
A rendezvénysorozat ideje alatt:
• a Délegyházi Segítő Anyukák Civil Szervezete népi játszóházzal

várja a gyerekeket
• Finta László festőművész kiállítása megtekinthető a Civilek

Házánál
• a Délegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület fogadja az érdek-

lődőket
• a Délegyháza Faluszépítő Egyesület Íjász Tagozata várja az

íjászat és az őseink fegyverei iránt érdeklődőket
• Motorcsónakozás az I-es tavon az Africatrans Kft. jóvoltából

• Mindkét nap 9. 00 – 12.00 óra között ingyenes vérnyomás-
és vércukormérés az Egészségügyi sátorban

A helyi civil szervezetek képviselői, 
BÜFÉ   •  Kirakodóvásár  •   Vidámpark várja a közönséget!

A rendezvénysorozat minden programja ingyenesen 
látogatható! A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
Szeretettel hív és vár minden kedves  érdeklődőt 

Délegyháza Község Önkormányzata!
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XXV. Délegyházi Napok – 2017. június 16-17-18.
Délegyháza Község Önkormányzata idén is megrendezi hagyományos falunapi rendezvénysorozatát.

A rendezvénysorozatot Varró Dániel gondolatának jegyében szervezzük: „A JÓKNAK LEGYEN MA JÓ!”

XXV. Délegyházi Napok – 2017. június 16-17-18.
Délegyháza Község Önkormányzata idén is megrendezi hagyományos falunapi rendezvénysorozatát.

A rendezvénysorozatot Varró Dániel gondolatának jegyében szervezzük: „A jóknak legyen ma jó!”
2017. június 16. (péntek)

Hunyadi János Általános Iskola 
10.00 óra Az iskola 8. évfolyamos

tanulóinak ballagása 

2017. június 17. (szombat)
6.00 óra A Csokréta Asszonyklub és a

Keringészavar Néptánc Csoport
zenés ébresztője Délegyháza utcáin

I-es tó
8.00 óra Horgászverseny a Délegyházi

Horgász Egyesület szervezésében

Szent István tér
9.00 Főzőverseny

10.00 óra Kutya kiállítás – nevezés a
helyszínen

10.00 óra Íjászat

Sportpálya
9.30 óra Kispályás labdarúgó torna – 

nevezés a helyszínen

Nagysátor – Rákóczi u. 9.
10.00 óra Rendezvénysorozat

ünnepélyes megnyitója
A rendezvénysorozatot megnyitja
Dr. Riebl Antal polgármester
Közreműködnek: Bednárik László 
és a Kölcsey kórus

Újszülöttek polgárrá fogadása
Közreműködnek: Napsugár Óvoda
Süni csoportja
Kölcsey Kórus

Délegyháza 4000.
polgárának köszöntése
14.00 órától színpadi műsorok

Délegyháza Életháza

Cseppkő Gyermekotthon 
LACITERA Citera együttes és a 
Mákvirágok Énekkar 
Délegyházi Karate Sportegyesület 
Bujutsu Kai Kenshin Ryu Távolkeleti
harcművészet 
GYMSTICK 
KEMPO küzdősport 
KANGOO JUMPS 
Csokréta Asszonyklub és a Margaréta
Nyugdíjas Klub bohózata

16.00 óra Kitüntetések átadása
Közreműködik: Dáni János
Kantátika Férfikar
Hunyadi János Ált. Isk. 3. osztálya

Ünnepélyes szerződés aláírások
16.45 óra NÉMETH VIKTÓRIA

díjugrató bemutatója
17.00 óra Eredményhirdetések
17.15 óra ANNAMARY koncert
18.00 óra FEKE PÁL

és az OPERETT VOICES
Társulat műsora

18.45 óra Amirah hastánc csoport 
és a Yaratma a Szeráj Gyöngyszemei 
hastánccsoport bemutató

Támogatójegyek sorsolása 

20.00 óra MÁTÉ PÉTER
EMLÉKKONCERT ’70

Fellép: SZULÁK ANDREA,
KÖKÉNY ATTILA, 

BEBE
Kísér: Molnár György 
koncertzenekara

22.00 óra Utcabál az IDEÁL Zenekarral

2017. június 18. (vasárnap)
Szent István tér
10.00 óra Íjászat
10.00 óra Cica kiállítás – nevezés 

a helyszínen
15.30 óra ERDŐS CSABA világbajnok,

rekorder és csapatának motoros
kaszkadőr bemutatója

I-es tó
13.00 óra TÓVIZILABDA KUPA
Nagysátor – Rákóczi u. 9.
14.00 óra „Csodatévő varázspálca”

zenés mesejáték a Hókirálynő 
Meseszínház előadásában

15.30 órától színpadi műsorok
Keringészavar Néptánc Csoport
R3DOne Tánciskola
VENUS POLE DANCE STÚDIÓ
Csokréta Asszonyklub és a Margaréta
Nyugdíjas Klub táncos bohózata
KÖZTISZT SWAY Tánccsoport
Délegyházi Country Line Dance Club

Tánccsoport 
Willpower Tánc és Sportegyesület 
FANATIC JUMP KID
ZUMBATOMIC
HARD CORE GYM –

Kettlebell edzés bemutató
18.00 óra NÓTÁR MARY koncert
18.45 óra
RAUL és ÁBRAHÁM koncert

Támogatójegyek
sorsolása

20.00 óra 
KIRÁLY VIKTOR koncert
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Délegyháza Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 2017. április 20-án rendes
ülést tartott a Polgármesteri Hivatal Tanács-
termében. Az ülés kezdetét dr. Riebl Antal
polgármester beszámolt a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról. 
Az ülés első napirendi pontjaként a Képvi-
selő-testület megalkotta a 2016. évi zárszám-
adási rendeletét (8/2017.(IV.21.) önkor-
mányzati rendelet a 2016. évi pénzügyi terv
végrehajtásáról). Második napirendi pont-
ként a 2016. évi belső ellenőrzésekről készí-
tett éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására
került sor. A harmadik napirendi pont kere-
tében a lakossági közműves ivóvízellátás,
szennyvízelvezetés és -tisztítás szolgáltatás
ráfordításainak csökkentését szolgáló állami
támogatás iránti pályázat benyújtásáról dön-
tött a Képviselő-testület. A jelenlegi óvoda-
vezető vezetői megbízásának közelgő lejárta
miatt döntés született az óvodavezetői pá-

lyázat kiírásáról, továbbá a Települési Érték-
tár Bizottság létrehozásáról. A Bizottság el-
nöke Léhmann Antal, tagjai: Tóth Sándorné,
Szatmári Tiborné, id. Kerepesi László, Bed-
nárik László. Az egyéb településfejlesztési és
településüzemeltetési ügyek keretében az
Önkormányzat tulajdonában álló sportöl-
töző felújítását, valamint a Reménysziget
Sportegyesülettel a Délegyházi Öko- és
Sportpark, Képzési Központ kialakítása ér-
dekében történő együttműködés ügyét, az
újonnan alapítandó Délegyházi Községi
Polgárőr Egyesület névhasználati kérelmét,
továbbá a Végelgyengülés Tömegsport
Közhasznú Egyesületnek a Pünkösdi Mu-
latsággal kapcsolatos támogatási kérelmét
tárgyalta a Képviselő-testület. 
A Képviselő-testület 2017. május 9-én
rendkívüli ülést tartott a Polgármesteri Hi-
vatalban. Az ülésen döntés született a Hu-
nyadi János Általános Iskola épületének a

Szigetszentmiklósi Tankerületi Központtal
való együttműködés keretében történő bő-
vítéséről, a Galla tanya felé vezető út felújí-
tására vonatkozó szerződés megkötéséről, az
Iskolánkért Alapítvány és a Délegyházi Re-
formátus Missziói Egyházközség támogatási
kérelmének elbírálásáról, valamint a hulla-
dékgazdálkodási jogszabályok módosítása
okán a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
feladatok ellátására vonatkozó közszolgálta-
tási szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetéséről, és a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Tár-
sulásnak az új közbeszerzési eljárás lefolyta-
tásával történő megbízásáról. 
Az ülések jegyzőkönyvei, és az üléseken alko-
tott rendeletek a Könyvtárban, illetőleg a köz-
ség honlapján (www.delegyhaza.hu, illetőleg
http://delegyhaza.asp.lgov.hu/) olvashatók. 

