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A Képviselő-testület 2017. március 21-én
17 órai kezdettel közmeghallgatást tartott a
Kölcsey Művelődési Központban. Az első
napirendi pont keretében a Dél-Pest Megyei
Víziközmű Szolgáltató Zrt. részéről Istenes
Attila dunavarsányi üzemigazgató tájékoz-
tatta a lakosságot az ivóvíz-hálózat mecha-
nikai mosatásával és a vízminőséggel kap-
csolatos kérdésekről, majd pedig a kommu-
nális hulladékszállítást érintő kérdések
következtek. Második napirendi pontként a
közbiztonság helyzete, a harmadik napi-
rendi pont keretében pedig az idei évre ter-
vezett útfelújítások kerültek megvitatásra a
lakosság aktív részvételével. Ezt követően
az Önkormányzat likviditási helyzetét, majd
pedig az egyebek napirendi pont keretében
a lakosságot érintő aktuális kérdéseket tár-
gyalták meg a jelenlévők. 
Délegyháza Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 2017. március 28-án rendkí-
vüli ülést tartott a Polgármesteri Hivatal Ta-
nácstermében. Első napirendi pontként két
víziállás kérelemnek adott helyt a Képvi-
selő-testület. 
A második napirendi pont négy alpontja ke-
retében a közutakkal kapcsolatos és egyéb
kapcsolódó ügyeket tárgyalta meg a Képvi-
selő-testület. A forgalomszabályozások al-

pont keretében döntés született egy József
Attila utcai fekvőrendőr kitáblázásáról, a Pe-
tőfi utcai fekvőrendőrök felülvizsgálatáról,
a Tavirózsa utca és a Zsombékos köz for-
galomszabályozásáról, 7,5 t súlykorlátozó
tábláknak a kihelyezéséről a Majosi úti ön-
kormányzati útszakaszra és a Kölcsey, Pe-
tőfi, Árpád, Rákóczi utca és Vasút sor ele-
jére, az okafogyottá vált 40 km/h sebesség-
korlátozás feloldásáról a Bugyi felől
beérkező útszakaszon, a Galla tanyáról a
Gacs sorra vezető útszakaszon forgalom-
csillapító eszközök kihelyezéséről, a köz-
meghallgatáson elhangzott javaslatot alapul
véve a lakosok bevonásával megvalósítandó
járdaépítésről, továbbá a Rákóczi utcán az
Európa és Deák Ferenc utca közti szaka-
szon a gyalogjárda és az úttest oszlopokkal
vagy más megfelelő eszközökkel történő el-
választásáról. A második alpont keretében
az Önkormányzat saját forrásából, a harma-
dik alpont keretében pedig a lakosság bevo-
násával tervezett útfelújításokat és útépíté-
seket tárgyalta meg a Képviselő-testület. A
negyedik alpont keretében pedig a költség-
vetési rendeletnek az útépítések miatt szük-
séges módosítását (6/2017.(III.29.) önkor-
mányzati rendelet az önkormányzat 2017.
évi költségvetéséről szóló 4/2017.(II.15.)

önkormányzati rendelet 1. sz. módosításá-
ról), és a kapcsolódó határozatot fogadta el
a Képviselő-testület. 
Az ingatlanügyek keretében egy termőföld
tulajdoni hányadának megvásárlásáról, a ter-
vezett uszoda helyszínének módosításáról,
valamint a Cseppkő Gyermekotthon meg-
kereséséről döntött a Képviselő-testület. Ezt
követően támogatási kérelmek, majd pedig
az SZMSZ módosítása (7/2017.(III.29.) ön-
kormányzati rendelet a Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról) követett. Az egyebek kereté-
ben a MÁV Állomás környéke közvilágítási
hálózatának kiépítéséről, és Délegyháza köz-
világítási hálózatának a pesti kódolású rend-
szerre történő áttéréséről született döntés,
mely alapján ez eddigi periodikus kapcsolási
időről a fényviszonyoknak megfelelő kap-
csolásra térünk át a lakosság biztonsága ér-
dekében. 
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

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy Köz-
ségünkben a Vertikál Nonprofit Zrt. mint hul-
ladékszállítási Szolgáltató házhoz menő lom-
talanítást végez, állandó lakosoknak egész
évben, üdülő tulajdonosoknak 04.01–
09.30-ig tartó időszakban előre egyeztetett
időpontban elvégzi, a háztartásban keletkezett
lom elszállítását úgy, mint feleslegessé vált
használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat. A
nagy méretű lom (pl. bútor) kivételével, a kisebb méretű
anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás meg-
akadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, köte-
gelve kerülnek elszállításra!
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe,
így nem kerülnek elszállításra:
- gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi

és állati hulladék, építési, bontási hulladék,
egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;

- elektromos, elektronikai készülékek (pl.
TV-készülék, hűtőgép…);

- veszélyes hulladékok, gumiabroncs, akku-
mulátor, festékes doboz, fáradt olaj, kát-
rányszármazékok, pala … stb.;

- heti hulladékszállítás körébe tartozó ház-
tartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói te-
vékenységből származó hulladék.

A díjmentes elszállítás feltétele, hogy a
közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlan-
használónak ne legyen díjhátraléka.

Kérjük, hogy lomtalanítási igényét a Ku-
népszolg Kft.-nél a 06-24-535-535 tele-
fonszámon jelezze a szolgáltató felé. Te-
lefonáláskor kérjük, hogy a Felhasználó
azonosítóját előkészíteni szíveskedjenek!
A lomtalanítás nem konténerben történik!

Zöldhulladéknak nincs helye
közterületen!

Községünkben egyre gyakrabban találkozni
közterületre (ingatlanok elé) kitett zöldhul-
ladékkal. A kertészeti munkából származó
nyesedék kezelésének azonban nem ez a
megfelelő módja.
Az önkormányzat előtt régóta ismert prob-
léma, hogy az üdülőterületi környezetben
élő kertészkedők egy jelentős része a kelet-
kezett hulladékot egyszerűen kiteszi a köz-
területre, abban bízva, hogy valaki biztosan
elviszi onnan előbb vagy utóbb. Kiemelt te-
rületek: Óbudai telep (itt gyakori a kommu-
nális hulladék, fekete zsák), Gizella telep I.
tó partja, Kéktó sétány. Az önkormányzat
kényszerből valóban el is szállíttatja, ám
mivel a zöldfelület gondozással megbízott
önkormányzati dolgozók általában tudják
hol gyűjtötték a munkájuk ellátása során ke-

letkezett zöldhulladékot, ezért előfordulhat,
hogy első alkalommal nem veszik észre a la-
kosság által kitett kupacokat. Ezekért tehát,
a bejelentés után újra vissza kell menni, így
dupla munkát okoznak a gondatlan lakók,
nem beszélve arról, hogy egyéb területről
kell átcsoportosítani munkaerőt, gépet és
üzemanyagot. Mivel nincs önkormányzati
komposztáló, így csak égetéssel tudjuk elvé-
gezni a megsemmisítést.
A zöldhulladék elhelyezésére létezik legális
megoldás! Ehhez a Vertikál Zrt. logójával el-
látott részben ingyenes, és megvásárolható
zsákok révén nyílik mód. A zsákok ára tar-
talmazza a szállítás és lerakás költségeit. Az
ilyen zsákokban összegyűjtött nyesedéket
(fa- és bokornyesedék, nyírt fű, gyom, avar)
a településről előre megadott időpontokon
szállítja el a Szolgáltató. A zsákokba nem he-
lyezhetők vastagabb ágak, gallyak! Ezeket
legfeljebb 1 m hosszúságúra vágva, összekö-
tözve a zsák mellé kell tenni. A zöldhulladé-
kos zsákokat és az összekötegelt gallyakat
ugyanoda kell kihelyezni, ahonnan a kom-
munális hulladékot szállítják el.
Kérjük a Tisztelt ingatlan tulajdonosokat,
hogy védjük a környezetünket az illegális le-
rakóhelyek kialakulásától. 

