor: 12/2015.(VI.17.) önkor-
mányzati rendelet a helyi adóügyek elektro-
nikus intézésére érvényes eljárási szabályok-
ról, 13/2015.(VI.17.) önkormányzati rendelet
az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól,
14/2015.(VI.17.) önkormányzati rendelet a
Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2011.(II.16.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról. 

Jóváhagyta a Képviselő-testület a DTÖSZ-
nek a szennyvíztelep rekonstrukciójára vonat-
kozó pályázati támogatásához szükséges kon-
zorciumi megállapodást, majd a közétkeztetés
ügye napirendi pont keretében jóváhagyta a
gyermekétkeztetés nyersanyagnormáit az üze-
meltetésben bekövetkezett változás miatt, és
a közétkeztetésre vonatkozó nyílt közbeszer-
zési eljárás kiírásáról döntött. Az egyebek na-
pirendi pont keretében döntés született a ki-
tüntetettek új emlékhelyéről.

A Képviselő-testület 2015. június 24-én
rendkívüli ülést tartott a Polgármesteri Hiva-
talban, melynek egyetlen napirendi pontja-
ként döntést hozott az önkormányzati fel-
adatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
pályázathoz szükséges hiánypótlás tárgyában. 

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

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

A 2014.május - 2015. június közötti megva-
lósítási időszakban egy integrált adatkezelési
rendszer, az ASP bevezetéséhez és a rend-
szer kínálta szolgáltatások igénybevételéhez
szükséges informatikai infrastruktúra fej-
lesztése történt meg a polgármesteri hivata-
lokban és intézményeikben.
Kiemelt cél volt a helyi közigazgatási eljárá-
sok és gazdálkodási folyamatok egyszerűsí-
tése, ezáltal a helyi közigazgatás és a belső
folyamatok standardizálása.
A projekt megvalósítása során az alábbi köz-
vetlen célok kerültek megfogalmazásra:

- az elektronikus adatfeldolgozás átfedé-
seinek csökkentése az adatvédelmi és
adatbiztonsági szempontok figyelem-
bevételével,

- a közigazgatási és egyéb költségvetési
szervek belső informatikai hálózatának
létrehozása a kapcsolatok modernizá-
lásával és optimalizálásával,

- gördülékeny, hatékony, gyors és egy-
szerű ügyintézés biztosítása az ügyfe-
lekkel,

- az ügyfelek részére nyújtott szolgáltatá-
sok minőségének javítása,

- a közigazgatáson belüli kétirányú elekt-
ronikus kommunikáció segítése.

A beruházás során bevezetett rendszer biz-
tosítja a közigazgatáson belüli informatikai
alapú szolgáltatások elérhetőségét mind a
közigazgatási partnerek, mind az állampol-
gárok felé. Az ASP rendszer alkalmazásával
bővülnek az elektronikus ügyintézés lehető-
ségei hatékonyabban, eredményesebben mű-
ködnek a folyamatok, mely mind elősegíti az
ügyfélközpontú közigazgatás megteremtését
és működtetését.
A projekttel kapcsolatos részletes informá-
ciók a www.delegyhaza.hu települési honlapon
olvashatók.

2015. június 30.
DÉLEGYHÁZA kÖZSÉG ÖNkoRMÁNYZATA

SAjTókÖZLEMÉNY
„ELEkTRoNIkuS HELYI kÖZIGAZGATÁS INfRASTRukTúRA fEjLESZTÉSE
TAkSoNY, DÉLEGYHÁZA ÉS ÁPoRkA TELEPÜLÉSEkEN”

A Ráckevei kistérség három települése: Taksony, Délegyháza és Áporka konzorciumot alkotva
nyújtották be 2014-ben a kMoP-4.7.1-13-2014-0004 azonosítószámú „Elektronikus helyi köz-
igazgatás infrastruktúra fejlesztése Taksony, Délegyháza és Áporka településeken” elneve-
zésű pályázatot, melyet a Nemzetgazdasági Minisztérium 2014. április 1-én támogatásra ér-
demesnek ítélt.
Az Európai Regionális fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával 20 834 715
ft összegű támogatásban részesült a konzorciumot alkotó érintett három település.

TÁjÉkoZTATó
A Délegyházi Polgármesteri Hivatal az igazgatási
szünet ideje alatt HULLADÉKSZÁLLÍTÁSSAL
kapcsolatban ügyfélszolgálatot tart az alábbi idő-
pontokban:
2015. július 22-én (szerdán) 8.00-14.00 óra között
2015. július 29-én (szerdán) 8.00-14.00 óra között
Dósa Renáta a Hivatal 7-es számú irodájában
várja az ügyfeleket, kizárólag hulladékszállítási
ügyekben.

HIRDETMÉNY IGAZGATÁSI SZÜNET ELRENDELÉSÉRŐL
Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Délegyházi Polgármesteri Hivatal

2015. júLIuS 21. NAPjÁTóL 2015. júLIuS 31. NAPjÁIG
IGAZGATÁSI SZÜNETET TART.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a Polgármesteri Hivatal ZÁRvA TART.
Az igazgatási szünet időtartama alatt kizárólag a halálesetek anyakönyvezése törté-
nik, mely esetben a 06-24/542-155/1. mellék ügyeleti telefonszámot hívhatják.

dr. Molnár Zsuzsanna jegyző

Önkormányzati Hírek



Délegyházi Hírek

Önkormányzati Hírek

32015. július

újszülöttek:

Kosztándi Nikol 2015.04.20.
Kosztándi Alexandra 2015.04.20.
Juhász-Kiss Vica 2015.04.20.
Dinnyér Dóra Katalin 2015.04.23.
Orbán Gyöngyi 2015.04.30.
Szabó Balázs 2015.05.04.
Somodi Mia 2015.05.20.
Barta Szebasztián 2015.05.21.
Kapitány Klaudia 2015.06.11.
Borzási Lilla 2015.06.15.
Tósaki Erik 2015.06.17.
Király Liliána 2015.06.19.
Hidegföldi Zétény 2015.06.21.
Oláh Angelika 2015.06.24.
Balla Dorina 2015.06.26.

„Te vagy, akinek életet adtam, 
És te vagy, akitől életet kaptam. 
Te vagy, akiért érdemes az élet, 
És ha küzdenem kell, akkor se félek. 
Angyalok serege vigyázza utad, 
Ha biztonság kell, karom megnyugtat. 
A világnál jobban szeretlek Téged, 
Életem értelme benned
napról napra újra éled.”

(ismeretlen)

Házasságkötés:

Kapitány Róbert  –  Szabó Orsolya
2015. május 9.

„A világ legszebb érzése:
Szeretni és szeretve lenni,
Boldogan szerelemmel,
egymással, egymásért,
sokáig együtt lenni.” 

(ismeretlen)

Haláleset:

Borbély Sándor 1945.07.31.
Jung József  Ferenc 1948.09.26.
Komáromi Sándorné 1931.01.01.
Kopcsik Lajos 1955.04.07.

„Elcsitul a szív, mely értünk dobogott,
pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra Te soha nem leszel halott,
ragyogni fogsz, mint a csillagok.”

(ismeretlen)

Lakóhelyet létesített: 35 fő
Tartózkodási helyet létesített: 12 fő

Zsolnainé Csernyi Erzsébet
anyakönyvvezető

2015.07.13. Hétfő: Végh Ildikó: 12.00-16.00
2015.07.15. Szerda: Végh Ildikó: 08.00-12.00; 13.00-15.00
2015.07.16. Csütörtök: Végh Ildikó: 08.00-12.00

2015.07.20-2015.07.24. SZABADSÁG. 
Ügyfélfogadás a Dunavarsányi Központban. Dunavarsány, Árpád. u. 13.