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

Önkormányzati hírek

Tisztelt lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk Dunavarsány, Délegy-
háza, Majosháza lakosságát, hogy a sürgős-
ségi orvosi ügyeleti betegellátását a Medical-
Provisor Központi Orvosi Ügyelet Kft.
végzi 2013. január 1. óta. Az ügyeleti ellátás
rendje az alábbiak szerint történik.
Mikor érhető el az ügyelet?
Az ügyeleti idő hétköznapokon 16-08 óráig,
hétvégén és ünnepnapokon folyamatosan
(24 órában) tart. Ebben az időben lehet az
ügyeleti rendelőben ellátásra jelentkezni,
vagy telefonon az ügyelet segítségét kérni a
06-24/472-010 vagy 06-1/301-6969 telefon-
számon.
Milyen esetekben kérjék az ügyelet 
segítségét?
Az orvosi ügyelet feladata kizárólag a sürgős-
ségi esetek ellátása, azaz elsősorban heveny
megbetegedések, vagy már meglévő betegség
állapot-rosszabbodása esetén kell minden-
képpen az ügyelethez fordulni, amikor azon-
nali beavatkozás nélkül fennáll a tartós vagy
maradandó egészségkárosodás veszélye. 
Idült megbetegedések gondozása, banális
megbetegedések, halasztható kórállapotok
esetén lehetőség szerint a háziorvosi rendelé-
seket vegyék igénybe, hiszen ügyeleti időben
lényegesen nehezebben elérhető és kisebb
számú a rendelkezésre álló diagnosztikus és
terápiás lehetőségek száma, valamint a sürgős
szükség fogalomkörébe nem tartozó állapo-
tok ellátása a valóban sürgős esetek ellátásától
veszik el a szabad kapacitást, veszélybe so-

rolva ezáltal az életmentő beavatkozások
megfelelő időfaktorral történő megkezdését.
Rendszeresen szedett gyógyszerek esetén
gondoskodjanak a háziorvosnál időben tör-
ténő felíratásról. Ügyeleti időben csak újon-
nan szükségessé vált vagy életmentő gyógy-
szereket tudunk felírni, támogatott gyógy-
szerfelírásra ez esetben sincs lehetőség!
Hirtelen fellépő súlyos panaszok, életveszé-
lyes állapotok, balesetek, közterületi rosszul-
létek esetén a lakosság közvetlenül is kérheti
az Országos Mentőszolgálat segítségét a
104-es segélyhívó számon! Közterületen il-
letve sportrendezvényeken történő ellátás-
hoz elengedhetetlen az Országos Mentő-
szolgálat részvétele az ellátásban, ezért érde-
mes rögtön őket riasztani, hiszen közterületi
vagy munkahelyi rosszullét esetén az ügyelet
részére nem áll rendelkezésre a betegvizsgá-
lat elvégzéséhez megfelelő helyiség, így ezen
ellátások esetén a mentőautó adta infrastruk-
turális lehetőségek biztosítják a megfelelő
vizsgálatot.
Amennyiben bizonytalanok a beteggel való
teendőt illetően, kérjék bizalommal telefo-
non keresztül az ügyeletes nővér segítségét,
aki készséggel felvilágosítást ad a szükséges
teendőkről.
Egyre sűrűbben fordul elő, hogy nem sür-
gősségi problémákkal keresik fel a központi
orvosi ügyeleteket, illetve az azonnali hely-
színre vonulás hiányát kérdőre vonják kollé-
gáinktól. Sok esetben több hívás érkezik egy
időben ügyeletünkre, melyet a szakképzett
nővérnek sürgősségi szempontból sorba kell

Lakossági tájékoztató az orvosi ügyelet működéséről
FŐZŐVERSENY

Délegyháza Község Önkormányzata a
XXV. Délegyházi napok rendezvényen
2017. június 17-én, szombaton Főzőver-
senyt szervez. 

A versenyen készítendő étel:
PACALPÖRKÖLT

Nevezni lehet: civil szervezeteknek, intéz-
mények csapataként, baráti társaságoknak,
magánszemélyeknek, családoknak.
A nevezett társaságok 5 kg nyers pacalt
kapnak csapatonként, melyet június 17-
én, reggel 9.00 órától vehetnek majd át.
Az ételeket a helyszínen kell elkészíteni,
minden szükséges hozzávalót és eszközt a
csapatnak kell biztosítania!
A benevezett csapatok a Civilek Házánál
települhetnek ki, és ott főznek.
Az elkészült ételeket a zsűri értékeli, majd
minden csapatnak térítésmentesen ki kell
osztania azt a rendezvény vendégeinek.
Az ételekkel 15.30 órára kell elkészülni.
Zsűri tagjai:

Tóth Sándorné 
Darabos Lászlóné
Fodor Istvánné 

Nevezést leadni 2017. június 12. hétfő,
16.00 óráig lehet a Kölcsey Művelődési
Központban Szabóné Pál Orsolyánál.
Érdeklődni lehet ugyanitt személyesen
vagy a 06/24/212-005-ös telefonszámon.

Szeretettel várjuk a csapatokat!
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rendeznie. A telefonban feleslegesnek tűnő
kérdések garmadája ezen osztályozást segí-
tik, s ez természetesen sokszor terhesnek
tűnhet a hozzátartozója állapotáért aggodó
bejelentő számára, mindazonáltal elenged-
hetetlen a megfelelő osztályozás szempont-
jából. Nem ok a sürgősségi ellátás igénybe
vételére a háziorvosoknál kialakult hosszas
várakozási idő, a hetek óta tartó enyhe, nem
múló panaszok kivizsgálása, a magány, vagy
a panaszok nélküli általános kivizsgálás.
Ezek és az ezekhez hasonló bejelentések
nem a sürgős szükség fogalomkörébe tartoz-
nak, s veszélybe sodorhatják a valódi sürgős-
ségi betegellátást. 
Hol történik ügyeleti időben 
a betegek ellátása?
Ügyeleti időben a betegek ellátása Dunavar-
sány Habitat utca 22-24. szám alatti Egész-
ségházban található ügyeleti rendelőben,
vagy a beteg lakásán történhet. Kérjük a tisz-
telt lakosságot, amennyiben lehetséges,
ügyeleti ellátás céljából az orvosi ügyeleti
rendelőt vegyék igénybe, és csak valóban
szükség esetén hívják házhoz az ügyeletet,
hiszen a lakáson történő ellátás a rendelőben
történő ellátáshoz képest akár többszörös
időt is igénybe vehet, a műszerezettség, s az
infrastrukturális lehetőségek pedig a rendelői
ellátáshoz képest elenyészőek.
Telefonos segítségkérés, helyszínen 
(lakáson) történő betegellátás
Lakáson történő ellátást a 47/2004 ESzCsM
rendelet értelmében fekvőbeteghez, sérült-
hez, folyamatos gyógykezelésre szoruló be-
teghez lehet kérni. 
Lakáson történő ellátási igény esetén az or-
vosi ügyeletet a 06-24/472-010 vagy 06-
1/301-6969 telefonszámon érhetik el.
Lehetőség szerint felnőtt korú bejelentő te-
lefonáljon! Telefonos segítségkérés esetén
még igen súlyos helyzetben is őrizzék meg
nyugalmukat, hiszen így van lehetőség a
szükséges adatok leggyorsabb felvételére, és
a beteg lehetőség szerinti leggyorsabb ellá-
tására!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a telefonos
beszélgetés rögzítésre kerül! 
A telefonszámon az ügyeletes nővér jelentke-
zik be, aki felveszi a beteg adatait és panaszait. 
Ehhez szükség van:

• a beteg nevére
• születési idejére
• tartózkodási helyére
• pontos panaszaira
• a bejelentő nevére 
• a beteg elérhetőségi telefonszámára.