Délegyháza Község Önkormányzata

Önkormányzati hírek

Lomtalanítás



A tavalyi év nagy változásokat hozott egyesületünk életébe. Több olyan
fontos momentum is történt velünk, ami nagy előrelépés egy önkéntes
tűzoltó egyesület életében. 2016. október 1-je nagy nap volt számunkra,
ugyanis elértük azt, ami szakmailag számunkra maximálisan elérhető
volt. Egyes kategóriás Önálló Beavatkozóvá váltunk, ami azt jelenti,
hogy jelenleg három település: Délegyháza, Dunavarsány és Bugyi köz-
igazgatási területein csak nagyobb káresetekre vonul ki a hivatásos ál-
lomány, helyettük egyesületünk látja el a tűzoltási és műszaki mentési
feladatokat. Ahhoz, hogy ezt a bizalmat megkapjuk a Katasztrófavé-
delemtől, természetesen egy vizsga keretein belül bizonyítani kellett a
tudásunkat. Erre a vizsgára 2016. szeptember 30-án került sor Délegy-
házán, a Civilek Házában, ahol egy szituációs gyakorlatot szervezett
számunkra a Katasztrófavédelem Érdi Kirendeltsége. Az akadályt si-
kerrel vettük, így egyesületünk 16 tagja rendelkezik a megfelelő jogo-
sultsággal az önálló munkavégzéshez. Azonban ez a kitüntető bizalom
a tagságunk számára lemondásokkal jár, ugyanis minimum évi 4500
óra készenléti időt jelent a munka és a család mellett. 
A 2016-os évben az előző évhez képest káreseteink száma emelkedett,
2015-ben egyesületünket 55 alkalommal riasztották, 2016-ban viszont
112 káresethez kellett kivonulnunk. Tűzeseteink száma 63, műszaki
mentéseink száma 49 volt.
Az elmúlt évben több gyakorlaton is részt vettünk a Szigetszentmiklósi
Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság szervezésében, amelyek közt volt
szituációs begyakorló gyakorlat és jégről mentési gyakorlat is. Az egye-
sületünknek 25 tagja van, ebből 16 vett részt a rendszerbeállító gyakor-
laton, 18 tagunk rendelkezik 40 órás vizsgával, 5 tagunknak van PÁV
vizsgája, 4 tag rendelkezik tűzoltás vezetői jogosultsággal. 
Az egyesületünknek jelenleg 3 gépjármű áll rendelkezésére.
- Mercedes Metz 1019 – Délegyháza ÖTE/1
- Mercedes Bachert 1626 – Délegyháza ÖTE/Vízszállító
- Mercedes Metz 1424 – Délegyháza ÖTE/Létra
A másik nagyon fontos esemény, hogy Dunavarsány Város Önkor-
mányzata rendelkezésünkre bocsátotta a Dunavarsány, Halász Lajosné
utca 30. szám alatti ingatlant abból a célból, hogy egyesületünknek szer-
tára, a városnak saját Tűzoltósága legyen. Az épület jelenleg még átala-
kítás alatt van, de ennek ellenére a hivatalos átadó május 6-án 10 órakor
lesz, amire szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. Aki úgy érzi,
hogy szívesen csatlakozna hozzánk, hogy segíthessen bajba jutott em-
bertársain, azt szeretettel várjuk, folyamatosan keresünk új tagokat. 
Jelenleg is több dunavarsányi és délegyházi polgár és helyi érdekeltségű
cég, valamint Délegyháza Község Önkormányzatának támogatását él-
vezzük, de szívesen fogadjuk a további esetleges támogatást is. Ahogy
a tavalyi évben, idén is sokat fognak találkozni velünk mind a három
település lakói a helyi rendezvényeken, óvodákban, iskolákban. 
Idén májusban is részt veszünk a „Nyitott szertárkapuk” elnevezésű
rendezvényen, melynek keretén belül bárki meglátogathat minket a Du-
navarsány, Halász Lajosné utca 30. szám alatti szertárunkban. A pontos
dátum érdekében kérjük, kövessék egyesületünk közösségi oldalát. 
Végezetül szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy 2017.
március 03-án a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatósága országos tűzgyújtási tilalmat rendelt el,
amely visszavonásig érvényes! A tilalom külterületekre, erdőkre,
nádasokra vonatkozik, még a kijelölt tűzgyújtási helyeken sem
szabad tüzet gyújtani. Tűzgyújtásra csak és kizárólag zárt ker-
tekben kerülhet sor az önkormányzatok által kijelölt időpontban.

Majer István
titkár

Délegyházi Hírek

Önkormányzati hírek, tájékoztató

32017. április

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2017. au-
gusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszony-
nyal még nem rendelkeznek.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy
gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett
gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértések-
ről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rend-
szerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ a.) pontja alapján szabály-
sértést követ el.
Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője,
amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti,
köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt
napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket fogad az
óvoda az Alapító Okiratnak megfelelően, ez esetben kérjük a szülő-
ket, hogy a beíratásra a szakértői véleményt is szíveskedjenek ma-
gukkal hozni.
Kérjük, a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket
(azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2017. augusztus 31-e után
töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a fenti
időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.
A Napsugár Óvoda felvételi körzete: Délegyháza Község teljes köz-
igazgatási területe
A beíratáskor be kell mutatni
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló

hatósági igazolványt (lakcímkártyát),
• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvá-

nyát (személyi igazolványt és lakcímkártyát), 
• nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek

igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek
Magyarország területén.

Kérjük a szülőket, hogy a fentieken túl a beíratásra hozzák maguk-
kal:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
• a gyermek TAJ-kártyáját,
• a gyermek oltási könyvét.
Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja
legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszon-
egyedik munkanap.
Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gya-
korló szülő a közléstől – ennek hiányában a tudomására jutástól –
számított tizenöt napon belül illetékmentes jogorvoslati kérelmet
nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák ese-
tében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél. A fenntartó jár
el, és hoz másodfokú döntést.

Délegyházi-Dunavarsányi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

2016-os évi beszámolója

HIRDETMÉNY
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, 

hogy a 2017/2018-as nevelési évre az
ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK 

BEIRATKOZÁSA A DÉLEGYHÁZI 
NAPSUGÁR ÓVODÁBA 

a következő időpontokban történik:
2017. május 3–4–5-én

(szerda – csütörtök – péntek) 10.00 – 14.00 óráig
Pót-beiratkozás: 2017. május 18. 

(csütörtök) 10.00 – 14.00 óráig
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A Református Dunamenti Kistérségi Dia-
kónia 10 éve látja el az otthoni hospice ellá-
tást – a daganatos betegek ápolását – a rác-
kevei és szigetszentmiklósi járás 17 telepü-
lésén. 2016-ban ünnepelte működésének 20.
évfordulóját és a hospice ellátás mellett ápo-
lási eszközök kölcsönzésének lehetőségével
segíti a betegeket, családokat. 

2007 óta munkálkodunk azon, hogy megte-
remthessük egy egészségügyi intézmény le-
hetőségét, – a Majosházai Hospice Ház be-
ruházása 4 millió megtakarítással indulha-
tott 2012-ben az alapkőletétel, és a műszaki
feltételek megvalósulása után. Az építkezés
kezdetén célként tűztük ki olyan vállalkozók
megbízását, akik nyereségük lemondásával
támogatták az intézmény felépülését, akár a
munkadíj, vagy a megvásárolt építőanyagok
tekintetében, így a 150 millió értékre becsült

hospice ház beruházását 70%-ban sikerült
megvalósítanunk 59 millió Ft adományból
2016 év végéig.

Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy mi kö-
zünk nekünk ehhez az intézményhez? Saj-
nos a rák, a daganatos betegség nem válo-
gat, kevés olyan családdal, ismerőssel talál-
kozunk, akiket nem érint ez a betegség. A
15 férőhelyes hospice ház a térség 20 tele-
pülésén élő felnőtt lakosságot, így Délegy-
háza betegeit is fogja szolgálni, felekezeti
hovatartozás nélkül.

Tévhitek és valóság a hospice-ról: „A hos-
pice-ra csak az élet utolsó néhány napján van szük-
ség.” A valóság: a hospice-ra a súlyos gyó-
gyíthatatlan betegség utolsó 6-12 hónapjá-
ban van szükség. „A hospice egy ház, ahová
beteszik a haldoklókat.” A valóság: A hospice

nem „csak” egy ház, hanem egy szellemiség,
szolgáltatások köre, egy gondozási modell
– a betegek ápolása és a családtagok, gyá-
szolók támogatása történik a lelkész és a
hospice team segítségével. 

Az építkezéssel kapcsolatosan a „Fogadj
örökbe egy helyiséget” programunkhoz sze-
retettel várjuk az önkéntes felajánlásokat né-
hány szakipari munka elvégzésében – épí-
tőanyag biztosítása mellett – elsősorban a
falak festésében, tapétázásban és burkolási
munkálatoknál várjuk a segítőket.

