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Délegyháza Község
Önkormányzata

tisztelettel és szeretettel
meghívja a község
lakóit az 1848-as
forradalom és
szabadságharc

emlékére rendezett
községi ünnepségre.

Időpont: 
2014. március 15. 

10 óra
Helye: 

Kölcsey Művelődési
Központ

A műsort a Hunyadi
János Általános Iskola

tanulói és a 
Kölcsey Kórus adják.

Kérjük a délegyházi
civil szervezetek és
pártok képviselőit,
hogy amennyiben a
nemzeti ünnepen

koszorút kívánnak
elhelyezni, szándékukat

március 13-án
(csütörtök) 16 óráig

szíveskedjenek jelezni
a következő 

e-mail címen:
kolcseymuvhaz@

delegyhaza.hu
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Újszülöttek:

Csiklya Zseraldó Tamás 2014. 01. 08.

Oláh Boglárka 2014. 01. 10.

Karácsony Flóra 2014. 01. 22.

Borizs-Tóth Lilla 2014. 01. 25.

Kovács Levente 2014. 01. 31.

Molnár Barbara 2014. 02. 07.

Lakatos Karlosz Roland 2014. 02. 14.

Döcsakovszky Zoltán 2014. 02. 17.

„Ő a gyermeked, nézz a szemébe,

kiolvashatod, mi él lelkébe.

Megtört fényében bánat szendereg,

szeretetedért szíve megremeg.

Kell a simítás selymes hajára,

néhány kedves szó gyógyír bajára.

Öleld magadhoz hogyha szomorú,

kerülje el őt messze a ború.

Meglásd, felragyog drága két szeme,

ö lesz a világ boldog gyermeke.”  

/ Törő Zsóka /

Házasságkötés nem volt.

Elhunytak:

Pető Istvánné 1942. 06. 21.     

Simon György Józsefné 1927. 11. 06.                      

Józan Sándorné 1923. 08. 28.

Gál József 1931. 01. 20.

„Hinni akarjuk, hogy láttok,

Odafentről ránk vigyáztok.

Vissza sohasem jöhettek,

De lélekben még szerettek.”

/ Törő Zsóka /

Lakóhelyet létesített: 19 fő

Tartózkodási helyet létesített: 6 fő

Zsolnainé Csernyi Erzsébet
anyakönyvvezető

Anyakönyvi
napló

Önkormányzati Hírek
Délegyháza Község Önkormányzat Kép-

viselő-testülete 2014. január 20-án rend-
kívüli ülést tartott a Polgármesteri Hivatal-
ban, melyen a DTV Zrt. koncessziós szer-
ződésének megszűnéséből eredő elszámo-
lással kapcsolatos egyik határozat kijavítá-
sára került sor. 

Délegyháza Község Önkormányzat Kép -
viselő-testülete a 2014. január 21-i rendes
ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácster-
mében tartotta. Az ülés kezdetén dr. Riebl
Antal polgármester beszámolt a lejárt ha-
táridejű határozatok végrehajtásáról. 

Az ülés első, „Beszámoló az egész-
ségügyi alapellátásról” című napirendi
pontja keretében Dr. Ladányi Györgyi
háziorvos, Dr. Lévai Anikó fogorvos és
Ger gely Sándorné védőnő Délegyháza
egész ségügyi helyzetébe nyújtottak bete-
kintést. Második napirendként a Kölcsey
Művelődési Ház 2013. évi tevékenységé-
ről szóló beszámolót, majd pedig a Köz-
ség éves rendezvénytervét tárgyalta a
Képviselő-testület. Ezt követően ingat-
lanügyeket (ingatlanok külterületté törté-
nő átminősítését, vételi ajánlatot, telek-
határ-rendezést, a Majosi út és Árpád ut-
ca tulajdoni viszonyainak rendezését,
területhasználati kérelmet) tárgyalt a
Képviselő-testület.  