A hívás gyors felvételéhez kérjük, a fenti
adatokat készítsék elő! Kérjük, hogy lehető-
ség szerint maga a beteg telefonáljon, vagy
tartózkodjon a közelben, hiszen a pontos

panaszokat leginkább maga a beteg tudja el-
mondani. Amennyiben lehetséges, testhő-
mérsékletét (lázát), vérnyomását, pulzusszá-
mát, vércukor szintjét mérjék meg, és ezt je-
lezzék a telefonos nővér felé. A nővér által
feltett kérdések az Országos Mentőszolgálat
által kiadott útmutatások alapján kerültek
összeállításra. Kérjük, hogy ezekre minél
pontosabban igyekezzenek válaszolni! 
Az ügyelet kiérkezéséig, ha szabadon van
kutya, akkor kössék meg, vagy zárják el,
hogy ne akadályozza a segítségre sietőket a
bejutásban. Kellemetlen helyzet adódhat
abból, ha a segítség megkezdése a szabadon
ugráló, csaholó kutya jelenléte miatt késik.
Kérem csengő és házszám hiányában segít-
ség kollégáinkat a tájékozódásban, s a hely-
színre történő bejutásban. 
Ügyeletünkön belső minőségbiztosítási
rendszert működtetünk. A telefonhívások
minden esetben rögzítésre kerülnek, így pa-
nasz esetén, vitatott helyzetekben azok visz-
szahallgatásra kerülnek. Az orvos szakmai
ellátással kapcsolatos panaszokat az ügyelet
orvos szakmai vezetőjével minden esetben
kivizsgáljuk, s azokra adekvát választ adunk.
Kérem Önöket, hogy a jövőben a felmerülő
kérdésekkel, problémákkal az ügyelet veze-
tését keressék meg, vagy jelezzék panaszukat
a betegjogi képviselőnek. Az internetes kö-
zösségi felületeken történő, fél informá -
ciókra támaszkodó, orvos szakmailag telje-
sen megalapozatlan rossz hírnév keltés hibás
magatartás, az ott elhangzottakkal kapcso-
latban mindenki büntetőjogi felelősséggel
tartozik. A vitás kérdések rendezésének te-
kintetében a közösségi oldalak nem a meg-
felelő platformok. 
Mi történhet a beteggel telefonos segít-
ségkérés esetén?
Fenti adatok ismeretében az ügyeletes nővér
dönt a további teendőkről, melyek a követ-
kezők lehetnek:

• Telefonon keresztül tanáccsal ellátja a
beteget a következő háziorvosi rendelés
kezdetéig, és a beteg vizsgálata a házior-
vosánál fog megtörténni a legközelebbi
rendelési időben.

• A beteg rendelőbe történő behívása.
• Az ügyeletes orvost a beteghez a hely-

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

• Értesíti a Mentőszolgálatot, amely a
helyszínre vonul, és a beteget kórházba
szállítja.

Amennyiben a beteg állapotában változás áll
be, azonnal értesítsék ismételten az Ügyeletet!
Az ügyeleti betegellátás sorrendje
Ügyeleti időben a betegek ellátásának sor-
rendje sem a rendelőben, sem lakáson nem

érkezési/bejelentési sorrendben, hanem
úgynevezett sürgősségi sorrendben történik.
Azaz elsőként mindig a legsúlyosabb álla-
potú beteg kerül ellátásra. 
A beteg számára súlyos, riasztó panaszok is
lehetnek könnyebb megbetegedés következ-
ményei, és enyhe tünetek is lehetnek súlyos
állapot következményei. A betegek állapotá-
nak megítélése, a sürgősségi sorrend felállí-
tása ezért igen nagy szakértelmet kíván, és
mindezekre tekintettel ez az ügyeletes orvos
vagy szakápoló feladata. 
Új beteg jelentkezése, vagy a már ellátásra je-
lentkezett beteg állapotának változása esetén
az aktuális ellátási sorrend természetesen
módosulhat. Ezért igen fontos, hogy az
ügyeleti személyzetet a beteg állapotának vál-
tozásáról azonnal és pontosan tájékoztassák.
Mindez az enyhébb panaszokkal, stabil állapot-
ban levő betegek esetén akár több órás vára-
kozást is eredményezhet. Türelmüket és meg-
értésüket kérjük, hiszen ennek nem a betegek
felesleges várakoztatása, hanem a legsúlyosabb
állapotú betegek lehetőség szerinti leggyorsabb
ellátására való törekvésünk az oka!
Célkitűzéseink
Célunk hogy a lakosság számára ügyeleti
időben is igen jól képzett szakemberekkel,
magas színvonalú, gyors és szakszerű sür-
gősségi ellátást biztosítsunk. Társaságunk
ezért az egészségügyi ágazatot sújtó súlyos
humán erőforrás krízis ellenére is magasan
képzett szakemberek bevonásával, korszerű
gyógyszer és eszközparkkal biztosítja az
ügyeleti betegellátást.
Céljaink megvalósításához azonban elengedhe-
tetlen a lakosság hatékony közreműködése is,
melyhez ez úton is kérjük szíves segítségüket!
A további hatékony együttműködés remé-
nyében tisztelettel

Fábián Lajos
ügyvezető

Medical-Provisor Kft.

A "Misa" 
Alapítvány hírei

A Magányos Időseket és Családokat Segítő
Alapítvány által szervezett Álláskeresők
Klubja a következő foglalkozását 

2017 június első keddjén, azaz 6-án
tartja 14 órai kezdettel Dunavarsány-

ban, a Petőfi Művelődési Házban.
Munkaadó vendégek várhatók, valamint
friss álláslisták is lesznek. Szeretnénk fel-
mérni az igényt alapfokú számítógépes ok-
tatásban való részvételi szándékot illetően.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 
A klubvezetőség nevében: 

Dr. Gligor János
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Önkormányzati hírek, iskolai tájékoztató

Jótékonysági futást rendeztünk  a majosházi Hospice-ház 
építésének támogatására április 25-én

Hajókirándulás a Velencei-tavon

Akvárium: a Velencei-tó állatvilágával ismerkedtek a hunyadisok

Újszülöttek:
Bándli Bence 2017.04.19.
Bálint Benedek 2016.12.22.
Benke Luca 2017.04.21.
Borizs-Tóth Léna 2017.04.04.
Csengeri Flóra Zsuzsanna 2017.03.03.
Farkas Nóra 2017.01.30.
Gáspár Liliána 2017.03.26.
Kádár-Bajáki Bálint 2017.02.17.
Kozma Kolos 2017.01.17.
Marics Levente 2017.04.28.
Lakatos Benjamin Krisztián 2017.05.05.
Oláh Noel 2016.12.30.
Otta Benett 2017.04.01.
Ónodi Dorina 2017.04.05.
Péli Adrián 2017.04.20.
Répa Patrik 2017.02.07.
Selyem Jázmin 2017.02.06.
Stefanidesz Izabella Lídia 2017.04.29.
Szabó Péter Ákos 2017.02.03.
Szabó Zente Sándor 2017.02.09.
Tóth-Mező Csenge Csillag 2017.03.19.
Tóth Miron Zoltán 2017.04.03. 

„Mikor a gyermek gőgicsél,
Az Isten tudja, mit beszél!
Csak mosolyog és integet…
Mit gondol ? Mit mond ? Mit nevet ?
S mint virággal az esti szél,
Az anya vissza úgy beszél.
Olyan lágyan édesen…
De Őt sem érti senki sem.”

(Gárdonyi Géza)

Házasságkötés:

Veibl Tamás – Magyar Vivien
2017.02.22.

Balogh Márton – Egri Alexandra
2017.04.08.

Korsós Rómeó – Horváth Alexandra
Renáta 2017.04.22.

Majoros Tibor – Bakró Mercédesz
Zsuzsanna 2017.05.06.

„Te vagy az egyetlen a földön,
Akiért mindent megteszek,
Veled életemet töltöm,
Nem csak a múló perceket.”

(J.W. Goethe)

Anyakönyvi napló
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Iskolai tájékoztató

Április 21-én 
közösen 

emlékeztünk meg 
a környezetvédelem 

fontosságáról a
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Délegyháza 2017. 06. 04.

Pünkösdi Királyválasztás
A Királyválasztásra várjuk a 16 és 28 év közötti legények jelentkezését. 

Vetélkednek 5 féle versenyszámban: futás, petrencerúd-emelés, malomkődobás, stb.
Nevezni ingyenesen 10 óráig a helyszínen lehet.

A király jutalma az elismerésen kívül 30 ezer forint és 2 fő részére ebéd 
az Erdei vendéglőben.

Szervezők: Délegyháza Község Önkormányzata   •    Végelgyengülés T.K.E. Délegyháza
Mindenkit szeretettel várunk! 

A rendezvény ingyenesen látogatható!