Kérjük, a továbbiakban is kísérjék figyelem-
mel a hospice ház építkezését és támogassák
adománygyűjtő rendezvényeinket. 2017.
május 20-21-én szervezzük a „III. Sárga Sza-
lag Kerékpáros Zarándokutat,” mely két nap-
ban felkeressük a térség 20 települését. Kí-
sérhetnek bennünket akár a település határáig
vagy a legközelebbi településig, így bárki tel-
jesítőképessége függvényében csatlakozhat
hozzánk, kifejezheti szolidaritását a dagana-
tos betegekkel e rövid túra alkalmával. 

2018-ban tervezzük az intézmény működé-
sét elindítani, ezért kérjük, hogy az adó 1%
fel ajánlásakor támogasson bennünket, eb -
ből az összegből az intézmény berendezé-
seit szeretnénk megvásárolni.

Adószámunk: 18673539-1-13

Betegeink nevében hálásan köszönjük az
eddigi felajánlásokat és támogatásokat az
adományozóknak, a történelmi egyházak
gyülekezeteinek és minden szimpatizáns-
nak, aki bármely módon segítette közös
ügyünket.
A hospice ház építkezéséről, önkénteseink
munkájáról és szakmai tevékenységünkről
fényképes összefoglalóinkat megtekinthetik
a Facebook oldalainkon: „Majosházai Hospice
Ház” – „Hospice Diakónia Majosháza” és a
„Sárga Szalag Kerékpáros Zarándokút” Face-
book csoportban.

(Kontha Benőné diakónus elnök)

Elérhetőségeink:
Református Dunamenti Kistérségi 
Diakónia (REDUKID)
Otthoni Hospice Ellátás – 
2339 Majosháza, Kossuth u. 71/a.
Telefon: 06-20/584-4653 
email: diakoniamajoshaza@gmail.com
Eszközkölcsönzés: 06-20/311-9242
(9–15 óra között)

Majosházai Hospice Ház
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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Délegyházi Csoportjának 2016 évi beszámolója

A 2016-os év is, mint minden év, csopor-
tunktól sok odaadást és kitartást kért, ugyan-
akkor nagyon sok szeretettel teli napot adott.
Szociális munkát – az Önkormányzat szoci-
ális munkatársával egyeztetve – egész évben
végeztünk, mivel így egymást kölcsönösen
segítve, hatékonyabban tudunk a rászoruló-
kon segíteni. Főleg a téli időszakban.

Egyedi, személyre szabott csomagok készí-
tése, tartós élelmiszer csomagok összeállítása,
kiosztása, mely feladatokat saját tagjainkkal
és segítőinkkel közös összefogásban végez-
tünk el. Ez összesen 230 csomag volt
(500.000,- Ft értékben), mely lebontva mini-
mum 2.000,- Ft /fő/ csomagot jelent.
Ezt az összeget éves ellátmányunkból, az
egész évben tartó vásárok pénzbeli adomá-
nyaiból és a központunktól kért és kapott tá-
mogatásokból tudtuk fedezni.
5 alkalommal az egész település részére ruha
válogatást rendeztünk, ahol alkalmanként 60-
80 rászoruló családon segítettünk. Ezeket az
alkalmakat is kihasználtuk arra, hogy beszél-
gettünk az emberekkel, bíztattuk őket, hogy
ha bármilyen személyes kérésük, problémá-
juk van, azt mondják el nekünk, és mi lehe-
tőségeinkhez mérten, direkt módon, célirá-
nyosan próbálunk nekik segíteni.
Településünkön sok az idős, beteg, egyedül-
álló ember, akiket szükségleteikhez mérten
támogatunk, rendszeresen érdeklődünk
hogylétük felől, szervezetten látogatjuk őket,
segédeszközöket biztosítunk térítésmentesen
részükre, személyes használatra (pl. elektro-
mos betegágy, kerekesszék).
Novembertől segítséget tudunk biztosítani
egy külsős segítővel karöltve abban is, hogy
mozgássérült betegeink felülvizsgálatra men-
jenek, majd megkapják a betegségükhöz
szükséges és megfelelő segédeszközöket,
megkönnyítve ezzel is mindennapjaikat.
(elektromos moped, gyógycipő, protézis). Ez
a segítségnyújtás most már teljesen kialakult,
folyamatosan működik és igénybe is vehető!
Hetente két alkalommal tartunk ügyeletet:
hétfőn 9.00 - 12.00 óráig, szerdán 14.00 –

17.00 óráig. Amennyiben ügyeleti időn kívül
kérnek tőlünk segítséget, illetve információt,
azonnal „szolgálatba helyezzük magunkat”,
és tudásunkhoz, lehetőségeinkhez mérten
segítünk, vagy hozzáértő személyt biztosí-
tunk (hivatalos papírok értelmezése, kitöl-
tése, megírása, stb.)
Ezt a segítséget 2017 évben mindenképpen

folytatni szeretnénk, ezért fokozott
figyelmet biztosítunk ennek a
problémakörnek.
Csoportunk két önkéntes diákjá-
nak életét folyamatosan figyelem-
mel kísérjük, arra törekszünk, hogy
minél többet tudjanak meg a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat életé-
ről, mindennapjairól, és az önzet-
len segítő munkánkról.
A délegyházi csoport adottságainál

fogva nem végez oktatási, határon túli mun-
kát, valamint nem vesz részt rendkívüli ese-
ményeken (pl. katasztrófa helyszíne), mivel
tagságunk egy része még aktív dolgozó, vagy
nyugdíjas korú.
Minden év január elején részt veszünk az egy
hetes katolikus ökumenikus körmeneten
ahol nemcsak részesei, de aktív segítői is va-
gyunk a vendéglátásnak.
Minden évben, március 15-én részt ve-
szünk az ünnepségen és koszorúzunk az
emlékműnél.
Jelen vagyunk a húsvéti ájtatosságon a Galla-
tanyai úton, a felszentelt keresztnél.
Augusztus 20-án a reggeli mise után ott va-
gyunk a községi ünnepségen, ahol tevőlege-
sen is részt veszünk.
November 19-én a Szent Erzsébet szobor-
nál ott vagyunk, illetve az azt megelőző
szentmisén és az utána lévő vacsorán.
A település rendezvényén, a Mindenki Ka-
rácsonyán teával, süteménnyel kínáljuk a je-
lenlévőket.
Minden hónap utolsó vasárnapján a Máltai
Szeretetszolgálatért, a Délegyházi Csoport
munkájáért Kis R. Sándor plébános szent-
misét tart a Katolikus templomban, ahol
népes létszámban képviseljük a csopor-
tunkat.
Tagjaink külön gyűjtést szerveztek, hogy se-
gítsenek a gyülekezet régi vágyának betelje-
süléséhez, miszerint katolikus templomunk-
ban az oltári szentkép elkészülhessen.
Évről-évre részt veszünk és segítünk a Dél-
egyházi Napok rendezvényen, az Idősek
napján, aktívan bekapcsolódunk az Önkor-
mányzat által szervezett egyéb kulturális
programokba is.

Társszervezetek meghívására ott vagyunk a
jótékonysági rendezvényeken. Ide sem me-
gyünk üres kézzel: a tagjaink közt külön
gyűjtést szervezünk, s a befolyt összegből
pénzbeli segítséget tudunk nyújtani.
2016 júniusában immár harmadik alkalom-
mal hirdettük meg a településen az 5 napos
gyermektáborunkat, amit a gyerekek és a
szüleik is mindig örömmel fogadnak. A szü-
lők is aktív részesei a tábornak: amiben tud-
nak, segítenek! 2016-ban 40 gyermek volt a
vendégünk a táborban!
Azért, hogy ez a hagyomány tovább élhessen,
megrendezzük a jótékonysági bálunkat, mely-
nek bevételéből fedezzük a tábor kiadásait.
Tavaly novemberben felkérést kaptunk a
Központból, hogy egy Inárcsi, 8 gyermekes
család számára nyújtsunk segítséget – így már
nem csak a településen tudtunk jótékony-
kodni! A családot decemberben meghívtuk
Délegyházára, és a Máltai házban adtuk át ré-
szükre a tartós élelmiszer és ruha adományo-
kat, kb 50.000,- Ft értékben. Más településről
is kerestek már meg minket, lehetőségeink-
hez mérten minden alkalommal segítettünk. 
Közvetlenül karácsony előtt ruhaválogatást és
tartós élelmiszer csomag osztást szerveztünk,
remélve, hogy ezzel a gesztussal a rászoruló
családoknak egy kicsit meghittebbé és boldo-
gabbá tehettük a karácsonyi ünnepeket.
Két alkalommal kaptunk a Központból ösz-
szesen 1400 kg étkezési almát, illetve gyer-
mek tápszereket. Az év folyamán többször
kértünk – és kaptunk is – egyéb használati
eszközöket (pl. férficipő, téli munkásnadrá-
gok, gumicsizma, bútor).
A 2016-os évünk az adományok gyűjtésében
és osztásában sem maradt el az előző évek-
hez viszonyítva.