2015.07.27. Hétfő: Török Benőné: 08.00-12.00
2015.07.29. Szerda: Török Benőné: 13.00-15.00
2015.07.30. Csütörtök: Török Benőné: 08.00-12.00

2015.08.03. Hétfő: Végh Ildikó: 12.00-16.00
2015.08.05. Szerda: Végh Ildikó: 08.00-12.00; 13.00-15.00
2015.08.06. Csütörtök: Végh Ildikó: 08.00-12.00

2015.08.10. Hétfő: Végh Ildikó: 12.00-16.00
2015.08.12. Szerda: Végh Ildikó: 08.00-12.00; 13.00-15.00
2015.08.13. Csütörtök: Végh Ildikó: 08.00-12.00

2015.08.17. Hétfő: Török Benőné: 08.00-12.00
2015.08.19. Szerda: Török Benőné: 13.00-15.00

2015.08.24. Hétfő: Végh Ildikó: 12.00-16.00
2015.08.26. Szerda: Végh Ildikó: 08.00-12.00; 13.00-15.00
2015.08.27. Csütörtök: Végh Ildikó: 08.00-12.00

A fenti időpontokban várjuk szeretettel az érdeklődőket!
A Szolgálat munkatársai

Dunavarsány környéki Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat nyári ügyeleti rendje:

Anyakönyvi napló

köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik édesanyánk, jónás Pálné bú-
csúztatóján részt vettek, fájdalmunkban osztoztak, sírjára virágot hoztak.                             

fülöp család

köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik osztoztak fájdalmunkban.                      
id. komáromi Sándor és családja

köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Borbély Sándort utolsó útjára elkís-
érték. Hálával tartozunk mindenkinek azért, hogy osztoztak a család fájdalmában.

Borbély család

Köszönetemet szeretném kifejezni Palóczai - Kiss Beának, amiért saját gépkocsijával elvitte
beteg férjemet, Borbély Sándort a kórháza. Ezzel nagyon nagy szívességet tett nekünk,
melyért hálával tartozunk!                                                   Borbély Sándorné

fakivágás
Köszönetemet szeret-
ném kifejezni az önkor-
mányzatnak két beteg
fám kivágásában.

Gál Józsefné

köszönetnyilvánítások



Délegyházi Hírek 2015. július

Falu Napok

4

Délegyházi Napok
A XXIII. Délegyházi Napok rendezvény-

sorozatot „A versenyek szépsége, a szépségek ver-
senye” jegyében szerveztük, hiszen számos
verseny került megrendezésre a két nap
alatt.

Volt evezős és horgász verseny, kispályás
labdarúgó torna és állat szépségversenyek,
kiállítások: kutya, cica és ló „kategóriában”.

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is volt
íjászat, motoros bemutató, illetve tűzoltó be-
mutató.

Finta László festőművész is itt volt ve-
lünk, csakúgy, mint a Dunavarsány Környéki
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
munkatársai kézműves foglalkozással.

Ladányi doktornő és munkatársai mindkét
nap ingyenes vérnyomás- és vércukormérést
tartottak.

Németh Viktória díjugrató is megtisztelte
rendezvényünket és bemutatót tartott a kö-
zönségnek.

A Lacházi Sárkányok elfogadták meghí-
vásunkat, és az I-es tavon várták az érdek-
lődőket, akik kipróbálhatták a sárkányha-
józást.

Számos civil szervezet kitelepült, étellel,
süteménnyel kínálta a gyerekeket és a közön-
séget.

A helyi csoportok és intézmények műsora,
valamint a meghívott együttesek bemutatói
kellemes látványt és szórakozást nyújtottak. 

A Mytra zenekar először lépett fel Délegy-
házán, sajátos hangzású zenéjük különleges-
ségnek számított. Az Operett Voices Társu-
lat fergeteges operett-, musical és magyar
nótákból álló műsora után a Váradi Roma
Café szórakoztatta zenéjével a közönséget,
majd az évek óta visszajáró Ideál zenekar
húzta a talp alá valót az utcabálon.

Vasárnap harmadik alkalommal szervez-
tük meg a népzenei és néptánc találkozót,
ahol 17 közreműködő lépett fel, és örven-
deztette meg a közönséget.

A záró estén fergeteges bulit tartott a Pa-
rabellum zenekar, majd Majka és Curtis, aki-
ket Kowalsky meg a Vega élő koncertje kö-
vetett… Délegyházán még soha nem látott
létszámú közönség előtt!!!

Végezetül álljon itt is a rendezvénysorozat
egyik kísérő gondolata:

„Nézz utána, hogy minden napból, a legközön-
ségesebb, sivár hétköznapból is ünnepet csinálj, ha
pillanatokra is! (….) Nem kell sok az emberi ün-
nephez. Minden napba belecsempészhetsz valami-
lyen varázsos elemet. (…) Az élet gazdagabb lesz,
ünnepibb és emberibb, ha megtöröd a hétköznapok
néhány percét a rendkívülivel, az emberivel, a jóin-
dulatúval és az udvariassal; tehát az ünneppel.”
(Márai Sándor)

Idén 23. alakalommal gyűltünk össze,
hogy közösen ünnepeljünk, szórakozzunk,
köszöntsük településünk újszülöttjeit, elis-
merésben részesítsük azon társainkat, cso-
portjainkat, akik kimagaslóan sokat tettek
Délegyháza közösségi életében.

Programjainkat úgy állítottuk össze, hogy
minden korosztály, különböző érdeklődési
körű vendég találjon számára kedves, és ér-
dekes kikapcsolódási lehetőséget.

Reméljük, hogy a sok színes program és szó-
rakozási lehetőség közt mindenki megtalálta
azt, ami miatt kilátogatott a rendezvényre. Bí-
zunk benne, hogy a képek kellemes emlékeket
idéznek fel az idei falunapokról.

Szabóné Pál Orsolya
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A XXIII. Délegyházi Napok támogatói és segítői:

fő támogatók:

Támogatók és segítők:
Andromeda Travel utazási iroda
Bakos András Pék mester
Barócsi György
Balázs Gyula és Balázsné Király Valéria
Bednárik László
Bera János
Blahó Dezső és családja
Clingon Kft.
Csipő Rózsa
Csokréta Asszonyklub
Darabos Lászlóné
D-D Natura Bau Kft. 
Délegyházi Segítő Anyukák Civil
Szervezete
Délegyháza Község Önkormányzat
Képviselő-testülete és Bizottságai
Délegyházi Községi Sportegyesület
Délegyháza Életháza
Délegyháza Horgász Sportegyesület
Délegyházi Testépítő Sportegyesület
Délegyházi Üdülőterületi Civil Egysület
Délegyháza Íjász Klub Egyesület
Dósa Renáta
Dr. Hegedűs Tamás állatorvos

Dr. Ladányi Györgyi ás munkatársai
Dr. Molnár Zsuzsanna
Dr. Riebl Antal 
Dr. Riebl Antalné Nyeső Etelka
Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulat
Együtt Délegyházáért Egyesület
Együd Gyuláné
Elohim Kft. 
Era ékszer
Erdei Vendéglő Délegyháza
Farkas Jenő és családja
Fatter Jánosné
Finta László
Fritsch Ottó 
Fókusz Takarékszövetkezet
Fruktárium Kft. 
Gallasz Péter
Gergely Sándorné
Gáspár Ferencné
Gál Bálint
Görbe István és családja
Halász Józsefné
Hard Core Gym Kettlebell és Funk-
cionális Edzőterem Tóth Betty

Héder Tímea
Horváth Tamás
Jakus Lászlóné
Józan Sándor
Józsa Kálmánné és családja
Karolina Fodrászat
Kerezsi István és felesége
Kocsis Istvánné
Kovács Imre Méhész
KUN-FARM Kft.
Langánó Kft. 
Lukácsi Zsuzsanna
Nagy Istvánné
Némedi-Tóth Gábor és családja
Nyers Katalin 
Margaréta Nyugdíjasklub
Máltai Szeretetszolgálat Délegyházi
Csoportja
Márton Tibor egyéni vállalkozó
Márton Tibor és családja
Olívia fotó
Orbán fotó
Orbán Róbert
Patai Benőné

Papdi László
Pallaga Imréné
Polgármesteri Hivatal dolgozói
Palóczai-Kiss Sándor és családja
Palóczai-Kiss Balázsné 
Péli Imre
Rényei Ernő
Szadai Józsefné
Sziráczki Glas
Sziszi Bt.
Szűcsné Himler Márta
Talapka Gábor
Tavirózsa Kemping Kft. –Varga
Gábor
Trencsánszki Tibor és családja
Tóth Mihályné
Tujner Ferenc
TUNEL BAU Kft. 
Varga Lászlóné és Hohmann Klári
Válóczi Tünde
Városi Vasudvar
Vertikál Nonprofit Zrt.
Zsákai Józsefné
Yaratma és a Szeráj Gyöngyszemei

Africatrans Belföldi és Nemzetközi
fuvarozó és Szolgáltató kft.
Báthory Imre Műanyag Nagykereskedés
GÁ-kAT kft.