Program

1000 A rendezvényt megnyitja:
Dr. Riebl Antal polgármester úr

1010 Pünkösdi Királyválasztás
Helyszín: Szent István park

Amíg a legények vetélkednek, a gyerekeket népi
játékok és kézműves foglalkozás várja a DÉSA jó-
voltából. A parkban a Délegyházi Faluszépítő
Egyesület íjász tagozata szeretettel várja az íjá-
szat és a kelevészdobás iránt érdeklődőket.

1100 Kajárpéci Vízirevü előadása

1300 Csikósbemutató
Molnár Sándor, Tapodi László

1400 Lovas felvonulás
(Rákóczi út, Petőfi utca,
Árpád utca, Rákóczi út, Dózsa György utca,
Arany János utca, Vörösmarty utca, 
Jókai utca, Némedi út, Kossuth Lajos utca)

1500 Néptánc a Kölcsey Művelődési Központ
előtt
Kossuth Lajos utca, Szent István Park

Fellépők

1600 Pünkösdi műsor a szabadtéri 
színpadon
- Aprók Tánca (óvodások műsora) 

Délegyháza
- A Délegyházi Hunyadi János 

Általános Iskola tanulói
- A Kölcsey Kórus, a Délegyházi

Citerazenekar és a Mákvirág 
Énekkar

- Kiskun Vadvirágok (Kiskunlacháza)
- Pattogó Menyecskék 

(Délegyháza-Dunavarsány)
- Hajtóka Néptánccsoport (Tárnok)
- Tököli Tambura Zenekar
- Tököli Délszláv Táncegyüttes 
- Taksonyi Sváb Tánccsoport
- Diósdi Fontolva Haladók
- Kiskun Néptáncegyüttes 

(Kiskunlacháza)
- Magyarkapusi Testvértelepülésünk 

műsora (Erdély)
- Módos Máté és Almási Berta Csilla/

Magyar Állami Népi  Együttes tagjai
- Tébláb Művészeti Iskola Szülők 

Csoportja (Budapest)
- Keringészavar Néptánccsoport 

(Délegyháza)

1900 Táncház tánctanítással
(Olasz Gyuri és Barátai)
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Községünk életéből

Magyar költészet napja 2017
ACsokréta Asszonyklub évről-évre meg-

emlékezik a Költészet napjáról, s így
volt ez idén is.
Minden évben április 11. környékén együtt
töltenek egy kellemes délutánt, melyen saját
maguk válogatta verseket osztanak meg egy-
mással. 
Így volt ez most is, kiegészítve egy nagyon
kedves eseménnyel:
Dr. Gligor János: Lélekhajó című verses
kötetének bemutatásával.

Magyarországon 1964 óta József  Attila szü-
letésnapján, április 11-én ünneplik a magyar
költészet napját. 
Ebből az alkalomból minden évben irodalmi
előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költő-
találkozókkal és versenyekkel tisztelegnek a
magyar költészet előtt.
A rendezvényeken klasszikus és kortárs köl-
tők versei egyaránt szerepelnek. 
Manapság már nem annyira divatos verseket
hallgatni vagy olvasni. 

Vannak azonban olyan költemények, amik
hallatán az ember libabőrös lesz. 
Valahol itt van elrejtve a lényeg. 
Amikor valaminek több év – sőt, több száz
év – után is ilyen hatása van, az megérdemli
az ünnepnapot. 
Jó ok a magyar költészet napja arra is, hogy
pár percre lelassítsunk, megálljunk és gon-
dolkozzunk. 
Gondolkozzunk azokról a dolgokról, amiket
már a költők is évszázadok óta próbálnak
megfejteni: szeretet, gyűlölet, isten, világ,
haza, háború…. 
A magyar költészet szinte kiapadhatatlan
forrás mindazok számára, akik szeretnék
megismerni nyelvünket, kultúránkat és tör-
ténelmünket, hiszen a verseken keresztül
pontos rajzot kapunk minden korszakról, a
társadalmi, kulturális és gazdasági állapo-
tokról.
Az idei megemlékezést Dr. Gligor János be-
mutatásával kezdtük.
Ezt követően a Majosházi Könyvbarátok
Klub tagjainak előadásában hallhattunk né-
hány verset a szerző verseskötetéből, melyet
a jelenlévők nyitottan és hatalmas tapssal kö-
szöntek meg. A műsor kiemelkedő színfoltja

volt Bainé Kiss Hermina gitár játéka, aki a
költő három versét zenésítette meg, és adta
elő a közönségnek.
Dr. Gligor János versei, és a csoport tagjai
által hozott művek meghallgatása valóban
megállított, kiragadt minket a napi mókus-
kerékből… mindannyian el tudtuk engedni
a napi gondjainkat, problémáinkat, és kikap-
csolva, csak a művekre koncentrálva feltöl-
tődtünk.

Befejezésül két gondolatot idézek a Lélek-
hajó című kötetből:

„Szentelj lehetőleg minél több őszinte figyelmet
azokra, akiket szeretsz, még akkor is, ha ez
néha fárasztó. A megjátszott érdeklődés hamis-
sága előbb vagy utóbb visszaüt.”

„Ne fürkészd mindig a távoli dolgok világát.
Néha azt is vedd észre, ami egészen közel van
hozzád, és mondd ki: ez jó, ez szép – és ez mind
a miénk lehet. Meglátod: megkönnyebbülsz.”

Szabóné Pál Orsolya
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Június 5. - Szent Bonifác püspök és
vértanú
Angliában született, a Winfried nevet kapta
a keresztségben. A Szent Benedek rendjébe
lépett, a germánok megtéréséért sokat fára-
dozott társaival. Sokat dolgozott az egyház-
kormányzat megszervezésében Bajoror-
szágban, Hessenben és Türingiában. Mainz
püspöke és Germánia apostola lett. 754. jú-
nius 5-én a bérmálás kiszolgáltatására érke-
zett, a püspököt és társait a pogányok meg-
támadták. "El a fegyverekkel! Nem azért jöt-
tünk, hogy fegyvert hozzunk, hanem békét!" Isten
megmenti lelkünket. Legyetek bátrak és hősök, jöj-
jetek velem a halálba!" Halálosan megsebesí-
tették őket, együtt lettek vértanúk. Szent
Bonifác sírja Fuldában található.

Június 6. - Szent Norbert püspök
A Rajna vidéki Xantenben született 1080.

körül. Kanonok lett, megtérése után (1115-
ben) lemondott birtokairól, szerzetes lett.
Szigorú életformát alakított ki, követőivel a
Prémontré völgyében megalapította a lelki-
pásztorkodó kanonokrendet, a premontrei -
ek rendjét. 1126. tavaszán megkapta rend-
jének jóváhagyását, majd Magdeburg érse-
kévé választották. 1134-ben halt meg.
Amikor a város protestáns lett, holttestét
Prágába a városhegyen épült kolostorba
vitték.

Június 9. - Szír Szent Efrém diakónus
és egyháztanító
Efrém (Mor Afrem Suryoyo) Niszibiszben
született. A leírások szerint édesanyja ke-
resztény volt, édesapja pogány pap. Efrém
az antik pogányság korában élt. Az Egyház-
ban az arianizmus okozott nagy károkat.
363-ig a római és a perzsa birodalomban a
háborúskodás nagy megpróbáltatásokat
okozott mindenki számára. Tizennyolc éves
korában keresztelkedett meg, a város püs-
pöke mellett maradt. Az iskola első tanára
lett, elsősorban a Szentírás könyveivel fog-
lalkozott. Az oktatás mellett irodalmi tevé-
kenységet is folytatott. Amikor a perzsák el-
foglalták Niszibiszt, Edesszába vonult visz-
sza. Hamarosan itt is tanítani kezdett. Csak
diakónus volt, nagyra becsülték jámbor élet-
éért. A Szentírás magyarázata, himnuszai és
hitvédelmezői írásai kiemelkedő alkotások.
A szír irodalom legnagyobb egyénisége
ebben a korban. 1920-ban XV. Benedek
pápa emelte az egyháztanítók sorába.
Június 11. - Szent Barnabás apostol
Zsidó származású, elsők között keresztel-

kedett meg. Nevének jelentése: buzdítás, vi-
gasztalás fia. Egyike volt azoknak, akik részt

vettek a fiatal Egyház életében, de nem tar-
tozott a tizenkét apostol közé. Evangélium
hirdetésével Antiochiában kapott megbíza-
tást, társa lett Pál apostolnak. Az apostoli
zsinaton részt vett, Ciprus szigetén apostol-
kodott haláláig. János és Márk kapcsán Bar-
nabásnak vitája támadt Pál apostollal. Pál
nyers viszonya Márkhoz a későbbiekben
változott. Barnabást a hagyomány szerint
Szalamiszban megkövezték. A bizánci és a
szír egyház is ezen a napon ünnepli őt.