A régió és az országos központunk adomá-
nyai, az évek óta tartó baráti kapcsolatunk az
Újhartyáni plébánossal, a már említett vásá-
rok bevétele, Délegyháza Község Önkor-
mányzatától, a Képviselő – testületétől és



Délegyházi Hírek 2017. április6

Községünk életéből

2017. március 25-én reggel jó hangulatban
indultunk Szegedre, ahol megnéztük a
Dómot kívülről és belülről. Miután meghall-
gattuk az órajátékot, sétáltunk a Tisza par-
ton és a Széchenyi téren. A szállásunk Ba-

lástyán volt, ahol másnap reggel felkeres-
tünk egy virágkertészetet. Nagyon csodála-
tos volt. Utunk Makóra vezetett, ahol a Jó-
zsef  Attila Múzeumot és a skanzent látogat-
tuk meg. Idegenvezetőink sok érdekes

dolgot meséltek a városról. Utolsó állomá-
sunk a Hagymatikum fürdő volt. Élmények-
ben gazdagon tértünk haza.

Tóthné Purthál Györgyi

Délegyháza Faluszépítő Egyesület 2 napos kirándulása

A kíváncsiság, mint mindig, most is győzött.
Fogtam az esernyőmet és elmentem. A Ci-
vilek Házánál találkoztam a régi ismerősök-
kel. Nem kell őket bemutatni, hiszen minden
szabadtéri rendezvényen ott vannak. Ők a
Délegyháza Faluszépítő Egyesület Íjász Ta-
gozatának tagjai. 

A mostani összejövetel nem egy hétköznapi
edzés vagy találkozó, hanem országos íjász-
verseny, amit a délegyháziak íjász csapata
szervezett a Faluszépítők közreműködésé-
vel. Nagyon sok résztvevő volt. A pici gye-
rektől egészen az ősz hajú emberig vidáman
vették célba a szerszámokkal a fácánt, tigrist
és sok más álló vagy mozgó célpontokat. 

A közönség és a versenyzők körében is a leg-
nagyobb sikere a körülbelül két méter ma-
gaslatról lefelé célba lövés volt. 
Senki nem panaszkodott az időjárás miatt:
ezt egy, a természet által újabb kihívásnak te-
kintették a résztvevők is. 
A szervezők mindenről gondoskodtak: a
forró teáról, a finom frissen főzött marha-
gulyásról és hozzá a nélkülözhetetlen pala-
csintáról. 
Nagyon sok érdekességet megtudtam erről
a tradicionális sportról. Nemcsak a vadászat-
ról szól, hanem az íjszerszám és az öltözék
készítésétől egészen a főzésig. A mai világ-
ban továbbadni hagyományainkat nem
könnyű feladat. Erre vállalkozott az íjász
csapatunk is, akiknek tagsága folyamatosan
bővül. Ennek köszönhetően nem csak itt
Délegyházán tevékenykednek, hanem más
települések rendezvényein is részt vesznek.
Elérkezett az összesítés ideje. Talán sok ideig
tartott, de nem vettük észre, mert mindenki
itt volt „egy kupacban”: ki ebédelt, ki beszél-
getett, régi ismerősök találkoztak és új barát-
ságok is kötődtek. Még a nap is kisütött!

Végre kihozták az érmeket, amik nem voltak
szokásosnak mondhatók. Ezek különleges
érmek! De mitől különlegesek? Az egyik dél-
egyházi íjászban felmerült az a kérdés, hogy
miért is ne lehetne saját érméjük. Nekiálltak,
megtervezték és legyártották a szép érméket.
Tehát mostantól a délegyházi íjász csapat

saját kivitelezésű érméket ad át a győztesek-
nek, amire joggal büszkék.
Beszélgettem egy résztvevővel, aki kifejezet-
ten azért jött Délegyházára a versenyre, mert
nincs ilyen érméje még a kollekciójában. 
Úgy gondolom, hogy ezen az országos ver-
senyen mindenki győztes volt, aki itt volt!

Aszalos Edit

Országos íjász verseny – a kíváncsi közönség szemével
Esik eső csendesen... kíváncsiság vagy kényelem? 

Polgármester úrtól, valamint a település la-
kosaitól kapott ruha és egyéb adományok
összegyűjtése teszi lehetővé, hogy Csopor-
tunk a 2016-os évben is komolyan tudott
tenni a településen élő rászorulókért.
Kötelességem megemlíteni – ugyanakkor szí-
vemet melengeti –, hogy a 2016-ban végzett
önzetlen munkánk és a kapott adományok
értéke összesítve kb. 2.800.000,- Ft. Ezt az

összeget településünk lakóinak megsegítésére
fordítottuk!
A tavalyi évben az általunk végzett társadalmi
órák száma éves viszonylatban 2300-2400
óra között volt.
A fenti eredményeinket, programjainkat a
2017-es évben is szeretnénk megismételni,
folytatni, amennyiben lehetséges, új támoga-
tókat keresni. Szeretnénk csoportunk két fia-

tal tagján kívül még több fiatalt segítőnek,
majd tagunknak megnyerni, és a már meglévő
segítőinket tagnak felvenni csoportunkba.
Reméljük, hogy terveinket kitartással és oda-
figyeléssel meg tudjuk valósítani a 2017-es
évben is! Ehhez kívánok a „mi kis csopor-
tunknak” nagyon sok erőt és egészséget!

A Délegyházi Csoport 
és Kerezsi Istvánné, vezető
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Jótékonysági Ki mit tud? a Hunyadiban

ADélegyházi Hunyadi János Általános
Iskola 2016 szeptembere óta részt vesz

az ERASMUS+ pályázat „E.L.I.O.T.” pro-
jektjében, mely egy módszertani pályázat,
célja, hogy drámapedagógiai eszközök elsa-
játításával megelőzze a korai iskolaelhagyást. 
A program keretében hét ország szervezőivel,
koordinátoraival dolgozunk együtt, a
2016/17-es tanév második felében már három
utazáson vettek részt kollégáink és diákjaink.
2016 januárjában az angliai Barrow in Fur-
nessben tartott tréningen három kollega vett
részt. Olyan módszerekkel ismerkedtek meg,
melyek minden tanórán alkalmazhatók a
rajztól kezdve a humán tudományokon ke-
resztül a természettudományokig. Ezt köve-
tően februárban a hollandiai Rotterdamban
a márciusi diáktalálkozót előkészítő koordi-
nátori találkozón két kollegánk vett részt. 
Az utazások között több prezentációt és
projektet készítettek a diákok a pedagógusok
segítségével. A projektben Arany János Toldi
című elbeszélő költeményének álom-allegó-
riáját dolgozták fel rajzokkal. A prezentáci-
óban ennek a projektnek az óraterve mellett
a végeredményeket is bemutatták.
2016 márciusában két kollega kíséretében
három diákunk vett részt a Rotterdamban
helyet kapó diáktalálkozón; a tanulók befo-

gadó családoknál vendégeskedtek, így remek
lehetőségük nyílt nyelvtudásuk fejlesztésére,
gyakorlására.
Az iskolai napokon a felvezető prezentációk
megtekintése után csoportban dolgoztak a
gyerekek, rajz, földrajz és történelem témák-
ban rövidebb-hosszabb felkészülési idő után

ismertetőket, vitákat, játékokat tartottak, ál-
lóképeket, jeleneteket, párbeszédeket adtak
elő a dráma eszközeinek felhasználásával
angol nyelven, míg szabadidejükben és a ter-
vezett programok során lehetőség nyílt a
projekt témáit érintő helyszínek megtekinté-
sére, városnézésre, szórakozásra is.

2017. április 8-án különleges Ki mit tud?-ot
rendeztünk iskolánkban. 
A bevétellel támogatni szeretnénk a tar-
tósan beteg és az anyagilag rászoruló ta-
nulók családjait, hogy megkönnyítsük a
gyerekek életét. 

A Kowalsky meg a Vega együttes mini
akusztikus koncerttel és 500.000 Ft-tal tá-
mogatta elképzeléseinket. A színültig meg-
telt tornacsarnokban 11 órától fél 3-ig tartott
a sokszínű, érdekes műsor, ahol a tanulóink
és osztályaink sokféle műfajban bemutatkoz-
hattak. A Szülői Munkaközösség büféjé-
ből is elfogyott a szülők által készített sok
szendvics és sütemény. 
Elmondhatjuk, hogy a délegyházi iskola ta-
nári és a szülői összefogásának megint

szép példájával találkozhattunk: a jó cél
mindenkit megmozgat. Köszönjük a sok-
sok támogatást és munkát mindenkinek, a

gyerekeknek pedig gratulálunk a szép pro-
dukciókhoz!