GERuLuS kft.
Greznár vidámpark
kocsis László
kunépszolg. kft.

oTP Bank Nyrt.
PuRELAX Bt.
Sirokkó kft.
Szilveszter Lajos
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Programajábló

AZ ÖNÁLLóSÁG NAPjA és I. DÉLEGYHÁZI

Kör t e f e sz t ivá l
2015. szeptember 26. (szombat)

Ezen a napon megünnepeljük, hogy Délegyháza idén 25 éve független,
önálló település. Mindezt egy Körtefesztivállal szeretnénk emlékezetessé tenni, 
mely rendezvényből hagyományt kívánunk teremteni. A Körtefesztivál gondolatát
a településen található több, mint 400 éves vadkörtefa adta.
Kézműves vásározókkal, népi ételekkel, hagyományőrző programokkal,
népi játszóházzal, színpadi műsorokkal várjuk vendégeinket!
A rendezvényt Szent Mihály napi tűzgyújtással zárjuk.

várjuk mindazok jelentkezését, akik saját készítésű körtebefőttet, körtelekvárt, körtés süteményeket,
körtepálinkát, illetve más, körtéből készült ételt és italt szeretnének bemutatni, kóstoltatni, árulni.

A rendezvény részletes programját hamarosan közzé tesszük.

Előzetesen érdeklődni lehet a Kölcsey Művelődési Központban személyesen,  vagy a 24/212-005-ös telefonszámon.

Árusok és kitelepülők a 06/24/542-155, 7-es melléken Dósa Renátánál érdeklődhetnek a részletekről.

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

kiránduljuk Együtt!
2015. augusztus 29-én (szombaton) szeretettel hívunk mindenkit  

Szentendrére
MŰvÉSZET és MÁMoR

Szentendrei Bor- és Gasztrofesztiválra
A nyár utolsó hétvégéjén Szentendre késő éjszakáig változatos mű-
vészeti és gasztronómiai programokkal várja vendégeit.
Interaktív és nyitott műtermek, tematikus séták, szabadtéri koncer-
tek és színházi előadások, gyerekeknek szervezett játszó- és alkotó
szigetek nyújtanak változatos élményt minden korosztálynak. Az or-
szág több, mint húsz neves pincészete és a város népszerű éttermei
is várják a vendégeket!

Indulás: 9.00 órakor a művelődési központ elől.
Hazaérkezés: programok függvényében.
költségek: Délegyházi lakosoknak a busz díjmentes!
jelentkezni és érdeklődni lehet a Kölcsey Művelődési Központban
2015. augusztus 24-ig személyesen, vagy a 24/212-005-ös telefonszámon. 

Mindenkit szeretettel várunk!
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Tájékoztató

Beszámoló a Ráckevei Rendőrkapitányság 2014. évi Délegyházi tevékenységéről

Délegyháza vonatkozásában a regisztrált bűncselekmények száma 2014-ben csökkent, továbbra is a bűn-
ügyileg kevésbé fertőzöttebb települések közé tartozik. Évente kisebb-nagyobb változások mutatkoznak a
tényleges számokban.

A bűncselekmények számában összessé-
gében csökkenés tapasztalható. A betöréses
lopásokra továbbra is jellemző, hogy a leg-
több esetben az elkövetés ideje a délutáni,
kora esti órákra tehető.

A vizsgált 5 éves időintervallumban Dél-
egyháza vonatkozásában rablást és kifosztást
csak 1 alkalommal regisztráltak, illetve az
utóbbi évben sem jutott a tudomásukra ká-
bítószerrel kapcsolatban elkövetett bűncse-
lekmény, így ezen kiemelt bűncselekmények

elkövetése továbbra
sem jellemző a tele-
pülésen.

A bűncselekmé-
nyek értékelésénél
megá l l ap í th a tó ,
hogy a sértettek is
sok esetben hozzá-
járulnak egy-egy
bűncselekmény el-
követéséhez, mivel
nem tesznek meg
mindent értékeik
védelme érdeké-
ben. Sok az alkalmi
jellegű bűnelköve-

tés, pl. nyitott autóból lopás, lakáskulcs a
villanyóra szekrényben, vagy az ablak kö-
nyöklőjén, jól látható helyen, hogy a gyerek
megtalálja, ha hazajön, stb.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a
Rendőrség szervei illetékességi területének
megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.)
IRM rendelet módosításáról kiadott
18/2015. (V. 21.) BM rendelet alapján

2015. július 1-jétől Délegyháza vonatko-
zásában a rendőri feladatokat a Sziget-

szentmiklósi Rendőrkapitányság látja el.
Az ügyintézés változatlan helyszínen

történik (2336 Dunavarsány, Gyóni G. u. 5.)
A szabálysértésekről szóló 2012. évi II. tv.

alapján az alábbiakról is tájékozatjuk a Tisztelt
Olvasókat:

156/A.300 Tiltott fürdés
202/A. § (1) Aki tiltott helyen fürdik,

szabálysértést követ el.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés
miatt a közterület-felügyelő, a természetvédelmi őr,
az önkormányzati természetvédelmi őr, a halászati

őr is szabhat ki helyszíni bírságot.
Mindezeken kívül magánterületen, illetve a

táblával jelölt tiltott helyeken se fürödjenek!
Délegyháza területén az alábbi helye-

ken engedélyezett a fürdés:
Nomád kemping
Tavirózsa kemping
Naturista oázis kemping és Strand
Felhívjuk a fürdőzők figyelmét, hogy a

strandok környékén a közlekedési szabályokat
tartsák be, valamint értékeikre vigyázzanak!

A Ráckevei Rendőrkapitányság Dunavarsányi
Rendőrőrsétől kapott információk alapján az anyagot
összeállította: 

Szabóné Pál Orsolya

A Magányos Időseket és Családokat Se-
gítő Alapítvány által szervezett Álláskereső
Klub július 7-én délután megtartotta az
összejövetelét Dunavarsányban. Mivel új
álláskeresők is érkeztek, ezért először az
álláskeresés legfontosabb tudnivalóit (öné-
letrajzírás, interjúra felkészülés stb.) be-
széltük meg, majd két álláslistából válogat-
tak a megjelentek.

Délegyházán, 15.30 órai kezdettel tar-
tottuk a foglalkozást, melyre sajnos keve-
sen jöttek el. (Ennek az oka valószínűleg
az információ hiány volt, valamint az,
hogy a közfoglalkoztatottak most nem
tudtak megjelenni).

A legközelebbi klubfoglalkozás augusz-
tus 4-én kedden, Dunavarsányban 14.00
órai, Délegyházán pedig 15.30 órai kez-
déssel lesz a kölcsey Művelődési köz-
pontban.

Minden érdeklődőt nagy szeretettel vá-
runk! 

A klubvezetőség nevében:
Dr. Gligor János

Pest megyében az elmúlt napokban, he-
tekben több esetben kellett hivatásos, ön-
kormányzati, vagy önkéntes tűzoltó egysé-
geknek gázvezeték sérüléséből adódó
káreseményeknél beavatkozni. A beavat-
kozásokra többségében emberi mulasztás
nyomán bekövetkező káresemények miatt
volt szükség, amik a szabályok betartásával
és nagyobb odafigyeléssel megelőzhetőek
lehettek volna.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a
gázvezeték sérülése a földmunkagépe-
ken túl egyre nagyobb számban a körül-
tekintés nélkül végzett fűkaszálás, kerí-
tésépítés vagy a talajban maradt gyökér-
zet eltávolítása során következik be.

Az ilyen balesetek mögött legtöbbször az
előírások be nem tartása áll, hiszen a föld-
munkát végző cég, vagy személy sokszor
nem szerzi be a területre vonatkozó köz-
műtérképet.

Az ilyen hibák, mulasztások komoly
következményekkel járnak, hiszen a sé-
rült vezetékből kiáramló gáz rendkívül gyú-
lékony, robbanásveszélyes, gyakran szüksé-
ges a környéken élők kimenekítése. Átlago-

san 15-20 embernek kell ilyen eseteknél el-
hagynia otthonát, a beavatkozás 10-15 tűz-
oltót és három gépjárművet igényel. 