Az ötödik napirendi pont keretében egy
közvilágítási lámpa kihelyezéséről szüle-
tett döntés, melyet a Bizottságok 2013.
évi tevékenységéről szóló beszámolóknak
és a Bizottságok 2014. évi munkaterv-
ének tárgyalása követett. A hetedik napi-
rendi pont keretében a Dunavarsány és
Térsége Önkormányzati Szennyvíztársu-
lás Társulási Megállapodásának módosí-
tását tárgyalta a Képviselő-testület, me-
lyet a 2014. évi költségvetés előkészítése
követett. A rendeletek felülvizsgálata cí-
mű napirendi pont keretében döntés szü-
letett arról, hogy a közétkeztetési térítési
díjak nem emelkednek, valamint új rende-
letet alkotott a Képviselő-testület az ön-
kormányzat által alkalmazandó különféle
díjak megállapításáról (2/2014. (I. 22.)
önkormányzati rendelet az önkormányzat
által alkalmazandó különféle díjak megál-
lapításáról). Az egyéb településfejlesztési
és településüzemeltetési ügyek keretében
egy TSZT módosítási kérelmet tárgyalt a

Képviselő-testület, és döntött arról, hogy
Vígh Antal Rókust bízza meg a Rákóczi
utca for ga lomcsillapítása műszaki tar -
talmának meg határozásával, valamint a
Rákóczi és Jókai utca műszaki leírásának
elkészítésével. 

Délegyháza Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2014. február 5-én rend-
kívüli ülést tartott a Polgármesteri Hivatal
Tanácstermében. Első napirendi pontként
egy belterületbe vonási kérelmet tárgyalt a
Képviselő-testület, melyet a Cafetéria Sza-
bályzatok jóváhagyása követett. Ezt köve-
tően megalkotta a Képviselő-testület a
2014. évi költségvetési rendeletét (3/2014.
(II. 6.) önkormányzati rendelet az önkor-
mányzat 2014. évi költségvetéséről). Az
egyéb településfejlesztési és településüze-
meltetési ügyek keretében döntés született
a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás
2014. évi állami támogatására vonatkozó
pályázat benyújtásáról, a tanyapályázat ke-
retében megvásárolandó gépek beszerzé-
sére kiírt közbeszerzési eljárás bírálatáról,
valamint egyéb településüzemeltetési kér-
désekről. 

Délegyháza Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2014. február 11-én is
rendkívüli ülést tartott a Polgármesteri Hi-
vatal Tanácstermében. Az ülésen az óvo-
dai, iskolai és utánpótlás sport infrastruk-
túra fejlesztése, felújítása című pályázaton
való részvételről döntött a Képviselő-tes-
tület az óvodai sportudvar tekintetében. 

Az ülések jegyzőkönyvei és az ülésen al-
kotott rendeletek a község honlapján
(www.delegyhaza.hu), valamint a Könyv-
tárban olvashatók. 

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

Köszönet és hála Mindazoknak, akik férje-
met,

DR. LÁSZLÓ ANDRÁST 

utolsó útjára elkísérték.

Dr. Ladányi Györgyi
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Tisztelt Választópolgárok!

Áder János köztársasági elnök
2014. április 6-ra tűzte ki az országgyűlési képviselők választásának idő-
pontját. 

A szavazás reggel 6.00 órától 19.00 óráig tart.
A 2014. évi országgyűlési választások helyi szinten történő megszerve-

zése a jegyző által vezetett helyi választási iroda feladata. A korábbi
választásokhoz képest új szabályok léptek életbe.

Az országgyűlési képviselők száma jelentősen csökken. 106 képviselőt
egyéni választókerületben, 93 képviselőt országos listán választunk meg.
Megszűnik a területi lista, így a 386 képviselő helyett összesen 199 képvi-
selő kerülhet a Parlamentbe.

Jelentős változás, hogy a választás a korábbi kétfordulós rendszer he-
lyett egyfordulós lesz, mely minden esetben eredményes, függetlenül a
szavazásra megjelentek arányától.