Hunyadis diákok és tanáraik
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Papírgyűjtés

Hunyadis jó hírek
A március végén Dunavarsányban megrendezett területi NYELV-
ÁSZ Helyesírási versenyen Révai Csenge 6. osztályos tanulónk ka-
tegóriája legjobb dolgozatát írta, Gál Anna pedig a 7. osztályosok
versenyében 5. lett. 
Örülünk sikerüknek, gratulálunk nekik és eddigi magyartanára-
iknak!

Bulyákiné Éberth Anna

Katasztrófaelhárítási verseny
2017. április 6-án a szigetszentmiklósi területi Ka-
tasztrófaelhárítási versenyen iskolánk „Hatások-ha-
tások” csapata a 15 indulóból a 11. lett. Már most
is nagyon ügyesek voltak, bízunk benne, hogy jö-
vőre jobb eredménnyel végeznek, mert már tudni
fogják, mire is készüljenek alaposabban. 
A csapat tagjai: Márton Lili, Meggyes Boglárka, Hegedűs
Márk, Márton Kristóf, szakmai felkészítőjük Lenhardt
Károly volt. 
Köszönjük a helyi ÖTE lelkes segítségét is!

Bulyákiné Éberth Anna
kísérő tanár

A Mákvirák Énekkar legújabb sikere

2017. május 15-16-án
a Hunyadi János Ál-
talános Iskola szerve-
zésében.

Kérjük a Tisztelt La-
kosságot, hogy a fe-
lesleges papírhulladé-
kot összekötve tegyék
ki a házuk elé, ahon-
nan a gyerekek elhoz-
hatják.

Köszönettel:
Az Iskola vezetősége

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a Hit Gyülekezete internetes rádióját, melyet a
www.hitradio.hu oldalon találhatnak meg. Az online rádió a nap 24 órájában aktuális hírekkel,
változatos műsorokkal és zenével várja minden kedves hallgatóját, szombat esténként pedig
élőben közvetíti a Hit Parkban folyó istentiszteletet. 

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 istentiszteleteinken!
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A Római Katolikus Egyház ünnepei, szentjei május hónapban
Május a Szűzanya hónapja
A Boldogságos Szűznek szenteltek egy-
egy hónapot a keleti és nyugati egyházak.
A keleti egyház ünneplése a Boldogságos
Szűz mennybevételéhez augusztus hónap-
hoz kötődött. Az ünnep előtt tizennégy
napon át böjtöltek, utána az ünnepet még
tizenöt napig tartották. A nyugati egyház
ünneplése az európai országok hagyomá-
nyaihoz nyúlik vissza. Május a virágba bo-
rulás időszaka, ezt virágfesztiválokkal tet-
ték ünneppé. A Boldogságos Szűz Isten
legcsodálatosabb teremtménye, méltó
arra, hogy tisztelet övezze és szeretettel
forduljanak felé. Az Énekek éneke vőlegé-
nyének köszöntése méltó alapja a tisztele-
tének. „Kelj föl, kedvesem, gyere szépségem! A
föld színén immár virágok nyílnak”(2,12). A
természet és a szeretet így kapcsolódik
egybe. X. Alfonz (+1284) Castiglia királya
a Boldogságos Szűz Mária személyét és
május hónapját először kapcsolta össze,
magasztalva énekkel. A hónaphoz kapcso-
lódó Mária tisztelet folyamatosan terjedt.
Rómában Néri Szent Fülöp (+1596) biz-
tatta fiataljait, ebben a hónapban virágko-
szorúkkal ékesítették a Mária képeket,
szobrokat és énekekkel köszöntötték. Eu-
rópa szerte hangsúlyozták ennek lelki je-
lentőségét. A szeplőtelen fogantatás dog-
mája (1854) a XIX. században megerősí-
tette a tiszteletet. A pápák tanításaikkal,
körleveleikkel szintén megerősítették a
tiszteletet. Általánossá vált, hogy május
hónapban a Máriát tisztelő hívek össze-
jönnek a Loretói litánia elvégzésére. Akkor
is elvégzik, ha papjuk lelkipásztori szolgá-
lat miatt nem tud velük imádkozni. Ahol
van lehetőség kiegészítik a litánia megszó-
lításainak értelmezését szentbeszédben
való magyarázatával. Ez hazánkban is el-

terjedt szokás a mai napig.

Május 1. – Munkás Szent József
XII. Piusz pápa vezette be 1955. május 1-
jén. Szent Józsefnek, a munkásnak, a Bol-
dogságos Szűz Mária jegyesének, hitvalló-
nak és a munkások védőszentjének főün-
nepe. A József  név jelentése: Isten magához
fűz. József  Máriának, Jézus anyjának volt a
jegyese. Foglalkozását nézve ács volt. Igaz-
ságos és irgalmas volt. Egyszerű munkás és
nevelő apa. Egyházunk, mint a munkások
védőszentje tekint rá. Kétkezi munkával te-
remtette elő mindennapi kenyerét. Őt lás-
suk, amikor lázadnánk mindennapi felada-
taink miatt. József  a mindennapok hallgatag
szentje, benne tiszteljük a megbízható mun-
kás példaképét.

Május 7. – Boldog Gizella
984-ben született Regensburg melletti Ab-
bach kastélyban. Nevelője a Regensburgi
Szent Wolfgang volt. Scheyerben István je-
gyese lett, 996-ban az esküvőt Kölnben tar-
tották. Gizella Veszprémbe költözött, ahol
Székesegyházat és apácazárdát alapított.
Kötelességei közé tartozott, hogy környe-
zetével liturgikus textíliákat készítsen. Gi-
zella szoros környezetéből származik a szé-
kesfehérvári Szűz Mária templomnak ado-
mányozott miseruha, amelyből a XII.
századi átalakítással készült a magyar koro-
názási palást. Anyaga bizánci selyemszövet,
amelyet aranyszállal hímeztek. Ottó és Imre
halálával Gizella trónutódlási harcokba
csöppent. Szent István király halála után az
özvegy királyné szembe került Orseolo Pé-
terrel, annak kormányzati hibái miatt. Ami-
kor Gizella testvére II. Henrik 1024-ben el-
hunyt, a királyné elveszítette bajor politikai
támogatását. Péter megfosztotta Gizellát

hatalmától és házi őrizetbe tartotta. III.
Henrik bajor lovagjainak segítségével sike-
rült megszöknie. Élete utolsó szakaszát
szerzetes nővérként Passauban töltötte. A
niederburgi bencés nővérek apátnője lett.
Sírja a passaui Niederburgban található.
1996-tól a veszprémi Székesegyházban őriz-
nek egy csontereklyét Gizella sírjából.

Május 13. – A Fatimai Boldogságos Szűz
Mária
1916. május 13. és 1917. október 13. között
Lúcia Santos, Francisco Marto és Jacinta
Marto fatimai gyermekeknek három angyali
és hat Mária jelenés volt. Valistonban 1917.
augusztus 13-án az elzárt gyermekeknek je-
lent meg a Szűzanya. A Szűzanya Oroszor-
szágért imát, engesztelést és áldozatvállalást
kért. XII. Piusz pápa 1942-ben, VI. Pál pápa
1964-ben, Szent II. János Pál pápa 1984-
ben végeztek felajánló imát. 1918-ban egy
kápolna épült, helyén 1928 és 1951 között
alakították ki a ma is látható kegyhelyet. A
Világ Királynője ünnep is a fatimai jelenés-
hez kapcsolódik. 1946-ban rendelték el az
ünnepet. A magyarok építettek Valistonban
kápolnát, amelyet 1956. augusztus 12-én
szenteltek fel.