A gázvezeték-sérülés miatt keletkező
károk felszámolása akár 100 ezer forintos
plusz kiadást is jelenthet a riasztott tűzoltó-
ság számára. Nem elhanyagolható szem-
pont az sem, hogy indokolt esetben a tűz-
oltó-parancsnokság köteles feljelentést
tenni a rendőrségen, így a károkozás szank-
ciója súlyosabb esetben akár több évig ter-
jedő szabadságvesztés is lehet.

A káresetek megelőzhetőek azzal, ha a
gázcsonk közelében a munkavégzés (pl.
fűnyírás) körültekintőbben zajlik, illetve
azzal, ha a földmunkálatok (pl. ásás) meg-
kezdése előtt mindenki beszerzi az adott te-
rületre vonatkozó közműtérképet, illetve
egyeztet a területileg illetékes földgázszol-
gáltatóval. 

Szem előtt kell tartani azt is, hogy a gáz-
vezeték egyméteres körzetében csak
kézi szerszámokkal szabad dolgozni.

Mechura Ildikó  c.tű.zls.
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

AZ ÁLLÁSkERESŐ
kLuB HÍREI

GÁZvEZETÉkEk SÉRÜLÉSE
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vIGYÁZAT HŐSÉG!
– A kedvenceinkre is veszélyes lehet! –
Nemcsak minket, embereket viselnek

meg a forró nyári napok, hanem a háziál-
latainkat is! A kutyáknak és macskáknak
nincs verejtékmirigye, lihegéssel hűtik ma-
gukat, nem tudnak izzadni, mint az em-
berek. Szervezetüknek nagy szükséges van
a hűtésre, hűvösre, mert a kánikula hő-
gutát okozhat, aminek következménye
az agykárosodás, szervi elégtelenség,
vagy akár a halál.

Forróságban a kutyák erei kitágulnak,
hogy a vér megpróbáljon lehűlni a véráram-
ban, ez viszont a vérnyomás emelkedésével
jár. Kánikulában soha ne hagyjuk a háziál-
latokat lezárt autóban. Egy forró napon,
30 fokos melegben akár 10 perc alatt 70 fo-
kosra forrósodik az autó belseje! Ez ellen a
lehúzott ablakkal sem tudunk védekezni.

Ismerjük fel a hőguta jeleit, melyek a
következők: erőteljes lihegés, téglavörös íny,
vagy nyelv, szapora pulzus, görcsölés, véres
hasmenés, hányás, és nyugtalan viselkedés
fekvés közben is. Ha hőgutára gyanak-
szunk, mérjük meg az állat lázát, ami ha
eléri a 40 0C-ot, hűtsük az állatot slaggal,
vagy tegyünk nedves törölközőt a lábaira,
illetve a nyakára. Láz esetén károsodhat a
kutya veséje, mája, gyomra, vagy bélrend-
szere. Ha hőgutásra gyanakszunk, a lehető
leggyorsabban keressük fel az állatorvost.

Forróságban kerüljük a jeges víz adá-
sát, helyette többször adjunk friss vizet a
kutyánknak! Tartsuk az állatot árnyék-
ban, soha ne kössük ki a tűző napra!

Nyáron ne feledkezünk meg arról sem,
hogy kedvenceinken nincs cipő/pa  pucs,
a beton olyan forró tud lenni, hogy
kedvenceink lábán égési sérüléseket is
okozhat!

Ne feledjük, hogy a felelőtlenül
napon kikötött, autóba bezárt, víz nél-
kül hagyott kutyák gazdái állatkínzás
bűncselekményét követik el, ami akár
két évig terjedő szabadságvesztéssel is
büntethető.

Kotlár Andrea
Kutyaiskola vezető

Örömmel értesítjük Önöket, hogy meg-
alakult a Délegyházi Segítő Anyukák
Civil Szervezete (DÉSA).

14 önkéntes anyuka örömmel vállalta,
hogy támogatást nyújt azoknak a családok-
nak, akiknél problémát jelent a mindennapi
szükség. 

Célunk, hogy egész évben segítséget
tudjunk nyújtani, hogy a felajánlott ado-
mányok azokhoz a csa-
ládokhoz kerüljenek,
akiknek a legnagyobb
szükségük van rá, ezál-
tal a mindennapjaikat
komfortosabbá és biz-
tonságosabbá tegyük.
Szervezetünknél folya-
matos a ruha és min-
den olyan tárgy elosz-
tása, amit adományként összegyűjtünk. 

A családok adomány kérőlap kitöltésével is
jelezhetik felénk kérelmeiket, melyeket a kö-
vetkező intézményekben kihelyezett,
„DÉSA” feliratú dobozokba tudnak bedobni:

• Polgármesteri Hivatal előtere
• Orvosi rendelő
• Napsugár Óvoda
• Védőnői tanácsadó
Szervezetünk a felajánlott adományokból

lehetőségeinkhez mérten igyekszik a csalá-
dokon segíteni, de természetesen nem tud-
juk garantálni, hogy minden igényt módunk-
ban áll teljesíteni.

Ezúton szeretnénk megkérni a lakosságot,
hogy bármit amire már nincsen szükségük,
de még használható, szíveskedjenek ezen
családok részére felajánlani.

A ruhákon és játékokon kívül várunk min-
den olyan felajánlást, ami a mindennapi élet-
hez szükséges (alapvető háztartási eszközök,
lakástextil, bútorok, iskolaszerek).

Elérhetőség:
desa.delegyhaza@gmail.com
Dinnyérné Medve Henrietta:

06/30/884-1182, 
Hofmann Peggy: 06/70/507-3007

Fontos: az adatokat és igényeket anonim módon
és diszkréten kezeljük!

A Délegyházi Segítő Anyukák Civil Szer-
vezete (DÉSA) június második felében ren-
dezte meg a Délegyházi Családi Napokat,
helyi nehéz sorsban élő családok és a Buda-
pesti Cseppkő Gyermekotthon lakói részére.

A helyi gyerekek szüleik kíséretében reg-
gel 8-tól délután 4-ig vettek részt a progra-

mokon, melyek na-
gyon változatosak vol-
tak és a gyerekek sok
élménnyel gazdagod-
tak. Minden gyermek
számára örök emlék
marad az íjászat, ami
igazán egyedi élményt
nyújtott.

A kézműves délutá-
non kicsik és nagyok is megtalálhatták a szá-
mukra legideálisabb elfoglaltságot. Volt, aki
nyakláncot és volt, aki dekupázs technikával
ajándékot készített, de a vállalkozó kedvűek
elsajátíthatták a bőrdíszművesség alapjait.
Minden gyerek részére mesterfodrász készí-
tette el a kívánság szerinti frizurákat. A
tábor mellett lévő tó egész napos pihenést
nyújtott. A gyerekek igazi családias hangu-
latban tölthettek négy napot. Volt, aki a
mindennapi ebédfőzésben segített lelkesen.
Csütörtökön Polgármester úr is kilátogatott
hozzánk és a gyereket süteménnyel ajándé-
kozta meg.

A meghívott vendég gyerekek szinte már
hazajönnek Délegyházára, a négy nap alatt
kicsi és nagy, helyi és Cseppköves egyaránt
nagyon jól érezte magát. Bár rövid volt az

idő, de jó volt látni, hogy a gyerekek őszin-
tén beszélgettek, és új barátságok születtek.

A gyerekek nevében hálás köszönetet
szeretnénk mondani mindazoknak, akik tá-
mogatásukkal és segítségükkel hozzájárul-
tak a tábor megvalósulásához és a változa-
tos programok szervezéséhez.

Délegyházi Segítő Anyukák Civil Szervezete

D É S A
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Az elmúlt évek hagyományait követve
Számháborúval kezdtük a napot.

A csata helyszíne ezúttal a Civilek Háza és
annak környéke volt, a játékban a dunavar-
sányi Kossuth Lajos Cserkészcsapat tagjai
„harcoltak” a délegyházi iskolásokkal. 

A számháborút idén is a DÉLEGYHÁZI
GYEREKEK NYERTÉK, akiknek ezúton
is, ismételten gratulálunk!

Köszönjük az Együtt Délegyházáért
Egyesület anyukáinak a résztvevő gyerekek
vendéglátását, és a délegyházi képviselőknek
a játék levezetését.