Ezen a választáson lesz első alkalommal lehetősége az országos nemze-
tiségi önkormányzatoknak nemzetiségi lista állítására. Nemzetiségi listára
azok szavazhatnak, akik kérik, hogy a névjegyzéken az adott nemzetiség
polgáraként szerepeljenek, s ennek hatályát az országgyűlési képviselők
választására is kérik kiterjeszteni. E nyilatkozat megtételéhez szükséges
nyomtatványt a választópolgárok már megkapták, melyet a lakóhely sze-
rinti jegyzőhöz lehet benyújtani. 

Ugyanezen nyomtatvány benyújtásával lehetőség van arra is, hogy a
választópolgár megtiltsa a személyes adatainak kiadását, valamint válasz-
tójoga gyakorlásához segítséget igényeljen (akadálymentes szavazóhelyi-
ség, Braille-írással készült szavazósablon biztosítása, Braille-írással ké-
szült értesítő megküldése). 

A választás napján egyéni választókerületi jelöltre és pártlistára szava-
zunk. A nemzetiségi választópolgár – amennyiben az adott nemzetiség lis-
tát állított – pártlista helyett nemzetiségi listára szavaz.

Ajánlás
A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár 2014.

március 3-ig ajánlóíven ajánlhat jelöltet.
A jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes ajánlása szükséges.

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.
Szavazás

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen
szavazhat. A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópol-
gár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön
Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.

Átjelentkezést 2014. április 4-én 16.00 óráig,  a külképviseleti névjegy-
zékbe való felvételt 2014. március 29-én 16.00 óráig lehet kérni a www.
valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a lakóhely szerint
illetékes helyi választási irodától.

A szavazókörökben szavazatszámláló bizottságok bonyolítják le a sza-
vazást, tagjait a képviselő-testület a jegyző javaslata alapján választja meg,
további tagokat a jelöltek, jelölő szervezetek delegálnak majd.

A szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását 2013. július
25-én határozatban közzétettük, Délegyházán továbbra is három szavazó-
kör működik, az alábbi helyeken: 

Szavazókör sorszám Szavazókör (szavazóhelyiség) címe
001. Művelődési Ház (Szabadság tér 1-2.)
002. Polgármesteri Hivatal (Árpád utca 8.)
003. Hunyadi János Általános Iskola (Árpád utca 53.)

A szavazókörökről rendelkező határozat, és annak mellékleteként a tér-
kép, valamint az utcajegyzék a honlapon, valamint a polgármesteri hiva-
talban megtekinthető.

A mozgásukban gátolt választópolgároknak lehetőségük van mozgóur-
nával szavazni, melynek a feltétele a következő:

A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő,
mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása
miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.

A mozgóurna iránti kérelemnek a választás kitűzését követően, de leg-
később a szavazást megelőző második napon kell megérkeznie ahhoz a
helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szere-
pel, vagy a szavazás napján, legkésőbb 15 óráig kell megérkeznie a szava-
zatszámláló bizottsághoz.

A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár sza-
vazókör területén lévő tartózkodási helyét, ahova a mozgóurna kivitelét
kéri, ha az a magyarországi lakcímétől eltér, valamint a mozgóurna-igény-
lés okát.

A választási kampányra vonatkozó szabályok is több ponton változtak.
A választási kampányidőszak a szavazás napját megelőző ötvenedik nap-
tól a szavazás befejezéséig tart, s megszűnik a kampánycsend intézménye.
Kampánytevékenység csupán a szavazás napján, a szavazóhelyiségek
bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen nem
folytatható, továbbá a szavazás napján választási gyűlés nem tartható.

A választással kapcsolatban információt kérhetnek a Helyi Választási
Irodától az alábbi elérhetőségeken:

Személyesen a Polgármesteri Hivatalban a 7-es szobában (2337 Dél-
egyháza, Árpád utca 8.)

Telefonon a 06-24-542-155-7-es mellék számon
e-mailben a jegyzo@delegyhaza.hu vagy az igazgatas@delegyhaza.hu

címen.
Dósa Renáta 

Helyi Választási Iroda Vezető-helyettes

Vannak még jóindulatú,
segítőkész emberek...