Május 23. – Boldog Apor Vilmos püspök
és vértanú
Segesváron született 1892-ben. Nagyvára-
don 1915-ben szentelték pappá. Gyula plé-
bánosa volt 1918 – 1941. között. Pártfo-
golta az üldözötteket, menekülteket. Győr
megkímélése érdekében a német hadveze-
tésnél is eljárt. 1945. nagyhetében kb. 200
menekültről gondoskodott a győri püspöki
vár pincéjében. Március 30-án, nagypénte-
ken a menekülteket védelmezte, ekkor egy
orosz katona rálőtt, majd április 2-án halt

Egyszer volt, hol nem volt, egy nagyon szép
gazdaság. A gazda nagyon szorgalmas
ember volt, aki már hajnalok hajnalán felkelt
és végezte a dolgát. Nemcsak rendben tar-
totta a gazdaságot, hanem nagyon szerette
az állatait, és becsülettel gondot viselt róluk. 
Sokféle állat élt a tanyán, de a gazda ked-
vence egy barna tyúkanyó volt. A tyúkanyó
érezve a gondoskodást és a szeretetet há-
lából sok tojással örvendeztette meg gaz-
dáját.
Sokáig minden rendben ment, mígnem egy
éjszaka tűz ütött ki a farmon. Szegény gazda
azt sem tudta mihez kezdjen, hogy oltsa el
a tüzet. Nem tudta olyan gyorsan hordani a

vizet, hogy az állatait megmentse ezért az
azok mind elpusztultak. Másnap reggel szo-
morúan ment végig az elvesztett állatok kö-
zött keresve az ő kedvenc, szép tyúkocská-
ját. Sokáig kereste még végül távol a többi
állattól megtalálta. Nehezen ismerte fel, hi-
szen fekete lett. Nézte, nézegette, elbúcsú-
zott tőle és felemelte, hogy odavigye a többi
állat közé. Mikor felemelte nem akart hinni
a szemének. A tyúkanyó alól hat darab sárga
kiscsibe szaladt ki. A tyúkanyó saját testével
védelmezte a csibéket a tűztől, vállalta értük
a halált, hogy ők életben maradhassanak. A
szárnyai alá vette őket és így megmentette
az életüket.

Jézus ugyanezt tette velünk is kétezer évvel
ezelőtt, mikor saját magát áldozta fel a ke-
reszten. Az Ő halála, vére Isten elől eltakarja
a mi bűneinket és Isten Jézuson keresztül lát
minket. Nem az elkövetett vétkeinket látja
hanem Jézus bűntelenségét és így beenged-
het a menyországba. Jézus megmentett min-
ket a haláltól és megnyitotta az utat a
mennybe, hogy aki hisz Őbenne annak örök
élete legyen. A kereszten legyőzte a go-
noszt, a halált.

Áldott Húsvéti Ünnepet kíván a Baptista
Gyülekezet!

Mihály Csilla

Húsvéti mese
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Hitélet

Délegyházi Református Missziói Egyházközség
„Ezért ezt felelték Jézusnak: Nem tudjuk. Ő pedig így válaszolt nekik: 

Én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal teszem ezeket.” 
(Máté 21, 23-27)

Nem tudjuk. Ez a válasz hangzik a főpapok
szájából, mikor Jézus megkérdezi, hogy Ke-
resztelő János keresztsége mennyei vagy
földi volt-e. Ha bevallják, hogy mennyeinek
tűnik, Jézus felelősségre vonhatja őket,
hogy miért nem követték. Ha letagadják, a
néptől kell félniük, mert a sokaság Jánost
prófétának tartja. Így hát a Jézusnak feltett
kérdés, amivel sarokba akarták szorítani,
végül öngól lett, és saját magukat csalták
tőrbe a főpapok. Nincs jó válasz, de ezt be-
vallani sem tudják, ezért a kimondott vá-
lasszal még saját magukat is becsapják. De
Jézust nem.

Aki nem veszi észre Isten nyilvánvaló hatal-
mát, hanem inkább magyarázatokat keres, az
legalább annyira becsapja magát, mint a fő-
papok a történetben. Arra a kérdésre, hogy
hiszem-e az Istent, nem válasz az, hogy
„nem tudom”. A „nem tudom” azt jelenti:
„nem merem kimondani, hogy igen.” Nem
meri sok ember kimondani, mert az ugyan
olyan következményekkel járna, mint a fő-
papoknál járt volna: megváltoztatja az
életem. Kimozdít a kényelmes lelki békém-
ből, amit a lelkiismeret folyamatos elhallgat-
tatásával érünk el, és nekünk szegezi a félel-
metes valóságot, hogy Úr az Isten.

A főpapok megúszták ezt a félelemből elha-
zudott választ egy példázattal. Aztán pár
nappal később elégedetten állhattak a ke-
resztfa tövében, mint akiknek sikerült el-
pusztítani azt, akinek a nyilvánvaló hatalma
félelmetesen kimozdította kényelmes lelki
békéjüket. Azonban Krisztus győzelme vilá-
gossá vált harmadnapon a feltámadásban. A
meghalt és feltámadt Urat nézve nincs „nem
tudom”. A „nem tudom” ellentéte a „hi-
szem”. A „hiszem” pedig Pünkösdkor szü-
letik meg igazán, amikor részesei lehetünk a
hitet indító és tápláló Szentléleknek.

meg. A győri karmelita templomban temet-
ték el. 1988-ban helyezték a székesegyház-
ban, ezen a napon ünnepeljük.

Május 30. – Szent István király ereklyé-
inek átvitele
Szent István királyt halála után 1038-ban
Székesfehérváron temették el. VII. Gergely
pápa engedélyével 1083. augusztus 20-án
„testét ünnepélyesen felemelték.” A Szent
Jobb a gyűrűvel együtt Marcurius szerzetes-

hez került. 1084. május 30-án Marcurius
megvallotta ezt a család birtokán lévő mo-
nostorba látogató László királynak. Ez a
monostor lett a Szent Jobb középkori őrzé-
sének helye. A kéztől leválasztott kar Len-
gyelországba, másik része Bécsbe került. A
török dúlás idején a Szent Jobb a koponya
ereklyével együtt Raguzába (Dubrovnik)
őrizték. Mária Terézia a Szent Jobbot 1771.
június 21-én udvarára, a királyi vár kápolná-
jába vitette. A koponya ereklye először Po-

zsonyba, majd Székesfehérvárra került.
1945. augusztus 19-én került haza. A rend
feloszlatásáig, 1950-ig az angolkisasszonyok
Váci utcai kolostorában helyezték el. 1971
óta a budapesti Szent István-bazilika Szent
Jobb Kápolnájában őrzik, 1987-től min-
denki által látható. A 2000. jubileumi évben
a fejereklyét Budapestre hozták ás a Szent
Jobb mellett volt kitéve tiszteletadásra. 

Józsa Sándorné
hitoktató

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 16:00 Ifjúsági Bibliaóra (12-17 éves korosztálynak)
Vasárnap 9:00 Énekkar
Vasárnap 10:00 Istentisztelet és Gyermekistentisztelet

További eseményeink:
Május 7. 10:00 Anyáknapi Istentisztelet
Május 20. 10:00-16:00 Gyülekezeti Gyermekszombat
Május 25. 18:00 Konfirmációs vizsga
Május 28. 10:00 Konfirmációs Istentisztelet
Május 29 – június 2. 18:00 Úrvacsorát Előkészítő Istentiszteletek
Június 4. 10:00 Pünkösdi Úrvacsorás Istentisztelet
Június 5. 10:00 Pünkösdi Úrvacsorás Istentisztelet
Június 5. 15:00-tól előzetes megbeszélés alapján házi úr-
vacsorát viszünk azoknak, akik nem tudnak részt venni a délelőtti
istentiszteleteken. Keressenek bizalommal!

Táborok:
A helyi, óvodásoknak és alsósoknak szóló tábor június 26. és július
1. között lesz megtartva. A napi program 9:00-tól 16:00-ig tart, de
felügyeletet vállalunk minden nap kora reggeltől késő délutánig, elő-
zetes igényfelmérés alapján. Jelentkezni hittanórán, vagy a lelkészi
hivatal elérhetőségein lehet. A részvétel ingyenes, hozzájárulást kö-
szönettel fogadunk. 

Az elutazós, felsősöknek és középiskolásoknak 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, gyermek-
könyvek, ifjúsági irodalom, napiigés könyvek, lelki olvasmányok és
sokféle alkalomhoz illő könyv és igéskártya várja az olvasót! A meg-
lévő készleten túl rendelésre is hozunk könyveket, több kiadó széles
választékából.

Hivatali nyitva tartás: Szerda 8:00-16:00

Elérhetőségeink:
Cím: 2337 Délegyháza, Szabadság tér 11.
E-mail: delegyhaza.ref@gmail.com
Tel.: +36 30 941 51 05
Facebook: https://www.facebook.com/delegyhazaref
Bankszámlaszám: Délegyházi Református Missziói Egyházközség 
10918001 00000085 97250000

Alkalmainkra hívunk és várunk szeretettel mindenkit!