Június 13. - Páduai szent Antal áldo
zópap és egyháztanító
Lisszabonban 1195. augusztus 15-én szüle-
tett Antal előkelő vallásos család első gyer-
mekeként. Édesapja királyi lovag. A gyer-
mek a keresztségben a Fernando nevet
kapta. Tizenöt évesen belépett az Ágoston
rendi szerzetesek közé. Amikor az első fe-
rences vértanúk holttestét hazahozták Ma-
rokkóból, hatással volt rá és ő is belépett
rendjükbe. Ekkor vette fel a Remete Szent
Antal iránti tiszteletére az Antal nevet. Be-
tegsége megakadályozta, hogy Marokkóba
menjen, így Itáliába került. Szent Ferenc
Bolonyába küldte, itt rendi növendékek ta-
nítója lett. Prédikációit emberek sokasága
hallgatta. A szegények mellém állt, fellépett
a jogtalanság ellen. 1231-ben Paduában tar-
tott nagyböjti lelkigyakorlat, felrázta a vá-
rost lelkileg is. Alapelve: "A prédikációnak le
kell szállnia az emberekhez, majd fel kell emelked-
nie, hogy az elesett embereket magával emelje." A
betegség teljesen felemésztette egészségét,
fiatalon harminchat éves korában fejezte be
földi életét. Csodák és imameghallgatások
igazolták életszentségét. IX. Gergely Spole-
tóban halála után tíz hónappal szentté
avatta. Szinte minden templomban megta-
lálható a szobra. A ferences templomban
Szent Antal ájtatosságot végeznek kedden-
ként és életének egy-egy eseményéről elmél-
kednek.

Június 24. - Keresztelő Szent János
születése
Az angyali üdvözlet előtt hat hónappal az Úr
elküldte Gábor angyalt a jeruzsálemi temp-
lomban szolgálatot teljesítő Zakariás pap-
hoz, hogy közölje az örömhírt, János szüle-
tését. János hat hónappal volt idősebb Jézus-
nál. A nyugati egyház karácsony előtt hat
hónappal ünnepli a legnagyobb próféta szü-
letését. Ő nemcsak meghirdette, hanem meg
is mutatta kortársainak az üdvözítőt, az Isten
Bárányát. Szent János polyliturgikus ünnep-
léséről - vigília és két kise - az V. századi Sac-
ramentarium Leonianum tanúskodik.

Június 29. - Szent Péter és Szent Pál
apostolok
Simon a betszaidai Jónás fia Kafarnaum-
ban élt. Halász volt. Tudjuk, hogy házas
ember volt, egyik alkalommal Jézus meg-
gyógyította Simon anyósát. Személyiségét
tekintve heves és elszánt, de bizonyos fokú
naivitás is jellemezte. Róma püspökeként
szenvedett vértanú halált. A VIII. századi
Pontificatis - Főpapi Szertartáskönyv - írja
le, hogy Szent Péter sírját Nagy Konstantin
császár Szilveszter pápa jelenlétében kiá-
satta és ezüstkoporsóba fektette, melyet
ciprusi réz síremlékbe foglalt. A síremlék
fölé tömör aranykeresztet állított ezzel a
szöveggel: "Konstantin császár ás Ilona
császárnő e királyi lakást arannyal ékesí-
tette és hasonló fényességű udvarral vette
körül. A sír fölé épített - boltozatos szoba
- az aranykereszttel ma is látható a Szent
Péter Bazilika főoltára alatt. Ez a felírás ol-
vasható "Sepulcrum Sancti Petri Apostoli."
(Szent Péter sírja.) A bazilika falain megta-
lálható a krisztusi ígéret: "Te Péter vagy,
erre a sziklára építem Egyházamat." Itt ta-
lálható Szent Péter ülő bronzszobra, kezé-
ben a kereszt, a másik kezében a kulcsok.
Ezen az ünnepen piros palástot, pápai hár-
mas koronát és halászgyűrűt helyeznek rá.
67-ben szenvedett vértanúhalált.
Tarzuszi Saul - későbbi nevén Pál apostol
- Gamaliel rabbinál tanult, farizeus volt. A
damaszkuszi úton, jelenésben kapta apos-
toli küldetését a feltámadt Jézustól. Római
polgár volt, Péterrel ellentétben, akit fejjel
lefelé feszítettek keresztre - őt kard által
ítélték halálra. Teste Róma falain kívül a
Szent Pál bazilikában nyugszik. 324-ben
Nagy Konstantin császár Szilveszter pápa
kérésére egy bazilikát építtetett az apostol-
sírja fölé. Szent Péter és Szent Pál más
úton járt az evangélium hirdetésében, sor-
sukban közös volt Krisztusért a vértanú-
halál.

Június 30. - A Római Egyház első
szent vértanúi
Azokra a vértanúkra emlékezünk, akik
Néró császár idejében szenvedtek vértanú-
ságot. A római tűzvész, amelynek borzal-
máról Tacitus római történész számol be,
s ezt a császár a kereszténységre fogta. 64.
október 13-án trónra lépésének tízedik év-
fordulóján, cirkuszi játékokon számos ke-
resztényt keresztre feszítettek, vagy szín-
padi játékokon meggyilkoltak, sőt égő fák-
lyaként meggyújtottak.

Józsa Sándorné
hitoktató

A Római Katolikus Egyház ünnepei és szentjei június hónapban



Délegyházi Hírek 92017. május

Hitélet

Anyák napja
Azt gondolnánk, hogy egy nőből akkor lesz
anya, mikor megszületik első gyermeke, de
igazából egy nő akkor válik anyává mikor
először érzékeli gyermekét és ez jóval a szü-
letés előtt van. 
Mi az anyák feladata? Milyen egy jó anya? Jó
anya vagyok én? Sokszor tesszük fel a kér-
dést magunknak. Nem lehet pontosan meg-
határozni mi a jó anya jellemzője, mert ahá-
nyan vagyunk annyifélék és a gyerekek sem
egyformák. Mindegyikkel személyre szabot-
tan kell törődni.
Azt mondja a Biblia, hogy „Isten ajándéka a
gyermek az anyaméh gyümölcse jutalom”.
A gyermek egy ajándék, egy jutalom, egy ki-
tüntetés. Így kezeljük mindig őket? 
Érezzük magunkat kitüntetve, ha már anyák
vagyunk és fogjuk fel a gyermeknevelést úgy,
hogy életünk legnagyobb kihívását lássuk
benne, de legnagyobb örömforrását is. Hi-
szen nincs nagyobb öröm annál, amikor
büszkék lehetünk gyermekünkre akár kicsi,
akár nagy. Hogy ez így legyen ez nagyban
rajtunk, szülőkön múlik. A szeretetteljes,
megbocsátó, de következetes nevelésen. De
ehhez idő és türelem is kell. A mai időhiá-
nyos, pörgős világunkban nincs elég energi-
ánk a gyerekkel törődni, mert az anya is dol-
gozik a munkahelyén, viszi a gyereket dél-
után külön órákra és este fáradtan tud csak
a gyermekével időt tölteni. De ha mi nem
neveljük a gyermekünket akkor neveli a

világ, az a közösség, amiben naphosszat van
– és ez nem jó.
A Példabeszédek könyve azt mondja, hogy
„Neveld a gyermeket a neki megfelelő
módon.” Nincs arra egy séma, hogy kell a
gyereket nevelni, milyen módszereket kell al-
kalmazni hiszen minden gyerek más, de ne-
velni kell. Van, akire csak szigorúan rá kell
nézni és máris abbahagyja a rosszalkodást,
de van akit meg kell fenyíteni.
Azt is mondja az Ige, hogy: „Gyermekek!
Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban,
mert ez a helyes. Tiszteld apádat és anyádat”.
Meg kell tanítanunk őket engedelmeskedni,
mert csak így tudjuk őket a bajoktól megvé-
deni. Ez nem veleszületett képesség, ezt ta-
nítani kell. Fontos, hogy a gyermek érezze
mindig a szeretetünket. A fegyelmezést csak
akkor fogadja el, ha érzi mögötte a szeretetet
is. Ha leszidjuk is érezze azt, hogy nem őt
utasítjuk el, hanem amit tett.
A gyermeknek már kiskorban meg kellene
tanulnia tisztelni a másik embert, a gyer-
meket és a felnőttet egyaránt. „A másikat
magatoknál különbnek tartsátok” – mondja
az Ige. Tudom, hogy a mai világ nem erről
szól, nem a másik megbecsüléséről, a szere-
tetről hanem csak én rólam, én vagyok a leg-
jobb, csak nekem, stb. A médiában folyton
erről hallunk. A másikon át lehet gázolni. A
másik ember nem számít. De ha egészséges
lelkületű felnőttet akarunk a gyerekünkből