Ezúton szeretnénk megköszönni Palóczai-Kiss Sándornak és fiának,
Tamásnak, hogy az Ökumenikus imahéten minden este részt vehettünk
a környező községek által megtartott imaesteken, ahová saját autójuk-
kal szállítottak minket. Jó egészséget kívánunk, és köszönjük segítsé-
güket: Borbély Sándorné, Darabos Lászlóné, Némedi-Tóth Gáborné,
Palóczai-Kiss Balázsné, Tóth Sándorné.

Segítség az adóbevalláshoz!
Délegyháza Község Önkormányzata szeretne segítséget nyújtani

SZJA-bevallások elkészítésében, ezért az önkormányzat 2014. április
14-től 2014. május 19. napján 12 óráig vár minden olyan lakost, aki
még nem készítette el a bevallását és segítségre szorul.

A szolgáltatás ingyenes.
Információ és segítség: Délegyháza Község Önkormányzata 8-as

szoba, Zsolnainé Csernyi Erzsébet és Varju Miklósné.

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
tájékoztatója
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Általános tájékoztató
1.) Magyar Kémény Kft.
7400 Kaposvár, Petőfi tér 1. 06-40/918-025
Dunaharaszti kirendeltség: 06-40/918-025/
236-os mellék
2336 Dunaharaszti, Fő út 46. Félfogadás: 
H: 12:00-16:00, Sz: 8:00-16:00, P: 8:00-11:00

2.) Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató
Zrt.
2360 Gyál, Kőrösi út 190.
Szennyvíztisztító és elhelyező telep: 2336
Dunavarsány, 36/17 hrsz.
Telefon: csatorna: 24/483-116

víz: 24/483-128

3.) ELMŰ  NYRT. Ügyfélszolgálat
2310 Szigetszentmiklós, Gyártelep 12015/
29/B (Lordok Háza)
Félfogadás: H: 08:00-16:00, Sz: 10:00-
18:00, P: 08:00-14:00
hibabejelentés: 06 (40) 38-39-40
egyéb: 06 (40) 38-38-38

4.) MAGÁZ – Magyar Gázszolgáltató Kft.
8800 Nagykanizsa, Csengery u. 9. 
Tel.: 06-93/500-500
Kirendeltség: 2100 Gödöllő, Szabó Pál u. 28.
Tel.: 06 (28) 545-515, fax: 06 (28) 545-516

5.) Vertikál Zrt.
8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.
Tel.: 06-22/576-070, 06-22/366-029
e-mail: info@vertikalrt.hu

6.)  Munkaügyi Központ – Ráckeve
Cím: 2300 Ráckeve, Lacházi út 34.
Tel.: 24/518-640, fax: 24/515-641

7.) EON Gázhálózati ZRT.
2340 Kiskunlacháza, József A. u. 34.
Félfogadás: H: 8:00-12:00, Sz: 14:00-18:00
Hibabejelentés: 06 (80) 42-42-42 

8.) Építésügyi Hatóság
2310 Szigetszentmiklós, Losonci u. 1.
Tel.: 24/505-542 
http://www.szigetszentmiklos.hu

9.) Okmányiroda 
2330 Dunaharaszti, Báthory u. 1.
Tel.: 24/531-480, 24/531-481
H: 08:00-12:00, du. 13:00-18:00, Sz: 08:00-
12:00, du. 13:00-16:00,  P: 08:00-12:00

10.) ÁNTSZ Ráckevei Kistérségi Intézete
2300 Ráckeve, Kossuth u. 25. 
Tel.: 06-24-485-252
Ügyfélfogadás: H:13:00-16:00, Sz: 9:30-15:00

11.) UPC Magyarország Kft.
Tel.: 1221

Tájékoztató 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2014. évben az adófizetési határidők az alábbiak sze-

rint alakulnak:

Építményadó: I. félév 2014. március 17., II. félév 2014. szeptember 15.
Telekadó: I. félév 2014. március 17., II. félév 2014. szeptember 15.
Gépjárműadó: I. félév 2014. április 15., II. félév 2014. szeptember 15.
Iparűzési adó: I. félév 2014. április 15., II. félév 2014. szeptember 15.