Sáska Attila
református lelkipásztor
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Programajánló

A Délegyházi Horgász Sportegyesület 
felkészítő tanfolyammal egybekötött

Horgászvizsgát hirdet
2017. május 6-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 Uti Lajos
06 20 972 7374 06 30 899 1473

CIRKUSZ Busz
2017. június 3-án (szombaton) 

szeretettel hívunk mindenkit a
Fővárosi Nagycirkusz

11.00 órakor kezdődő

Jégbe zárt cirkuszvilág
című előadására.

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

Költség: Gyermek jegy: 2.025,- Ft Nyugdíjas jegy: 2.175,- Ft
Felnőtt jegy: 2.925,- Ft

A jegyárak kedvezményes árak, és az 1-es kategóriájú helyre szólnak!
Buszköltség a délegyházi lakosoknak nincs!

Indulás: 9.30 órakor a Kölcsey Művelődési Központ elől

Jelentkezni és érdeklődni lehet a Kölcsey Művelődési Központban 
2017. május 19-ig személyesen, vagy a 24/212-005-ös telefonszámon.

Mindenkit szeretettel várunk!

Színházbusz
2017. május 24-én  (szerdán) 

szeretettel hívunk mindenkit a RaM Colosseum 19.00 órakor kezdődő

ExperiDance:
Gyöngyhajú lány legendája

Omega musical

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

Kiránduljunk Együtt!
2017. május 13-án szeretettel hívunk mindenkit

LENDVA és DOBRONAKra
az Orchidea Farm
és Trópusi kertbe,

valamint az  Energia Parkba.

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

Költség: színházjegy: 5.500,- Ft. Buszköltség a délegyházi lakosoknak nincs!
Indulás: 17.30 órakor a Kölcsey Művelődési Központ elől

Jelentkezni és érdeklődni lehet a Kölcsey Művelődési Központban 
2017. május 5-ig személyesen, vagy a 24/212-005-ös telefonszámon.

Mindenkit szeretettel várunk!

Indulás: 7. 00 órakor a művelődési ház elől
Érkezés: 17.30 órakor a Kölcsey Művelődési Központ elől
Buszköltség: 3.000,- Ft / fő - Délegyházi lakosoknak

4.000,- Ft / fő - nem Délegyházi lakosoknak
Egyéb költség: belépőjegy az Orchidea Farm és Trópusi kertbe 5 Euro / fő

Lendva vár: 6 Euro / felnőtt; 2 Euro / gyermek, diák
Jelentkezni és érdeklődni lehet a Kölcsey Művelődési Központban 

2017. május 5-ig személyesen, vagy a 24/212-005-ös telefonszámon.

Mindenkit szeretettel várunk!

A „Gyöngyhajú lány balladája” című musical egy fiatal lány felnőtté válásán, első nagy sze-
relmi csalódásán keresztül idézi meg a Balatonpart, a tó ősi mitikus legendáit. A színpadon
24 ExperiDance táncművész, a mikrofonoknál 5 kiváló musicalszínész, a mese erősítésére
21 szenzációs Omega-sláger. Egy történet, amit mindenki átélt, aki volt fiatal és szerelmes.

Az előadás főszerepeit Szomor György, Koós Réka, Fésűs Nelly, Lux Ádám,
Görög Zoltán, R. Kárpáti Péter, Simon Panna Bogi és Békefi Viktória alakítják.

Lendván, a szlovéniai magyarság központjában a várba láto-
gatunk, majd egy kellemes séta keretében megismerkedünk a
város nevezetességeivel. Ezt követően utazunk Dobronakra.
Közép Európa egyetlen Trópusi Kertje és Orchideafarmja, ahol
évente 500 ezer nö-
vényt nevelnek. A több
ezer m2–es üvegházban

megcsodálhatjuk a szebbnél szebb virágokat, az orchi-
deák mellett gyönyörködhetünk a termő trópusi gyü-
mölcsökben és a mintaboltban vásárolhatunk virág-
okat. Ezután ellátogatunk a Dobronak melletti Bakó-
naki – tóhoz és az Energia Parkba, ahol az érezhető gyógyító energiákat a helyiek régóta
ismerik, és azokat nemrég a tudomány is megerősítette. 26 számozott oszlop jelzi a kimért,
pozitív energiasugárzású Hartmann-pontokat, melyek a Föld mágneses hálójából sugározzák
gyógyító energiájukat, és orvosolják a legkülönbözőbb fizikai és mentális problémákat.
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Tájékoztató, programajánló

A Rákóczi Szövetség 1989-ben történt meg-
alakítása óta sokrétű tevékenységgel igyek-
szik támogatni a szomszédos országokban
élő magyar közösségeket megmaradásukért
folytatott küzdelmükben. Minthogy e közös-
ségek jövője elsősorban attól függ, vállalják-
e a felnövekvő nemzedékek szüleik magyar
identitását, így programjainkkal, kezdemé-
nyezéseinkkel elsősorban az ifjúságot kíván-
juk megszólítani. 
Örömmel számolunk be arról, hogy 2016-ban
minden központilag tervezett rendezvényünk
megvalósult a Kárpát-medencei magyarság
szolgálatában. Összesen 50 rendezvényt/prog-
ramot szervezett Szövetségünk központi iro-
dája, amelyek közel 45 ezer embert, elsősorban
fiatalokat érintettek. Tovább folytatódott a
szervezetépítés, különös hangsúllyal a közép-
iskolás korosztály megszólítására. 
Szövetségünk aktuális taglétszáma 23 800 fő.
2016 folyamán 1825 új taggal bővültünk, az

új tagok átlagéletkora 22 év. A helyi szerve-
zeteink száma 470, ebből 259 Kárpát-me-
dencei középiskolákhoz kötődik.
A Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programja
kifejezésre juttatta a magyarországi civiltár-
sadalom és a települési önkormányzatok
szolidaritását a külhoni magyarság iránt.
2016-ban is segített abban, hogy közüggyé
váljon a magyar iskolaválasztás a Felvidéken,
a kárpátaljai Felső-Tisza vidéken, a partiumi
Bihar megyében, Temes megyében, a dési
régióban, valamint a délvidéki szórványban,
Horvátországot is beleértve. Ezt szolgálták
az óvodásokat és szüleiket megszólító isko-
laválasztási kampányok, az ösztöndíj átadási
ünnepségek és a programról a média által
közölt tájékoztató beszámolók. Az ősz fo-
lyamán összesen 5296 iskolakezdő családja
vette át a támogatást 235 helyszínen. 
A Beiratkozási Programhoz kapcsolódva
december folyamán 13 ezer felvidéki, ta-

vasszal pedig további 2 ezer partiumi, dési,
Temes megyei, délvidéki és kárpátaljai ma-
gyarul beszélő óvodásnak juttatja el Szövet-
ségünk ajándékcsomagját, a szüleiknek szóló
levéllel, amelyben a magyar iskolaválasztás
helyességére és fontosságára hívtuk fel fi-
gyelmüket.

Elérhetőségeink:
RÁKÓCZI SZÖVETSÉG

Cím: 1027 Budapest, Szász Károly
utca 1. IV. em.1.
Postacím: 1255 Budapest, Pf. 23.
Telefonszám: 0036/1-201-3067
Fax: 0036/1-212-8891
E-mail:info@rakocziszovetseg.hu
Web: www.rakocziszovetseg.org
Bankszámla: 11705008-20488172
(OTP Bank)Beiratkozási program

A Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programja

• 2017. június 16. (péntek)
- A Hunyadi János Általános Iskola 

ballagása

• 2017. június 17. (szombat)
- A Csokréta Asszonyklub zenés 

ébresztője
- Horgászverseny az I-es tónál
- Kispályás labdarúgó torna 

a Sportpályán

10.00 órától 
- Rendezvénysorozat megnyitója
- Újszülöttek polgárrá fogadása

- DÉLEGYHÁZA 
4000. LAKÓJÁNAK 
KÖSZÖNTÉSE

A délután folyamán 
- KUTYA Szépségverseny
- ÍJÁSZAT
- MOTOROS BEMUTATÓK
- Helyi csoportok, civil szerveze-

tek, intézmények műsorai,
valamint a meghívott fellépők 
bemutatói

- Kitüntetések átadása

- FEKE PÁL
és az Operett Voices
Társulat musical –
retro műsora

- MÁTÉ PÉTER 
EMLÉK KONCERT ’70

Közreműködnek:

SZULÁK
ANDREA, 

KÖKÉNY 
ATTILA, 

ABEBE DÁNIEL
(BEBE)

Kísér Molnár
György és koncertzenekara

- Támogatójegyek sorsolása
- Utcabál az IDEÁL Zenekarral

• 2017. június 18. (vasárnap)
A nap folyamán 

- VÍZI SPORTOK az I-es tavon
- CICA szépségverseny
- ÍJÁSZAT
- Helyi csoportok, civil szervezetek,

intézmények műsorai, valamint a
meghívott fellépők bemutatói

- „CSODATÉVŐ VARÁZSPÁLCA”
című zenés mesejáték a
Hókirálynő 
Meseszínház
előadásában

- Annamary koncert

- NÓTÁR
MARY
koncert

RAUL és ÁBRAHÁM
koncert

- Támogatójegyek
sorsolása

-KIRÁLY VIKTOR
koncert

XXV. Délegyházi Napok – 2017. június 16-17-18. Kedvcsináló
Délegyháza Község Önkormányzata 2017. június 16 - 17 – 18. között rendezi meg hagyományos falunapi rendezvénysorozatát.