14.00 órától miénk volt a tér! – azaz a
gyerekeké!

Az igazán, minden szempontból gyerek-
kényeztető nap megvalósulásáért köszönet
illeti 
• Délegyháza község Önkormányzatát

az anyagi támogatásért
• Szilveszter Lajost, Hallai Lászlót és a

falugondnokság munkatársait a terület
rendbetételéért

•  Rím Györgyöt és munkatársait a ren-
dezvény hangosításáért

• király Lászlót és Pápai Istvánt a rendez-
vény ideje alatt a pakolásért

• Dósa Renátát az egész napi sok-sok se-
gítségért, közreműködésért

• dr. Riebl Antal polgármestert, a Csok-
réta Asszonyklub, a Margaréta Nyug-
díjasklub és a Délegyházi Segítő Anyu-
kák (DÉSA) tagjait a finomabbnál fino-
mabb süteményekért és palacsintákért

• Szódakirály kft-t a BAMBI Büfében a
szörpnek való szódáért

• a művelődési ház munkatársait az egész
napi szolgálatukért

• és végül, de nem utolsó sorban Gunicsné
Rácz Gyöngyit és férjét az iszonyatos
mennyiségű vattacukorért!

A programokat, játéklehetőségeket bizto-
sították:
• Együtt Délegyházáért Egyesület 
• Délegyházi faluszépítő Egyesület
• Dunavarsányi Rendőrőrs – „Mindent a

szemnek, mindent a kéznek”
• Délegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesü-

let – „Mindent a szemnek, mindent a kéz-
nek” 

• forgó vilmosné Matildka – Arcfestés
• Csapó Angéla és Botos Lukács – Lovaglás

Fergeteges Gyereknap
Május utolsó vasárnapját, mint Gyereknapot

egy fergeteges rendezvénnyel ünnepeltük.
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• Bednárik Lász ló – Lovas kocsizás
•   Bicskei László és a faluszépítő Egye-

sület íjászai – Íjászat
• Cserepes László és a faluszépítő Egye-

sület evezősei – Evezés
• Baba - Mama klub – Bütykölde, Kézmű-

veskedés
• DÉSA – Kézműves foglalkozás

• „Lufis bohóc”
• Skrenyó Gábor és barátai valamint GA-

BÜ Italbolt – Rekesz mászás

• Greznár László – Ugrálóvár
• Tavirózsa kutyaiskola – Kutyás bemu-

tató
• DufI – Ügyességi játékok
• Bakos Éva és családja – Kisállat simogató
• Aszalos Edit – Kisállat simogató
• kiss Dominik és kiss Márk – Kisállat si-

mogató
Szabóné Pál Orsolya

Tisztelt olvasók!
Nem eseménytelenül telt a tavasz és a nyár

eleje. Versenyek, sportnap, bemutatók, ed-
zőtáborok és edzések, edzések, edzések.
Május 16-án egy nagyon jól sikerült sport-

napot szerveztünk nem kis létszámban. 150
fő jött össze a szülőkkel együtt, akik még
versenyeztek is. A sportnapon vetélkedtek a
karatésok, szülők, hogy milyen a kondíciójuk
és milyen szépen kataznak. A sportnap ka-
ratésai 1 csokival, a nézők 1-2 darab gyü-
mölccsel léphettek be. Ez volt az első ilyen
rendezvényünk, ősszel folytatjuk. Június 13-
án Lenhardt Gergely és Lenhardt Csaba
ezüstérmet szerzett küzdelemben Kiskun-
majsán a Tadashi Kupán. Ez nemzetközi
verseny volt 250 versenyzővel. Mindkét fiú-
nak picin múlt, hogy nem lett aranyérmes.
Ezzel a tavaszi versenyeink véget értek. Jú-
nius 6-án a Dunavarsányi Napokon, június
20-án a Délegyházi Napokon karate bemu-
tatóval léptünk fel nagy sikerrel és nagy lét-
számban, jó bemutató zenével. A bemuta-
tókat Tordai Viktor és Horgos Dániel ve-
zette. Június 22-én és 29-én Délegyházán
edzőtáboroztunk a Nomád Kempingben,

július 9-én pedig Szent-
endrén, összesen140 fő
részvételével. A táborokat övvizsga zárta,
ahol 120 fő lépett tovább és szerzett maga-
sabb fokozatot. Augusztus 3-tól Nemzetközi

Edzőtáborban veszünk részt, ahol a tanítvá-
nyaim fekete és barna övre fognak vizsgázni.
Szurkoljunk nekik!

Július végétől szeptemberig szünet lesz a
karate edzéseken, de szeptemberben szere-
tettel várjuk az új jelentkezőket is!

Ha van olyan pici gyermeke, akinek
nem talál sportot, akkor hozza el hoz-
zánk!

Gyermekedzés 6-14 éves korig Délegyhá-
zán, edző: Marossy Károly 4. Dan, edzésidő-
pontok: hétfő 17:00 - 18:30; csütörtök 17:00
- 18:00, ovis edzés Tordai Viktor 1. Dan ve-
zetésével pénteken 18:00 - 19:00-ig. Gyer-
mekedzés Dunavarsányon a művelődési ház-
ban hétfőn és csütörtökön 15:00-16:00-ig,
valamint ovis edzés keddenként 17:00-18:00-
ig. Felnőtt edzés Dunavarsányon a Robi cuk-
rászdában hétfőn és csütörtökön 19:00-
20:30-ig, 12 éves kortól. 

Érdemes elkalandozni kicsit a honlapun-
kon (www.senseimarossy.hu), ahol az
egyesülettel kapcsolatos információkat talál-
nak, sok videóval az edzésekről, versenyek-
ről…, hátha Ön / Te is kedvet kapsz, hogy
ennek a baráti társaságnak a tagjává válj! 

Marossy Károly 4. dan Klubvezető

Lenhardt Gergely és Lenhardt Csaba
ezüstérmes kiskunmajsán a Tadashi kupán!
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július 2. Sarlós Boldogasszony – Szűz
Mária látogatása Erzsébetnél

Az evangéliumban olvashatjuk az ünnepe-
seményeit, Szűz Mária hálaénekét: a Magnifi-
cat - Magasztalja lelkem az Urat. Az Egyház
mindennap az esti dicséretben imádkozza, a
gregorián egyszerűbb és díszesebb dallamon
énekli. A különböző korok zeneszerzőit is
megihlette a csodálatos ének, pl. J. S. Bach.
Szent Bonaventúra a ferenceseknél. VIII. Bo-
nifác pápa az egész egyházra kiterjesztette az
ünnepet. A rózsafüzér örvendetes titkai között
szerepel ez az esemény. A római naptár május
31-én ünnepel és ezen a napon a pápa a Szent
Péter térre hívja a híveket, ahol a Szűzanyát
úgy mutatja be, mint aki meghallotta Isten
üzenetét. Ez a keresztény ember feladata is.

július 3. Szent Tamás apostol ünnepe
Az evangéliumban Szent János apostol fog-

lalkozik az „Iker” (Didümosz ) személyével. A
feltámadt Krisztusról hitetlenkedve fogadta
társai tanúságát. Jézus megjelenésekor azonnal
megvallotta hitét. Indiában és Perzsiában hir-
dette az evangéliumot. Indiában a Tamás-ke-
resztények őseit Tamás apostol térítette meg,
ezért ezt a nevet vonatkoztatják magukra.

július 11. Szent Benedek apát, Európa
védőszentje

Nursiaban született 480. körül, Rómában
nevelkedett, Subiaco környékén remetéske-
dett. Tanítványaival Monte Cassinora ment,
ott megalapította a ma is híres kolostorát.
Regulát állított össze, amely gyorsan elter-
jedt. Ő a nyugati szerzetesség atyja. 547.

március 21-én halt meg. Szent Benedek alap-
elve: Ora et labora (imádkozzál és dolgoz-
zál). Fiainak jelentős szerepe volt Európa
megtérítésében és kultúrájának kialakításá-
ban. A rend gyorsan elterjedt és számos ko-
lostort alapítottak. Hazánkban Pannon-
halma után több kolostorban éltek és imád-
koztak. VI. Pál pápa 1964-ben Európa
fővédőszentjévé nyilvánította. 