nevelni, aki a kudarcokat is képes elviselni és
nem dobja el az életét az első csalódás után,
akkor nem a reklámokra és a világi szloge-
nekre kell hallgatnunk, hanem a Biblia taná-
csaira. 
Ha a gyermekednek a legtöbbet akarod adni
(és ki az, aki nem ezt akarná) akkor szeresd
az apját és élj vele együtt békében. A gyer-
meknek apára is szüksége van. Olyan apára,
aki tudja mi a dolga, a helyén van, és van
ideje a gyermekére.
A gyerek nem lekicsinyített felnőtt, kezeljük
őt gyerekként, a felnőttek problémáit ne
vele beszéljük meg. Viszont bármekkora is
a gyerek, a tetteinek legyenek következmé-
nyei, hogy megtanuljon eligazodni a világ-
ban. Érzékelje, hogy mi a jó és mi a rossz.
Az életkorának megfelelően terheljük meg
feladatokkal, olyanokkal, amiket meg tud
csinálni, amik siker élményt adnak neki. Az
izomzatunk is a fokozatos terheléstől fej-
lődik.

Végezetül csak azt várjuk el a gyerektől, amit
mi magunk is megteszünk. A tetteink han-
gosabbak, mint a szavaink. Legyünk példák.
Mi magunk legyünk olyanok, amilyenné sze-
retnénk, hogy gyermekünk váljon. „Úgy élj,
hogy légy a fiatalok példaképe.” (Tit. 2:7)
Isten adjon erőt ehhez!

Mihály Csilla
baptista gyülekezet

Délegyházi Református Missziói Egyházközség
„Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város.” (Máté 5, 14.)

A Délegyházi Református Missziói Egyházközség aktuális programjai
Állandó alkalmaink:

Szerda 16:00 Felnőtt Bibliaóra (60+ korosztálynak)
Csütörtök 19:00 Felnőtt Bibliaóra (30-60 korosztálynak)
Péntek 18:00 Ifjúsági Bibliaóra (12-17 éves korosztálynak)
Vasárnap 9:00 Énekkar
Vasárnap 10:00 Istentisztelet és Gyermekistentisztelet

További eseményeink:

Május 29 – június 2. 18:00 Úrvacsorát ElőkészítőIstentiszteletek
Június 4. 10:00 Pünkösdi Úrvacsorás Istentisztelet
Június 5. 10:00 Pünkösdi Úrvacsorás Istentisztelet
Június 5. 15:00-tól előzetes megbeszélés alapján házi úrvacsorát vi-

szünk azoknak, akik nem tudnak részt venni a dél-
előtti istentiszteleteken. Keressenek bizalommal!

Pünkösdre készülve elérjük az egyház „sátoros félév”-ének végét.
Adventtől Pünkösdig bezárul az évnek az az első fele, amikor Jézus
életútjához igazodva, ünnepeltük a születést, a feltámadást, a menny-
bemenetelt, és a Szentlélek kiáradását. Idén munkaszüneti napként
ünneppé tehettük a nagypénteket is. De mit kezdünk a „nem sátoros
félév” időszakával? Leengedünk, mert nincs mit ünnepelni? Azzal,
hogy pünkösd a záró pillanata a sűrűbb időszaknak, meg is határozza
a látszólag eseménytelen idők célját.
Az Ige több ponton is arra utal, amit Jézus a Hegyi beszédben kije-
lent: Nem elrejthető az a világosság, amit az Isten gyermekei hordoz-
nak ebben a világban. Ha Isten munkálkodik az életemben, olyan jelei
lesznek az Ő jelenlétének, amit észrevesz a világ. Ez az a cél, amit

pünkösdkor elindít bennünk a Szentlélek kiáradása. Egy folyamat
vége ez, ami bennünk kezdődik el, de Isten a cselekvője.
Mi a célunk? Hogy Isten hatalma láthatóvá váljon rajtam keresztül a
világban. Bennem van-e Isten hatalma? Ha megtapasztaltam már az
Ő kegyelmét, igen. Megtapasztaltam már? Ha nem, akkor a hit hiá-
nyossága a kulcs. Hogyan kell hinni? Úgy hogy meghallom azt, hogy
az Isten nem céltalanul hallatja Igéjét a világban, hanem személyesen
nekem akarja azt kijelenteni. Meghallom-e? Ez az első kérdés, amire
ha igenné válik a válasz, akkor eljutunk a pünkösd céljához. Meghallani
az Igét; hinni az Isten Krisztusban megmutatott kegyelmében; ez életet
formáló megtapasztalássá válik az életemben; ezt nem lehet elrejteni
a világ elől. Ez lesz a cél: Lássák meg bennem Isten világosságát!
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A Délegyházi Horgász Sportegyesület 
felkészítő tanfolyammal egybekötött

Horgászvizsgát hirdet
2017. június 3-án szombaton 9:00-órától

Délegyházán a Civilek házában (Rákóczi út 9.).
Aki vizsgázni szeretne, a helyszínen az államnak megfizetett vizsgadíj 

ellenében megteheti.

AZ OKTATÁS: Díjtalan
Vizsga díja: 14 év életkor alatt: 1.000,-Ft

15 év életkor felett: 3.500,-Ft

A vizsgára való felkészüléshez tananyag ingyenesen letölthető
a www.horgaszat.com oldalról

http://www.horgaszat.com/docs/horgaszvizsgara_valo_felkeszulest_segito_ 
tankonyv_nebih.pdf

További segítség: 
http://www.fohesz.hu/images/oktatasi_ anyagok/oshonos_halfajok.pdf
http://www.fohesz.hu/images/oktatasi_anyagok/Idegenhonos_ halfajok.pdf
http://www.fohesz.hu/images/oktatasi_anyagok/vedett_halfajok.pdf
http://www.fohesz.hu/images/oktatasi_anyagok/tilalmi_idok_meretkorlatozasok.pdf

Érdeklődni lehet:
Nagy Ferenc 06 20 972 7374; Uti Lajos 06 30 899 1473

Hitélet, tájékoztató
Táborok:

A helyi, óvodásoknak és alsósoknak szóló
tábor június 26. és július 1. között lesz meg-
tartva. A napi program 9:00-tól 16:00-ig tart,
de felügyeletet vállalunk minden nap kora
reggeltől késő délutánig, előzetes igényfel-
mérés alapján. Jelentkezni hittanórán, vagy a
lelkészi hivatal elérhetőségein lehet. A rész-
vétel ingyenes, hozzájárulást köszönettel fo-
gadunk. 
Az elutazós, felsősöknek és középiskolások-
nak szóló tábor július 16. és 22. között lesz
megtartva Sellyén. Jelentkezni hittanórán,

vagy a lelkészi hivatal elérhetőségein lehet.
A tábor részvételi díja 30.000 forint. 
Iratterjesztés: Keresztyén könyvek vásárlására
van lehetőség minden templomi alkalom
előtt és után. Bibliák, énekeskönyvek, gyer-
mekkönyvek, ifjúsági irodalom, napiigés
könyvek, lelki olvasmányok és sokféle alka-
lomhoz illő könyv és igéskártya várja az ol-
vasót! A meglévő készleten túl rendelésre is
hozunk könyveket, több kiadó széles válasz-
tékából.
Hivatali nyitva tartás: Szerda 8:00-16:00,
Péntek 8:00-11:00

Elérhetőségeink:
Cím: 2337 Délegyháza, Szabadság tér 11.
E-mail: delegyhaza.ref@gmail.com
Tel.: +36 30 941 51 05
Facebook:
https://www.facebook.com/delegyhazaref
Bankszámlaszám: Délegyházi Református
Missziói Egyházközség 

10918001 00000085 97250000
Alkalmainkra hívunk és várunk szeretettel
mindenkit!