A rendezvénysorozatot Varró Dániel gondolatának jegyében szervezzük:
„Csak a jóknak legyen ma jó.”

A rendezvény ideje alatt a helyi civil szervezetek képviselői, kirakodóvásár és vidámpark várja az érdeklődőket!
A műsorváltozás jogát fenntartjuk! A belépés ingyenes!
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Sport

„Ha van egy álmod, ne mondj le róla!”

OYAMA KARATE KYOKUSHIN HUNGARY
DÉLEGYHÁZI KARATE SPORTEGYESÜLET

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

Tisztelt Olvasók!

Március 11-én izgulhattunk idén először az
egyesület gyerek és felnőtt versenyzőiért.
Horvátországban versenyeztünk Samobor-
ban, a 14. Domenica Kupa nemzetközi ver-
senyen. A versenyre nevezett országok:
Austria, Bosnia and Herzegovina, Dánia,
Magyarország, Olaszország, Makedónia,
Montenegró, Hollandia, Lengyelország,
Szerbia, Szlovénia, Svájc, Ukrajna voltak.
Erős mezőny, erős versenyzőkkel. Nehéz
verseny volt. Az elmúlt években megerősö-
dött a verseny, kinőtte magát. Egy ekkora
versenyen nagyon szép dolog bármilyen
helyezést elérni. A versenyre a szülőkkel
utaztunk, akiknek a támogatása nélkül nem
tudtunk volna ekkora csapattal menni a ver-
senyre. Összesen 33 fő utazott az egyesü-
letből. Eredményeink: Balogh Csaba
aranyérem, Szél Dominika bronzérem,
Gyovai Gergely bronzérem, Eiben Vil-
mos bronzérem, Lenhardt Csaba bronz-
érem, Fonyódi Noel 4. hely, Pongrác
Gábor 4. hely.

Ilyen hozzáállással még sok jó eredmény  van
ezekben a gyerekekben. Különleges élmény
versenyezni. Különleges, mert kell hozzá bá-
torság, hogy ha szólítják a neved, belépj a
pástra. Ott a páston csak magadra számít-
hatsz, én a páston nem segíthetek. Kevés a
jó technika, kevés a jó kondíció és erő. 

Ha van egy álmod, ne mondj le róla. Ha
el akarsz valamit érni, tegyél érte. Legyen az
verseny, övvizsga. Legyen szó bármilyen
harcról, mindig az győz, aki mindent bele ad.
Ha igazán nyerni akarsz, benned kell lennie
a vágynak, a tűznek, az elszántságnak. Az
alap az, hogy edzett legyél, fel legyél kondi-
cionálisan készülve. Így születhet győzelem,
de igazán komoly győzelem a pszichés felké-
szültségen nagyban múlik. Mindig tisztában
kell lennünk, hogy mi döntünk. Mi vagyunk
a felelősek a döntéseinkért, a felkészüléskor
és a versenyen is, a küzdelemben vagy a ka-
taban. Ha pszichésen nincs ott a versenyző,
a siker elmarad. Ezért a versenyzőnek a lel-

kével is foglalkozni kell egy edzőnek. Ez min-
den sportban így van. Magyarország figye-
lemre méltó a sport terén. Azért dolgozom
magam is sok mesterrel az országban, hogy
ez az elismertség megmaradjon, a ránk bízott
sportolók útját egyengessük, segítsük. 

Nagyszerű emberek tették elismertté a ma-
gyar kyokushin karatét úgy a páston, mint az
oktatásban. Furkó Kálmán neve sok nem ka-
ratézó ember előtt is ismerősen hangzik. A
magyar kyokushin karate megalapítója.
Sosai Masutatsu Oyama igazi szamurájnak
nevezte. Idén 70 éves lett Shihan Furkó
Kálmán 7 danos mester, aki a Magyar
Honvédség és egyben a magyar harcművé-
szeti élet egyik élő legendája. Furkó Kálmán
évtizedeken keresztül meghatározó volt a ka-
tonai közelharc-képzés terén is. A honvéd-
ség oktatói a mai napig építkeznek az általa
lefektetett alapokra. Az ezredes ma is aktívan
oktatja a karate iránt érdeklődő generációkat
Szolnokon. 

Én katonai középiskolába jártam, majd tiszti
főiskolára. A karatén kívül a Honvédségen
belül is többször találkoztam vele a 80’ és 90’
es években és sokat tanultam, tanultunk tőle.
A fekete övet, 1. dant tőle vettem át 1996-
ban Békéscsabán. Azóta többször találko-
zunk a karate eseményeken. 
Boldog Születésnapot Shihan!

Marossy Károly 4. dan
Klubvezető
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Hirdetések

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!

Toborzó
Szeretnél önzetlenül segíteni 

a bajba jutottakon?
Szeretnél egy összetartó csapathoz 

tartozni?
Itt laksz a környéken?

Ne habozz, csatlakozz Te is 
a Dunavarsányi-Délegyházi 

Önkéntes Tűzoltó Egyesülethez.

Amit biztosítunk:
• családias légkör
• összeszokott csapat
• fejlett szakfelszerelések és gépjárműpark
• szertárban alvási lehetőség

Követelmények:
• légy aktív és tettre kész
• betöltött 18. életév

Jelentkezni:
rim György parancsnok: 06 30 987 2850
rim Attila elnök: 06 70 348 6092
Majer István titkár: 06 70 774 1778
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Hirdetések

 

  ScSScoobyScoScooScoobScooby -- DooDDoDoo  
 

-  
 

- onzervek  
- Jutalomfalatok 
-  
-   
- 
fekhelyek, , 
vitaminok ) 
-   , 
tengerimalac... 
-   jutalomfalat...)  

    
! 

Szerete  
      

-  18:00 
Szombat: 8:00  13:00 

Keressen minket a Facebookon is, Scooby-  
 

Telefon: +36/30/543-9547 

 
(minimum 3.000,- Ft-o ) 
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Hirdetések

Munkaerőt
keresünk a 

Dunavarsányi Ipari Parkba!!

GoMbaszedőnői
munkakörbe

Felvételhez szükséges:
önéletrajz,

20 – 40 év közötti életkor

Jelentkezés: 9 – 13 óráig

doFe KFT.
dunavarsány, déri Miksa u. 6 – 8.

dofe@invitel.hu
06-70-342-9915
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APRÓHIRDETÉS
• ÜVEG, TÜKÖR, KÉPKERET, HŐSZIGETELT ÜVEG készítés

vagy javítás rövid határidővel vagy AZONNAL! 
2336 Dunavarsány, Görgey u. 6/A. Tel.: 06-20-343-0968

• VÍZVEZETÉK – SZERELÉS, - javítás, dugulás elhárítás, gyorsszol-
gálat, állandó ügyelet hétvégeken is. Tel.: 06-30-376-1796

• 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 ☺

• Kedves Szülők! Fiatal, vidám természetű óvodapedagógus vagyok. 
Szívesen vállalok gyermekfelügyeletet előre egyeztetett időpontokban.
Keressenek bizalommal a 06/20/494-1534-es telefonszámon!

PARKETTÁS MESTER VÁLLAL: lerakást, javítást, csiszolást, lakko-
zást, PVC - szőnyeg ragasztást anyaggal is. Szolid árak, garancia! 
Telefon: 06-30-354-37-69

BÚTOR KÉSZITÉS MÉRETRE, Konyhabútor, beépített szekrény,
ágyszekrény, 20 év tapasztalattal. Telefon: 06-30-9613-294, www.mar-
tinbutor.hu

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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A LASSELBERGER kft.
felvételt hirdet

az alábbi munkakörökbe:

•  TMK lakatos
•  villanyszerelő
•  kotrógépkezelő
•  szállítószalag-kezelő
•  rakodógép-kezelő

Érdeklődni: H-P 8.00 - 14.00
Tel.: 06 30 9869 470

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

Hirdetés, tájékoztató