2013. évi iparűzési adó bevallásának határideje 2014. május 31.
A bevalláshoz szükséges nyomtatvány letölthető Délegyháza honlapjáról (www.

delegyhaza.hu).
Kérjük a határidők pontos betartását.

Polgármesteri Hivatal Adócsoport  

(hivatalos, bejelentett munka)

Amennyiben érdekli, úgy kérem
jelentkezzen ifj. Győri Istvánnál 
a 06-70-365-20-19 telefonszámon

(telefoná lá si lehetőséget biztosítunk 
a Művelődési Központból).                

Önkormányzat

Tolnai munkavégzéssel
(szállítás ingyenesen)

betanított munka 

DOLGOZNI SZERETNE?

3 nap nappali, 3 nap pihenő, 3 nap
éjszakai munkavégzéssel.



Útjavítások, vízelvezető árkok
felújítása

A községgondnokság – fejlődő gépparkjának köszönhetően – folyama-
tos útkarbantartás mellett a padkák és vízelvezető árkok kiépítését is el-
kezdte, valamint a posta melletti parkolót is bővítettük.  

Köszönet

Köszönetünket fejezzük ki Sánta Mihálynak Önkormányzatunknak
nyújtott többszörös társadalmi munkájáért. 

Délegyháza Község Önkormányzata
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Kedves Szülők!
Sok szeretettel várunk 20 hónapos kortól 3 éves korig
gyermekeket Délegyháza Község Önkormányzatának

Zsebi-baba Családi Napközijébe 
(2337 Délegyháza, Árpád u. 2.).

Havidíj: 28.000 Ft + az  étkezés díja, 
helyi lakosok számára.

Más községből jövő gyermekek számára 
30.000 Ft + az étkezés díja.

Czanik Lászlóné óvoda- és családi napközi vezető

Készül a kocogó ösvény az I. tó partján
A téli közmunkaprogramnak köszönhetően Önkormányzatunk elkezdte az I. tó elburjánzott partja kitakarítását. Az enyhe időjárás nagymértékben se-

gítette a munkálatokat. A kocogni szándékozók (egyre többen vannak) hamarosan birtokba vehetik a parti sávot.
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A Magányos Időseket és Családokat Segítő
Alapítvány által működtetett Álláskeresők
Klub ja (Senior Foglalkoztatási Klub) megtartot-
ta az év első foglalkozását  január 28-án Du na -
varsányban a Petőfi Művelődési Házban.

Nagyon sokan, közel negyvenen voltunk.
Varsányon kívül jöttek munkát keresők
Majosházáról, Délegyházáról, Taksonyból, sőt
Kiskunlacházáról is. Mivel nagy számban vol-
tak az újak, ezért a bevezető részben az álláske-
resés fontosabb elméleti tudnivalóit beszéltük
meg. Voltak olyanok, akiknek nem volt megfe-
lelően megírt önéletrajzuk sem. Többen érdek-
lődtek a FÉMALK Zrt. elérhetősége iránt.

Ezt követően egyrészt a Ráckevei Munka-
ügyi Kirendeltségről, másrészt a Budapestről
beszerzett álláslistákból válogattak a jelenlévők.
A klub vezetősége egy varsányi hölgy, Borosné
Zsuzsa személyével bővült.

Februárban a klubunk az ötödik évet kezdi.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Kérjük,
ha teheti, adója 1%-ával támogassa a munkán-
kat! Adószám: 18721797-1-13. Köszönjük! 

A klubvezetőség nevében:  Dr. Gligor János

ÁLLÁSKERESŐK KLUBJA

Több mint 250 város, falu, község és kerület címereiből nyílt interaktív
kiállítás hazánk legforgalmasabb „piacterén”.

Országos címerkiállítás nyílt 2014. február 20-án hazánk legforgal-
masabb „piacterén”, a WestEnd City Centerben, ahol minden ma-
gyar megyét képviselik települések címereikkel. A tárlat látogatói
nemcsak a címerek történelmi üzenetével ismerkedhetnek meg, de ha
a közelükben elhelyezett QR kódokat okostelefonjukkal leolvassák,
megnyílik előttük valamennyi település múltjával, jelenével, turiszti-
kai látványosságaival, programjaival. A kiállítás folyamatosan bővül,
kísérőrendezvényei egész évben várják az érdeklődőket.