Sáska Attila
református lelkipásztor

Családok Világkongresszusa Magyarországon

Idén Magyarországon kerül megrendezésre
a Családok Világkongresszusa 2017. május
24. és 28. között. A több mint nyolcvan or-
szágból érkező háromezer vendég részvéte-
lével zajló eseményre a Budapest Kongresz-
szusi Központban és a Parlamentben kerül
sor. A magyar szervezőbizottság elnöke az
Emberi Erőforrások Minisztériumának csa-
lád- és ifjúságügyekért felelős államtitkára,
Novák Katalin.
A rendezvény fő témája, hogyan lehet meg-
erősíteni a természetes, bibliai családmodellt,
amely egy férfi és egy nő házassági szövet-
ségén alapul, és amely családmodellnek ma

rendkívül sok kihívással és támadással kell
szembenéznie. 
A szervezet elnöke, Larry Jacobs Magyaror-
szágot a természetes családok fő szószóló-
jának tekinti Európában, különösen amiatt,
hogy hazánkban alkotmányos védelemben
részesül a házasság intézménye, nevesítve,
hogy az egy férfi és egy nő között jöhet létre.
A rendezvényen szó lesz demográfiai kérdé-
sekről, a népesség fogyásáról, melyet a fejlett
társadalmakban ma a bevándorlás engedé-
lyezésével igyekeznek ellensúlyozni. Larry
Jacobs szerint a „történelemben egyetlen
olyan sikeres civilizációt sem látunk, amely
tartósan fennmaradt volna népességnöveke-
dés nélkül”. Ez viszont a természetes csalá-
dok nélkül nem tud megvalósulni. A gyere-
kek nevelése rengeteg áldozatot igényel, de
a legnemesebb feladat az emberi életben.

A rendezvény egy nagyszabású tánccal indul
május 24-én délután Budapesten, a Hősök
terén, ahol mindenféle korosztályhoz tar-
tozó sok száz ember egy adott koreográfia
szerint fog táncolni egy flashmob (villám-
csődület) formájában, és mindezt a termé-
szetes családok és az élet védelme, támoga-
tása érdekében. Akit érdekel, a www.uptofa-
ith.com oldalon megtalálja a kapcsolódó
videókat is.

Hit Gyülekezete Dunaharaszti
Istentiszteletek: Péntekenként 18.30-tól
Cím: Dunaharaszti, Arany János u. 30. 
(a focipályánál)
Telefon: 0670-546-0505; www.hit.hu 
Szeretettel várunk mindenkit istentisz-
teleteinken!
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Programajánló, hirdetések

Gyereknap 2017. május 27-én, szombaton

Program:
08.00 óra 
III. Nárcisz Labdarúgó Kupa
Helyszín: Délegyháza Községi
Sportegyesület műfüves pálya

13.00 órától 

Miénk a tér!
A CIVILEK HÁZÁNÁL
• LOVAGLÁS
• LOVAS KOCSIZÁS  
• KISÁLLAT SIMOGATÓ
• ÍJÁSZAT  
• ÜGYESSÉGI JÁTÉKOK
• ARCFESTÉS
• CSILLÁMTETOVÁLÁS  
• BÜTYKÖLDE  
• LUFIS BOHÓC
• NÉPI JÁTSZÓHÁZ 

ÜGYESSÉGI JÁTÉKOKKAL

• UGRÁLÓVÁR
• MOTORCSÓNAKOZÁS 

az I-es tavon

„Mindent a szemnek, 
MINDENT A KÉZNEK!”

Szabad beülni, felülni, meg-
nyomni, bekapcsolni, belebújni, 

megfogdosni, kézbe venni:

RENDŐRAUTÓ, FEGYVEREK,
TŰZOLTÓ AUTÓK ÉS 

TŰZOLTÁSI ESZKÖZÖK

16.00 órától 
Marcipán cica és az 
oroszlánság 

- interaktív 
koncert-mesejáték

Férfi és női munkaerőt keresünk 
a Dunavarsányi Ipari Parkba

Gombaszedő és

kiszolgáló munkakörbe

Felvételhez szükséges: önéletrajz

Jelentkezés:  9-13 óráig 

DOFE KFT.
2336 Dunavarsány, Déri Miksa u. 6-8.

dofe@invitel.hu
Telefon: 06-70-272-3533

A BAMBI BÜFÉben EGÉSZ NAP: 
SZÖRP, PALACSINTA, VATTACUKOR

A rendezvényen a részvétel ingyenes!

Akik anyagi, tárgyi vagy bármilyen más dologgal támogatni 
szeretnék a rendezvényt, keressék Szabóné Pál Orsolyát a 

művelődési központban vagy a 24/212-005-ös telefonszámon
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OYAMA KARATE KYOKUSHIN HUNGARY
DÉLEGYHÁZI KARATE SPORTEGYESÜLET

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

Tisztelt Olvasók!

Április 30. III. Rátót kupa. Vácrátóton har-
madik alkalommal rendezték meg az orszá-
gos utánpótlás karate bajnokságot, amire
idén is elutaztunk 21 versenyzővel. Voltak
első versenyzőink is és voltak már „veterá-
nok”. A versenyen több mint 200 fő indult.
Szép eredményeket értünk el, értek el a ver-
senyzőink. Nagy harcok voltak, erős mérkő-
zések. 

„De nem az számít, mekkorát ütsz,
hanem, hogy mennyi ütést állsz ki mikor
talpon kell maradni és muszáj menni to-
vább!”

Az egyesületünkben 3 aranyérem, 1 ezüst-
érem és 10 bronzérem született. Aranyérme-
seink: Szél Dominika formagyakorlat, Szir-
tesi Szonja küzdelem, Kovács Tamás küz-
delem. Ezüstérmesünk: Lenzsér Réka
formagyakorlat. Bronzérmeseink: formagya-
korlatban Biksi Dani és Eiben Vilmos,
Simon Csenge 4. hely. Küzdelemben: Ba-
logh Csaba, Berta Bence, Faragó Péter,
Galambos Viktor, Gyovai Gergő, Len-
hardt Gergő, Pap Szonja, Sáska Péter. 

Gratulálunk mindenkinek, szép volt karaté-
sok!

3. CSALÁDI SPORTNAP 
DUNAVARSÁNYON 

A SPORTCSARNOKBAN
2017. május 28-án

A tavaly nagyon jól sikerült családi sportnap
folytatása ismét Dunavarsányon a Sportcsar-
nokban lesz május 28-án 9.00-15.00 óráig.
Ügyességi versenyek, versenyfutás (zsák-
ban), formagyakorlat verseny gyerek-szülő
kategóriában. Regisztráció 8.00-tól. Karatés
belépő 1 tábla csokoládé, szülőknek, nézők-
nek 1 gyümölcs. A felajánlásokat szívesen
vesszük a fáradt
sportolóknak: víz,
üdítő, gyümölcs, sü-
temény formá jában.
A sportnapon
Gym  stick bemutató
is lesz, amit ki is
lehet majd próbálni!
A Gymstick egy
funkcionális sport-
eszköz, a Gymstick
Muscle pedig egy
nagyszerű edzés-
koncepció minden-
kinek. Szeretettel vá-
runk mindenkit és jó
felkészülést kívánok! 

Június 4-én vasárnap, egy nyári övvizsga fel-
készítőre kerül sor Dunavarsányon a Sport-
csarnokban, és utána bemutatózunk a város-
napokon. Ide több felől érkeznek a karaté-
sok, akiknek fontos a nyári vizsgája. Ez
karate szempontból már a formaidőzítés
időszaka a vizsgákat illetően. Gyerünk ked-
ves karatésok, még a célegyenesben bele kell
húzni!

És jönnek az edzőtáborok hamarosan.

Marossy Károly 4. dan
Klubvezető

Sport

„Talpon kell maradni”
3 arany, 1 ezüst és 10 bronzérem a III. Rátót Kupán!
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Hirdetések

Nyugodt szívvel a szeretne 

a családjának megbízható

minőségű, vegyszermentes

vízből teát, kávét vagy

leveseket készíteni? 

Ha tökéletes, kiváló minőségű

vizet szeretne inni, akkor

válassza a Tündérvíz 

termékeket!