július 22. Szent Mária Magdolna ünnepe
Krisztus kísérői közé tartozott, jelen volt

Jézus halálánál. Húsvét hajnalán elsőként
látta meg a feltámadt Krisztust. Jézus őt
küldi tanítványaihoz, hogy hírül vigye: „föl-
megyek az én Atyámhoz, a ti Atyátokhoz, az
én Istenemhez és a ti Istenetekhez.” Ő hírül
adta a tanítványoknak: „Láttam az Urat, és
ezt mondta nekem.” Szent Mária Magdolna
tisztelete a XII. században terjedt el.

július 24. Árpád-házi Szent kinga szűz,
szerzetesnő

IV. Béla király leánya, 1224-ben született,
a magyar történelem egyik legsúlyosabb kor-
szakában. Boleszláv krakkói herceggel há-
zasságot kötött, szülei kívánságára. Mindket-
ten örök tisztasági fogadalmat tettek. Imád-
ságban és a szegények szolgálatában telt
élete. Férje halála után Ferences Klarissza
nővér lett. Vagyonát szétosztotta és az ósza-
neleci kolostorban élt. 1292-ben halt meg. II.
János Pál pápa 1999-ben szentté avatta. 

július 25. Szent jakab apostol ünnepe
Betszaidában született, Zebedeus fia, János

apostol testvére. Az Úr „Mennydörgés fia-
inak” nevezte őket heves természetük miatt.
Jézus szűkebb köréhez tartozott. A Tábor he-
gyén és a Getszemáni kertben is ott volt. Első
az apostolok között, aki vértanú halált halt: 42
körül Heródes végeztette ki. Spanyolország-
ban, Comportelában templomot emeltek tisz-
teletére, mely a középkortól jelentős zarándok-
hely ma is.( Ma az El Camino zarándokút )

július 26. Szent Anna és Szent joakim
ünnepe

Ők a Boldogságos Szűz Mária szülei.
Szent Anna tisztelete már a VI. században
elterjedt, Szent Joakimé csak az újkorban
kezdődött el.

július 31. Loyolai Szent Ignác ünnepe
Spanyolországban, Loyolában született

1491-ben. A királyi udvarban katonáskodott,
megsebesült, gyógyulása hosszabb ideig tar-
tott. Ahol lakott Krisztusról és a szentekről
szóló könyvek voltak. Olvasásai során felis-
merte igazi küldetését. 1521-ben megtért,
1537-ben fejezte be teológiai tanulmányait.
Társaival Rómában megalapította a Jézus
Társaságát. Az Egyház megújításában kiváló
munkát végzett. Az Egyház legjelentősebb
rendje az egyetemes és a magyar egyházban.
A rend tagjai az oktatás, a hittérítés, a lelki-
pásztori munkában egyaránt részt vesznek.
Rómában található a világ egyik leghíresebb
egyeteme az Universitas Gregorianna, amely
az ő vezetésük alatt működik.

Józsa Sándorné
hitoktató 

A tavaly decemberi számban már szó volt
arról, hogy Jézus születése nem eshetett ka-
rácsonyra. Lukács evangéliumát figyelmesen
tanulmányozva bemutattuk, hogy a zsidók
őszi ünnepeinek az idején, valamikor szep-
tember-október körül születhetett meg em-
berként a Messiás. A mostani írásban Máté
és Lukács evangéliumának a segítségével azt
vizsgáljuk meg, hogy mindez melyik évben
történhetett.

Lukács a legjobb történetírókra jellemző
pontossággal dokumentálta az evangéliumi
eseményeket. Nagy hangsúlyt helyezett azok
időbeli elhelyezésére, és az ókori történetírás

szabályai szerint császárok, helytartók ural-
kodási idejével határolta be az egyes esemé-
nyeket. Az ő leírása alapján Jézus születése
az Augustus által rendelt népszámlálás és va-
gyonösszeírás idejére esett, amikor Szíriában
Quirinius (Küréniosz) volt a helytartó (Lu-
kács evangéliuma 2:1-6). Máté pedig egyértel-
műen a gyerekgyilkos Nagy Heródes uralko-
dásának idejére helyezi a Názáreti születését
(Máté evangéliuma 2:1-2). 

Augustus i.e. 31-től (az actiumi csatától)
vagy i.e. 27-től (az Augustus cím felvételétől)
uralkodott, egészen haláláig, i.sz. 14-ig. Nagy
Heródes viszont
i.e. 4-ben meghalt,
tehát Jézusnak ez
előtt kellett meg-
születnie. Augus-
tus saját feljegyzé-
seiből kiderül,

hogy három alkalommal tartott a Lukács
evangéliumában említett, az egész Római Bi-
rodalomra kiterjedő népszámlálást: i.e. 28-
ban, 8-ban és i.sz. 13-ban. Ezek alapján az
i.e. 8-as évszám jöhet szóba a Megváltó szü-
letési éveként. 

A Júdeával határos Szíria Róma legjelen-
tősebb keleti tartománya volt. Ez alapján ért-
hető, hogy Lukács Quirinius helytartóságát
is megemlítette Jézus Krisztus születési évé-
nek a meghatározásakor.

(Grüll Tibor: A kövek kiáltanak című
könyv alapján)

A Római katolikus Egyház július havi ünnepei, szentjei

Tudta, hogy jézus nem „nullában” született?

Szeretettel várunk mindenkit istentiszteleteinken!
HIT GYÜLEkEZETE – Dunaharaszti

Cím: Dunaharaszti, Arany jános u. 30. (a focipályánál)
Istentiszteletek: Péntekenként 18.30-tól
Telefon: 0670-546-0505   • www.hit.hu
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Sok ezer törvény érvényes ránk életünk
során, ezek között élünk. Nagyon sokan azt
a nézetet vallják, hogy a legtöbb törvény
rossz, csak a korlátozásunkra és a kizsákmá-
nyolásunkra szolgálnak, ezért normális, hogy
ne teljesítsük őket. Hiszen a törvényhozók
és a törvények egyaránt rosszak, ezzel szem-
ben mi a szegény, Jó emberek vagyunk. Csak
kénytelenek vagyunk törvényszegés útján
megszerezni magunknak, amiről úgy érez-
zük, hogy jár nekünk. Persze mindezt „jogo-
san”, a saját érdekedben teszed, de valahogy
mégsem az jön ki, amit szeretnél: Akármeny-
nyit sikerül csalni, marad a folyamatos elé-
gedetlenkedés és panasz.

Mennyire kellene csökkenteni a törvények
számát, hogy képes legyél, vagy hogyan kel-
lene őket alkotni, hogy akard betartani?

Van, aki a törvényeit egytől egyig az em-
berért alkotta, hogy mi Istennel és egymással
való békés szeretetközösségben, bővelkedve
élhessünk. Mózesen keresztül Isten nem
több ezer, hanem csupán tíz parancsolatot
adott. Tíz igazán semmi a több ezerhez ké-
pest. Ennyit játszi könnyedséggel be tudunk
tartani nem? De nekünk ez sem felel meg,

már Isten ószövetségi népének is mindig
problémája volt a törvény betartásával, ezért
aztán Isten hagyta őket, hogy megigyák a
levét az engedetlenségüknek. A szerzésvágy-
ból való törvényszegések eredménye nem
gazdagság és elégedettség lett, hanem pusz-
tulás, nyomorúság és szenvedés.

Később egy írástudó Jézust is megkérdezi al-
kudozva, hogy: Melyik a legfőbb parancsolat?

Jézus ekkor a tízből kettőt jelöl meg és azt
mondja, hogy aki ezt a kettőt betartja, az ez-
által az összeset megtartja: "Szeresd az Urat,
a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelked-
ből, teljes elmédből és teljes erődből! A má-
sodik hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat,
mint magadat!" (Máté 22:35-40).

Tehát már mindössze kettőre zsugorította
azon parancsok számát, amit be kellene tar-
tani ahhoz, hogy a boldog és megelégedett
élet elérhető legyen a számodra. Na ez aztán
már tényleg a lehető legnagyvonalúbb egy-
szerűsítés. Így már megfelel? Ezeknek már
akarsz engedelmeskedni?