„Magyarország települései beköltöztek a WestEndbe” – ez a szlogen-
je annak az interaktív címerkiállításnak, amely február 20-án nyitotta
meg kapuit hazánk leglátogatottabb, évente több mint 20 millió látogatót
fogadó bevásárlóközpontjában. A WestEnd City Center és a Magyar
Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) koordinálásával szervezett tárlat
megnyitóján Prosits Attila, a WestEnd City Center ügyvezető igazgató-
ja, valamint – a rendezvény védnökeként – Vizi E. Szilveszter, a
Magyarország Barátai Alapítvány elnöke és Gémesi György, a Magyar
Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) elnöke köszöntötte az egybe-
gyűlteket.

„A címer egy település számára azt jelenti, mint Magyarországnak a
Szent Korona, múltjának, kultúrájának, az ott élők identitásának, összetar-
tozásának szimbóluma – fogalmazott Gémesi György, aki örömét fejezte
ki, hogy a MÖSZ is részt vehetett a kiállítás szervezésében, népszerűsíté-
sében. „A rendezvény másik üzenete a vidék és a főváros közeledése, ami

remélhetőleg egy hosszú távú párbeszéd kezdetét jelenti” – tette hozzá a
MÖSZ elnöke.  

A rendhagyó tárlaton több mint 250 város, község, falu és kerület kép-
viselteti magát az ország minden pontjáról. A kiállítók kétharmada ezer
főnél kisebb lélekszámú település. A legtöbb címer Pest, Nógrád, Bács-
Kiskun, Veszprém, Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből ér-
kezett, de a budapesti kerületek többségének címere is felkerült a
WestEnd City Center folyosóinak falaira. 

A címerek közelében egy-egy okostelefonnal leolvasható QR kód van
elhelyezve, amelyek segítségével minden lényeges információ megtudha-
tó az adott településről, annak múltjától a jelenéig, természeti kincseitől tu-
risztikai látványosságaiig, hagyományőrző együtteseitől aktuális feszti-
váljaiig. 

Walch Ottó, a kiállítás ötletgazdája és projektvezetője elárulta, a tárlat-
hoz számos kísérő rendezvény – például címerfelismerő játék, rendhagyó
történelemóra, tematikus barangolás, illetve jótékony célú címerszépség-
verseny – kapcsolódik majd, s a kiállító települések részt vehetnek a
WestEnd idei tematikus programjain – például kórus-, néptánc-, sajt- vagy
borfesztiválokon, helyi készítésű ételek, illetve kézműves termékek be-
mutatóin – is. 

A települések számára továbbra is lehetőség nyílik jelentkezni a címer-
kiállításon való részvételre, a szervezők célja, hogy a „tárlat anyaga” fo-
lyamatosan bővüljön, négy-öt éven belül pedig már az összes magyar tele-
pülés címere a WestEnd belső utcáit és tereit díszíthetné.

Településeink címerei „életre kelnek” a WestEndben –
interaktív kiállítás hazánk legforgalmasabb „piacterén” 
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KKöösszzöönnee tt
Ezúton szeretne a Délegyháza Faluszépítő Egyesület és annak íjász, va-

lamint evezős csapata köszönetet mondani mindazoknak, akik támogatá-
sukkal és munkájukkal hozzájárultak a február 22-én megrendezett III.
Téltemető Vigasságok rendezvényünk sikeréhez! 

Elsősorban köszönet Délegyháza Önkormányzatának, Kocsis Tamás-
nak, Orbán Róbertnek, akik anyagi támogatást nyújtottak rendezvényünk-
höz. Továbbá köszönet a Délegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek,
akik a tóparton gyújtott tüzet őrizték. Valamint Derzsi Katának, aki a
Művelődési Házban volt segítségünkre. Megköszönjük a Keringészavar
hangulatos táncbemutatóját. Köszönet a finom fánkokért és süteménye-
kért, amivel a délegyházi asszonyok színesítették a büfé kínálatát. Hálásak
vagyunk a Mákvirág csoportjának és az őket kísérő Délegyházi Citeraze-
nekarnak színvonalas előadásukért. Köszönettel tartozunk minden továb-
bi segítőnknek, akik a rendezvény ideje alatt a büfében és a többi helyszí-
nen helytálltak. Végül, de nem utolsósorban köszönjük a részvételt mind-
azon vendégeinknek, akik jelenlétükkel színesítették rendezvényünket!