• Száraz és Nedves tápok, 
legkedvezőbb ártól a 
szuperprémium kategóriáig

• Kutya és Macska konzervek,
szalámik és tészták

• Jutalomfalatok

• Madár, hal és rágcsáló eledelek, 
kiegészítők

• Friss hús hetente kétszer 
(kedd és csütörtök)

• Kiegészítők (Kullancs és bolha 
nyakörvek/cseppek, fekhelyek, 
kutyaruhák, samponok, 
pórázok/
nyakörvek/hámok, vitaminok…)

• Élő állat: díszhalak, kaméleon, 
törpe nyúl, hörcsög, 
tengerimalac...

• Lovas kiegészítők (kötőfék, 
vezetőszár, jutalomfalat...) 

Folyamatos akciók!

Egyedi, különleges igényeit
is igyekszünk kiszolgálni!

Szeretettel várjuk kedves 
vásárlóinkat Dunavarsány 

központjában!

Nyitva tartás:
Hétfő - Péntek: 8:00 – 18:00

Szombat: 8:00 – 13:00

Keressen minket a Facebookon is,
Scooby-Doo Állateledel néven!

2336 Dunavarsány, 
Kossuth L. u. 12.

Telefon: +36/30/543-9547

Igény esetén 
házhozszállítást vállalunk

(minimum 3.000,- Ft-os 
vásárlás esetén)

Scooby - Doo
Állateledel

és felszerelés
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Hirdetések

MÉTERÁRU VÁSÁR DÉLEGYHÁZÁN!
SEHOL MÁSHOL ILYEN ÁRON!

Méteráru már 299,- Ft/m –től!
Kínálatunkból: szövetek, selymek, bélések, dekor

anyagok, kartonok, pamutok, alkalmi anyagok, stb…
Árusítás helye és ideje:

2017. június 19. (hétfő) 13.00-16.00 óráig
a Kölcsey Művelődési Központban 

(Délegyháza, Szabadság tér 1-3.)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
KONKURENCIA MÉTERÁRUBOLT

(7130, Tolna, Deák F.u.3.)

Megnyílt a

PÉKSÉG
Délegyházán, az Árpád u. 1. szám alatt.

A hét minden napján várjuk kedves 
vásárlóinkat helyben készült friss
pékárukkal, péksüteményekkel 

(pl.: croassan, pizza, kenyérfélék, stb.)

Teljes kiőrlésű és szénhidrátcsökkentett 
termékek is kaphatók!

Hűtött italokat és finom kávét is kínálunk
vendégeinknek!

Termékeinkre előrendelést is felveszünk!

Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig 
5.00 – 21.00-ig 

Szombat – vasárnap
6.00 – 20.00-ig
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Hirdetések, tájékoztató
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APRÓHIRDETÉS
• KERTTERVEZÉS, kertfenntartás, kertépítés. HM Kert Kft. 

Tel.: 06 70 775 8606, 06 70 866 7398, E-mail: hmkertek@gmail.com; 
Honlap: http://hmkert.hupont.hu. Kövessen minket a Facebookon is ☺

PARKETTÁS MESTER VÁLLAL: lerakást, javítást, csiszolást, lakko-
zást, PVC - szőnyeg ragasztást anyaggal is. Szolid árak, garancia! 
Telefon: 06 30 354 3769

BÚTOR KÉSZITÉS MÉRETRE, Konyhabútor, beépített szekrény,
ágyszekrény, 20 év tapasztalattal. Telefon: 06 30 961 3294, www.martin-
butor.hu

• OLLÓ, KÉS és minden háztartási élezni való eszköz (húsdaráló kés is !)
élezését, köszörülését vállalom. Délegyháza, Rákóczi u. 5.  (Vasútállo-
mással szemben) Farkas László  Tel.: 06 70 666 6452

• VíZVEZETÉK - SZERELÉS,- javítás, dugulás elhárítás, gyorsszolgá-
lat, állandó ügyelet hétvégeken is. Tel.: 06 30 376 1796

Közérdekű telefonszámok:
1. Polgármesteri Hivatal
cím: 2337. Délegyháza, Árpád u. 8
tel.: 06-24/542-155, fax szám: 06-24/542-156
2. Napsugár Óvoda
cím: 2337. Délegyháza, Árpád utca 6.
tel.: 06-24/212-070
3. Hunyadi János Általános Iskola
cím: 2337. Délegyháza, Árpád utca 53.
tel.: 06-24/212-055, fax szám: 06-24/212-055
4. Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Család -
segítő Szolgálat
tel.: 06-24/483-352
5. Zsebi-baba Családi Bölcsőde
cím: 2337. Délegyháza, Árpád u. 2.
tel.: 06-30/868-6614
6. Kölcsey Művelődési Központ
cím: 2337. Délegyháza, Szabadság tér 1-3.
tel.: 06-24/212-005
7. Könyvtár
cím: 2337. Délegyháza, Szabadság tér 9.
tel.: 06-24/412-172, 06-30/696-6589
8. Orvosi rendelő
cím: 2337. Délegyháza, Rákóczi u.8.
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.: 06-70/434-5163, 06-70/434-5166
16. MISA Alapítvány – Dr. Gligor János
tel.: 06-24/486-023 06-30/222-3535
17. Délegyháza-Dunavarsány Önkéntes Tűzoltó

Egyesület
Rim Attila: 06-70/348-6092
Rim György: 06-30/987-2850
18. Közterület-felügyelő – Trencsánszki Tibor
tel.: 06-30/328-0304
19. Községgondnokság – Hallai László
tel.: 06-30/599-6160
20. Délegyházi Református Missziói Egyházközség
tel.: 06-30/941-5105
21. Katolikus Plébánia Dunavarsány
tel.: 06-24/472-017
22. Temetkezés Elohim Kft.
tel.: 06-30/678-9278 06-30/236-4884
23. Dunavarsányi Rendőrörs
cím: 2336. Dunavarsány, Gyóni Géza u. 5.
tel.: 06-24/472-125
Rendőrség szolgálati mobil: 06-20/489-6753
24. DPMV Zrt. Víz - és szennyvízszolgáltatás
cím: 2336 Dunavarsány Vörösmarty u.149.
tel.: 06-24/483-128

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.
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BETONÜZEM ÉS TÜZÉP TELEP
Cím: Dunavarsány,Vörösmarty u.2434/3 hrsz.

(kisvarsányi OIL Benzinkúttal szemben)
IRODA: 30/6178304
Nádházi Árpád: 30/9691124
Dusek Renáta:   30/3854385
Nyitva tartás: H-P 7:00-16:00, Szo. 7:00-12:00
Email: dunad2010@gmail.com

ÖMLESZTETT/ZSÁKOS ÁRU BETONTERMÉKEK KERTI ELEMEK SZOLGÁLTATÁS

-  MIXER BETON - ZSALUKŐ - KERTI SZEGÉLY - SZÁLLÍTÁS
- CKT - PILLÉR ZSALUKŐ -  KERTI DEKOR KÖVEK - DARUZÁS
- FÖLDNEDVES BETON - FALAZÓ ELEM - KERTI SÜTŐ - GÉPI FÖLDMUNKA
- ESZTRICH BETON - TÉGLA - JÁRDALAP - BETONPUMPÁLÁS
- SÓDER,HOMOK - ÁTHIDALÓ - GYEPRÁCSKŐ
- TERMŐFÖLD, MURVA - FÖDÉMGERENDA - NÖVÉNYTÁMFAL
- CEMENT,MÉSZ                                      
- CSEMPERAGASZTÓ                             
- FALAZÓ,VAKOLÓ                 

ÁLLANDÓ   TÉRKŐ     AKCIÓ!
(Több mint 100 féle térkő)

KK Kertisütő akció: 28.990/készlet erejéig!

BETON (CKT/C-8/C-10/C-12/C-16/C-20/C25 •         További információt a weboldalunkon talál: www.dunad2010.hu

ÚJ TERMÉKEK:
- BETONACÉL és ACÉLHÁLÓ
- TERRÁN és BRAMAC CSERÉP (kedvező áron)
- HŐSZIGETELŐ - GV 3,5 LEMEZ

Hirdetéssek

Ballagási Ékszervásár
Dunavarsányon, a Kossuth L.36. szám alatt, a Napközi mellett.

Szolgáltatásaink:

Arany-, ezüst-, ásvány és acélékszerek 
árusítása, javítása, készítése

Arany Beszámítás 10.000,- Ft/gr 
Arany felvásárlás: 6.300,- Ft /gr

Nyitva tartás: kedd, szerda, csütörtök: 13.00 – 17.00 óráig

Telefon: 06/70/319-9461
Mindenkit szeretettel várunk!