A szívedben érzett üresség és elégedetlen-
ség annak az eredménye, hogy saját magad
lába alól húzod ki a szőnyeget azzal, hogy

eddig az engedelmeskedés helyett mindig va-
lami „jobbat” találtál ki. Irányt kell változtat-
nod! Vagy próbálod, csak nincs erőd hozzá?

Ismersz olyat, aki akár meg is halna azért,
hogy téged megmentsen? Jézus nemcsak
hogy meghalt azért, hogy a te engedetlensé-
geid büntetését szenvedje el helyetted,
hanem erejét is adja ahhoz, hogy akarj és
tudj engedelmes lenni. Isten ezt az ajándékot
kínálja a számodra Jézusban: Tiszta lapot és
ezáltal helyreállított folyamatos szeretetkö-
zösséget az élő Istennel. Ez a váltság nem
automatikus, senkire nincs ráerőszakolva,
csak arra érvényes, aki kéri. Ehhez csupán el
kell ismerned azokat a dolgokat, amiket en-
gedetlenül, törvénye ellenére tettél, bocsána-
tát kell kérned, és ettől kezdve akarnod kell
engedelmeskedni. Ez a talaj nem csúszik ki
a lábad alól és amellett, hogy majd a
mennybe is csak így juthatsz, törvényszegés
helyett az egyetlen garancia arra, hogy élet-
edben az üresség és elégedetlenség helyét
maradandóan a boldogság és megelégedett-
ség vegye át.

Mihály Zoltán
Baptista Gyülekezet

… a szőnyeget a lábad alól

Balsorsa minden nyűgét s nyilait;/Vagy ha ki-
száll tenger fájdalma ellen, /S fegyvert ragadva
véget vet neki?” – kérdezi Hamlet a híres mo-
nológjában. Ez számára a lét kérdésével
egyenlő: „Lenni vagy nem lenni…?”. Számára
a dilemma abban áll, hogy érdemes-e,
lehet-e harcolni sorsunk, balsorsunk ellen,
vagy egyszerűbb beletörődni abba. 

Az olvasandó Igében is van szó a neme-
sebb lélekről a misszió fogadása kapcsán.
Mert, hogy a Szentírásnak a fent hivatko-
zott részében arról van szó, hogy Pál apos-
tol és munkatársai hirdetik az Evangéliu-
mot a mai észak Görögország városaiban.
Thesszalonikában, a mai Szalonikiben zsi-
dók és pogányok barátságtalanul fogadták
Pál apostolt és társait és értetlenül az
Evangéliumot, a közeljött isteni szeretet jó
hírét. Egy másik városban, Béreában
pedig, amit ma Verianak neveznek, ugyan-
ezeket a férfiakat szeretetteljes nyitottság-
gal fogadták, az Isten Igéje iránt pedig fo-
gékonynak bizonyultak: „…nemesebb lelkűek
voltak mint a thesszalonikaika, teljes készséggel
fogadták az igét és napról napra kutatták az írá-
sokat, hogy igaz e amit Pál mond.” A Szentírás-
nak e helye ezeket a barátságosabb és a
Szentírás iránt nyitottabb embereket nevezi
nemesebb lelkűeknek. Mi is használjuk ha-
sonló értelemben ezt a kifejezést, például

ha valaki a művészetek iránt, vagy a szoci-
álisan/egészségileg hátrányosak iránt érzé-
kenységet, nyitottságot, fogékonyságot és
segítőkészséget mutat. 

Az eredeti görög kifejezés, ami a neme-
sebb lélekre utal, szó szerint úgy is fordít-
ható, hogy „jobb eredetű”. Tehát olyan
ember, aki a születésénél fogva szerencsé-
sebb alkatú, aki nyitottságot, érzékenysé-
get, fogékonyságot hordoz magában az élet
emelkedettebb dolgai iránt, mint mások,
ide értve az Isten üzenetét is. Nagy áldás
az, ha az ember olyan lelki és szellemi vi-
lággal rendelkezik, amelynek igénye, érdek-
lődése és érzékenysége van az Isten szere-
tete, jósága, és elvárása iránt. 

Ugyanakkor a harang és az igehirdetés
mindenkihez szól. Hisszük és valljuk, hogy
minden emberben megvan a nemes lélek-
nek, az érzékeny léleknek az a minimuma,
amely elegendő lenne ahhoz, hogy az Is-
tenre figyeljen. Tehát a hit és az Istenre fi-
gyelés hajlandósága nagyon sokszor akarati
kérdés. Aki nem akar figyelni Isten szavára,
aki nem akarja hinni az ő iránta is érvényes
jóságát, szeretetét és Krisztusban való ál-
dozatát, az becsukja a fülét, megkeményíti
a lelkét, és kerüli még az alkalmát is annak,
hogy Isten szava templomban, temetőben
a lelkész szájából, a televízióból, rádióból,

hívő embertársa szavából, vagy akár saját
megszólaló lelkiismeretéből megérintse. Az
ilyen érzéketlenné formált lélek nehezen
megérinthető, de hisszük, hogy Isten Lel-
kének semmi sem lehetetlen, s az igehirde-
tői szolgálatot minden ember iránt és felé
a legjobb reménységgel végezzük. 

A hamleti kérdés tehát számunkra az Ige
alapján eldőlt, mert nem akkor nemesebb
a lélek, ha belenyugszik sorsába, és nem is
akkor, ha lázadozik ellene, hanem akkor,
amikor egész életét az Isten kezébe teszi
le. Tehát számunkra a kérdés immáron
költői és így hangzik: Istennel lenni vagy Isten
nélkül lenni? Költői a kérdés, hiszen hogyan
is mondhatnánk, hogy az a nemes lélek,
aki nem rezonál a teremtő, megtartó és
megváltó isteni szeretetre, amely Jézus
Krisztusban jelent meg a történelemben és
a Szentlélek által jelen van mindennapja-
inkban. 

Helyes, ha föltesszük lelkünk érzékeny-
ségének vagy érzéketlenségének a kérdését.
És hisszük, hogy aki e kérdéssel vívódik,
az megkapja a választ: a legnagyobb emberi
kiváltság az, hogy Istenre figyelhetünk
most és Vele élhetünk most és mind-
örökké. 

Dr. Bóna Zoltán 
református lelkipásztor 

„Akkor nemesb-e a lélek, ha tűri / Olvasandó: Apostolok Cselekedetei 17, 10-15.
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Délegyházán is fejleszti 
hálózatát az Invitel
Az Invitel hálózatfejlesztési 
programjának keretében 
hamarosan Délegyházán is újabb 
körzetekbe juttatja el a szélessávú 
technológiát. A fejlesztéseknek 
köszönhetően a háztartások 
többsége számára elérhetővé válnak 
olyan szolgáltatások is, mint a nagy 
sebességű internet és a digitális, 
interaktív tévészolgáltatás, továbbá 
számos HD csatorna kínálatából 
válogathatnak, és személyre is 
szabhatják a tévékínálatot.

„Az Invitelnél folyamatosan fejlesztjük 
hálózatunkat, hogy minél több 
háztartás vehesse igénybe a szélessávú 
technológiát és magas színvonalú 
megoldásainkat. Szolgáltatási 
területünk kiemelt települései közé 
tartozik Délegyháza is, ahol mostantól 
még több lakos élvezheti színes 
csatornaválasztékunkat, valamint 

a gyors internet előnyeit” – mondta 
Jeszenszky Zsolt, a vállalat regionális 
vezetője.

Az Invitel csatornakínálata többek közt 
21 sportcsatornát*, továbbá 27 HD adót 
is magában foglal, ráadásul az Alap, 
Családi vagy Extra csomagok saját ízlés 
szerint tematikus minicsomagokkal, 
valamint extra szolgáltatásokkal is 
bővíthetők. Így a család minden tagja 
megtalálhatja az érdeklődésének 
megfelelő műsort.

Az Invitel munkatársai az Invitel 
Pontokban vagy a 1288-as számon 
készséggel tájékoztatják a gyors 
internet és a digitális tévészolgáltatás 
iránt érdeklődőket arról, hogy 
lakóhelyükön elérhetők-e már az 
új szolgáltatások. Az új Színvilág 
csomagokról is örömmel nyújtanak 
felvilágosítást, hogy minél többen 

élhessenek a tévé-, internet- és 
telefonajánlatokra vonatkozó bevezető 
akcióval. Tájékozódni természetesen a 
www.invitel.hu oldalon is lehet, ahol 
az új ügyfelek a kiválasztott, személyre 
szabott szolgáltatásokat meg is 
rendelhetik. 