Délegyháza Faluszépítő Egyesület
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Hamvazószerda, nagyböjt
– lelki elcsendesedés

A húsvétra felkészítő negyvennapos böjt hamva-
zószerdán veszi kezdetét, az idén március 5-ére esik.

A keresztények ebben a bűnbánati időszakban Jé-
zus Krisztus feltámadására készülnek, hitben elmé-
lyülve, a kiengesztelődés és lemondás segítségével.

Hamvazószerda ősi hagyomány, a hívők a vezek-
lés részeként hamut szórtak a fejükre. A szertartás
ezt az emléket ma is őrzi. Az előző évben meg-
szentelt és elégetett barka hamujából a pap ezen a
napon és a nagyböjt első vasárnapján keresztet raj-
zol a hívek homlokára, közben ezt mondja: „Emlé-
kezzél ember, hogy porból vagy és porrá leszel!”

A hamu az elmúlást és a megtisztulást jelképezi.
A nagyböjt negyven napig tart, az Egyház nem

tekinti a vasárnapot böjti napnak, hamvazószerdá-
tól húsvétvasárnapig a böjti napok száma negyve-
net tesz ki. 

A keresztény hagyományban a negyvenes szám
fontos események jelentőségét emeli ki.

– Jézus nyilvános működése előtt negyven napot
töltött a pusztában. Negyven napig tartott a vízözön.
Negyven napig tartózkodott Mózes a Sínai hegyen.
Negyven évig vándorolt a pusztában a zsidó nép.
Jónás negyvennapos böjtöt hirdetett Ninivében.

– A Római Katolikus Egyház hamvazószerdára
és nagypéntekre szigorú böjtöt ír elő.

A liturgikus szín a lila, amely a bűnbánatot jelké-

pezi. A bűnbánat jeleként a szentmiséken elmarad
az alleluja, amely a liturgiában az öröm kifejezője.

A templomot nem díszíti virág.
A nagyböjthöz kötődő szertartás a Keresztút. A

hívek végigkísérik Krisztust a kereszthalála felé
vezető úton. A böjt a bűnbánat, a megtisztulás, az
áldozat fontosságát állítja középpontba, ezzel kife-
jezve az ember Isten iránti szeretetét.

Március van, a természet újjászületését várja
minden ember. A természet által láthatjuk a terem-
tő, gondoskodó Istent.

Március 19-én emlékezünk Szent Józsefre, a
boldogságos Szűz Mária jegyesére. A X. századtól
kezdve e napon ünnepeltük Szent József ünnepét.
A legtöbb képzőművészeti alkotás a Kisjézussal a
kezében ábrázolja. (Szent József-szobrot a délegy-
házi templomunk bejáratánál láthatunk.) A hal-
doklók pártfogójaként tisztelik, mivel a halálos
ágyánál Jézus és Mária álltak.

József egész élete hitbeli zarándokút volt,
Máriához hasonlóan Ő is hű maradt Istentől kapott
hivatásához. Mária életében tökéletesen teljesítet-
te, amit az angyali üdvözletkor mondott – legyen –.

József, amikor az angyal hírül adta neki Isten
üzenetét, egyetlen szót sem szólt. „Úgy tett, ahogy
az Úr angyala parancsolta neki.” (Mt. 1,24.)

A „tett” lett „József útjának” kezdete. Az evan-
géliumok egyetlen szót sem említenek, amit József
mondott volna. József hallgatása különleges jelen-
tőségű, József „Igaz ember volt.” (Mt. 1,19.)

Szent József kül de té -
séről a mise hálaadó éne-
ke tanít.