Jeszenszky Zsolt, az Invitel regionális vezetője

      3:29 PMHidraulika tömlők
gyártása javítása Bugyin
a Kovács Műszaki Boltban
2347 Bugyi, Kossuth Lajos u. 35.

Képzett, tapasztalat személyzet, 
nagy árukészlet, kedvező árak!

06-30-475-9229
06-30-301-7112
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közérdekű  telefonszámok:
1. Polgármesteri Hivatal
cím: 2337. Délegyháza, Árpád u. 8
tel.: 06-24/542-155, fax szám: 06-24/542-156
2. Napsugár óvoda
cím: 2337. Délegyháza, Árpád utca 6.
tel.: 06-24/212-070
3. Hunyadi jános Általános Iskola
cím: 2337. Délegyháza, Árpád utca 53.
tel.: 06-24/212-055, fax szám: 06-24/212-055
4. Dunavarsány környéki Gyermekjóléti és Család -
segítő Szolgálat
tel.: 06-24/483-352
5. Zsebi-baba Családi Napközi
cím: 2337. Délegyháza, Árpád u. 2.
tel.: 06-30/868-6614
6. kölcsey Művelődési központ
cím: 2337. Délegyháza, Szabadság tér 1-3.
tel.: 06-24/212-005
7. könyvtár
cím: 2337. Délegyháza, Szabadság tér 9.
tel.: 06-24/412-172
8. orvosi rendelő
cím: 2337. Délegyháza, Rákóczi u.8.
tel.:06-24/212-044

Rendelési idő: Hétfő: 8-12, Kedd: 8-12
Szerda:13-17, Csütörtök: 8-12, Péntek: 8-12

9. orvosi ügyelet
cím: 2336. Dunavarsány, Habitat u. 22-24.
Egészségház tel.: 06-24/472-010,
hívható hétköznapokon 16.00-8.00 között,
hétvégén, ünnepnap 0.00-24.00 között. 
10. fogorvos
cím: 2337. Délegyháza, Rákóczi u.8.
tel.: 06-24/212-753
11. védőnői Szolgálat
cím: 2337. Délegyháza, Rákóczi u.8.
tel.: 06-24/412-128
12. Gyógyszertár
cím: 2337 Délegyháza, Rákóczi u.8.
tel.: 06-24/212-065
13. Délegyházi Állatorvosi Rendelő
cím: 2337. Délegyháza, Rákóczi u. 2
dr. Hegedűs Tamás: 06-30/471-3306
dr. Kotora Noémi: 06-30/232-8395
14. Posta
cím: 2337. Délegyháza, Gizella telep 41/2.
tel.: 06-24/512-805

Nyitva tartás: H8-12, 12:30-18; K 8-12, 12:30-14
Sz 8-12, 12:30-16; Cs 8-12, 12:30-16; P 8-12, 12:30-16

15. Máltai Szeretetszolgálat Délegyházi Csoportja
tel.: 06-70/434-516, 06-70/434-5163
23. MISA Alapítvány
Dr. Gligor János
tel.: 06-24/486-023 06-30/222-3535
16. Délegyházi Önkéntes Tűzoltóság
Kovács Attila: 06-30/733-6814
Rim György: 06-30/987-2850
17. közterület-felügyelő
Trencsánszki Tibor
tel.: 06-30/328-0304
18. községgondnokság
Hallai László
tel.: 06-30/599-6160
19. Dunavarsány – Délegyháza Református Egyház-
község
tel.: 06-24/484-452
20. katolikus Plébánia Dunavarsány
tel.: 06-24/472-017
21. Temetkezés Elohim kft.
tel.: 06-30/678-9278 06-30/236-4884
22. Dunavarsányi Rendőrörs
cím: 2336. Dunavarsány, Gyóni Géza u. 5.
tel.: 06-24/472-125

APRóHIRDETÉS
Pedikűr, manikűr, gél-lakk, talpmasszázs otthonában! 

Tyúkszem, sarokrepedés, gombás köröm, körömbenövés?
Hívjon bizalommal! Kovács Zsuzsanna: Tel.: 06-30-567-1075

*  *  *
Vízvezeték-szerelés, -javítás, duguláselhárítás, gyorsszolgálat,

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

Parkettás mester vállal: lerakást, javítást, csiszolást, lakkozást, PVC-szőnyeg
ragasztást anyaggal is. Szolid árak, garancia! Tel.: 06-30-354-3769

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

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

Kertfenntartás, kertépítés a HM Kerttől. Tel.: 06-70-866-7398, 06-70-775-8606
E-mail: hmkertek@gmail.com; Honlap: http://hmkert.hupont.hu

*  *  *
HŰTŐGÉP javítás garanciával, hétvégén is. Nyugdíjasoknak kedvezmény!

Ugyanitt KLÍMA szerelés- és karbantartás is. Tel.: 06-20-467-7693

Délegyházi Hírek
Kiadó: Délegyházi Polgármesteri Hivatal

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

E-mail cím: delegyhazihirek@delegyhaza.hu • Tel./Fax: 06-24-212-005
Készült: 1700 példányban • Eng.szám: B/PHF/1408/P1994

Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.
A szerkesztőség az övétől eltérő véleményeket is leközöl.

Fenntartjuk magunknak a rövidítés és az átszerkesztés jogát,
az eredeti szerzői szándék változatlanul hagyásával.

Nyomdai munkák: West-Graph Kft.



DU-NÁD KFT. 
BETONÜZEM
ÉS TÜZÉP TELEP
Cím: Dunavarsány, Vörösmarty út 2434/3
(kisvarsányi OIL Benzinkúttal szemben)
Tel: 30/969-1124, 30/385-4385
Nyitva tartás: H-P 7:00-17:00, Szo. 7:00-12:00 
Téli nyitva tartás: H-P 7:00-16:00, Szo.7:00-12:00
E-mail: dumix@citromail.hu

- MIXER BETON                  - ZSALUKŐ 15/20/25/30/40
- CKT                               - PILLÉR ZSALUKŐ 20/25/30/40
- FÖLDNEDVES BETON          - FALAZÓ ELEM 10/20/30
- ESTRICH BETON                - TÉGLA/LEIER,B-30,KISMÉRETŰ
- SZÁLLÍTÁS, DARUZÁS        - YTONG 5/10/30
- GÉPI FÖLDMUNKA              - ÁTHIDALÓ 1,00/1,25/1,50/1,75/2,00
- SÓDER, HOMOK                 - FÖDÉMGERENDA
- TERMŐFÖLD, MURVA          - JÁRDALAP 35/40/50
- CEMENT, MÉSZ                 - GYEPRÁCSKŐ
- CSEMPERAGASZTÓ többféle   - NÖVÉNYTÁMFAL
- VAKOLÓ,FALAZÓ HABARCS   - KERTI SZEGÉLY
- KERTI SÜTŐ                    - KERTI DEKOR KÖVEK

TÉRKÖVEK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN (több mint 100 féle)
ÁLLANDÓ TÉRKŐ AKCIÓ!
SZÜRKE TÉRKÖVEK 1.850Ft/m2 (37Ft/db-tól!)
BARABÁS TÉGLAKŐ (5cm piros-sárga): 2.590Ft/m2 (74Ft/db)

- KERTI SZEGÉLY (szürke)            500Ft/db
- DÍSZKÖVEK                                300Ft-tól/kg
- CEMENT                                      825Ft/zsák (25kg)
- MÉSZ                                           1.250Ft/zsák (50kg)
- CSEMPERAGASZTÓ                    1.050Ft-tól/zsák (25kg)
Az akció nem teljes körű, érdeklődjön a telephelyünkön!

PARTNER KAPCSOLATOK:
BARABÁS TÉGLAKŐ KFT, BAUMIT KFT, BETONEPAG KFT, DO-BETON KFT,
DUNA-DRÁVA CEMENT KFT, ÉSZAKMAGYAR TÉGLAIPARI KFT, KK KAVICSBE-
TON KFT, LEIER HUNGARIA KFT, SAKRET-HUNGARIA BT, SW UMWELTTECH-
NIK MAGYARORSZÁG KFT, XELLA MAGYARORSZÁG KFT.