„Őt az igaz férfit, az Is-
tenszülő Szűznek jegyesül
adtad, hű és okos szolgát
családod fölé emelted,
hogy atyai gonddal őrizze
a Szentlélek erejéből meg-
testesült Fiadat, Jézus
Krisz tust.”

A Római Katolikus
Egy ház március 25-én ünnepli Urunk születésének
hírüladását – Gyümölcsoltó Boldogasszony ünne-
pét. Az Egyház Mária életének legnagyobb titkát
ünnepli ezen a napon.  Áldott anya lett, az Ige meg-
testesült. Ezt a csodát a liturgiában térdet hajtva
említették évszázadokon keresztül.

Mai liturgiánkban a szentmise Hitvallásában a
„Megtestesült” szavakat meghajolva mondjuk.

A Názáretben lakó Máriával, József jegyesével
Gábor angyal közölte a megtiszteltetést, Isten meg-
váltó akaratát, Jézus csodálatos fogantatását.
(Lk.1,26-38.) Rómában már a VII. században be-
vezették az ünnepet, neve: Annuntiatio Domini –
az Úr hírüladása. Keleten a legősibb idők egyik
legnagyobb ünnepe.

„Az Ige emberré lett miértünk, sőt Érted, mert
végtelenül szeretett!”

Józsa Sándorné hitoktató

„Onnan még nem jött vissza senki...”

megállapítás arra utal, hogy emberi tanú által bizonyítot-
tan nem tudjuk, hogy mi van a halál után. Egyedül Jézus
Krisztus „jött vissza”, de Ő sem arról mesélt, hogy mi-
lyen a halál és a pokoljárás, hanem előre mutatott a
menny felé, és az örök életről tett bizonyságot keresztha-
lála előtt és feltámadása után egyaránt. Bár halálából 40
napra visszajött, de információt nem hozott. Menny -
bemeneteléből pedig még nem jött vissza, de elküldte
Lelkét, a Szentlelket, Aki szintén a feltámadás és örök
élet csodájáról győzi meg az engedelmes lelkeket. Tehát
a halál utáni létről általában és a mennyországról konkré-
tan kizárólag az isteni kinyilatkoztatásból, a Szentírásból
van valamiféle képzetünk a Szentlélek vezetésével. Kü-
lönösen is a Jelenések könyvének metaforikus nyelvezete
adja a „mennyei Jeruzsálem” bemutatását, amelyből
egyebek mellett megtudjuk, hogy nem lesz benne temp-
lom és nap és hold sem, mert mindent beragyog az Úr di-
csősége. Bizonyára nem lesz bíróság és börtön sem, mert
nem lesz bűn és nem lesz kórház és iskola sem, mert nem
lesz betegség és tudatlanság sem. De ennél többet szeret-
nénk tudni. Például azt, hogy annak a titokzatosan tökéle-
tes világnak mi a jelentősége és jelentése az itteni és mos-
tani világ számára. 

Máté Evangéliumának 13. fejezetében Jézus Krisztus
számos példázatban mutat rá, hogy mihez „hasonló a
mennyek országa” és hogy miért fontos ezt tudni a tanít-
ványoknak. Ezek közül kettőt nézzünk meg közelebbről.
Az egyikben hasonló a mennyek országa a szántóföld-
ben elrejtett kincshez. A béres, aki rátalál, fölismeri a
kincset, nagyon örül, eladja mindenét és megveszi a
kinccsel együtt a szántóföldet. A másik példázatban ha-
sonló a mennyek országa a kereskedőhöz, aki adja, veszi
a gyöngyöket mindaddig, amíg az igazit meg nem talál-
ja. Ekkor az összes többit eladja, és megveszi azt az
egyet.

Az a közös ebben a két emberben, hogy mindketten
értékekre érzékenyek voltak. Mindketten fölismerik az
igazi értéket, áldozatot hoznak érte, és nagy örömüket le-

lik benne. Nagy örömük van valami olyanban, aminek
pedig praktikus jelentősége csak akkor lenne, ha túlad-
nának rajta, de ez eszükbe sem jut. Nem hivalkodnak,
nem kereskednek vele, de örülnek neki múlhatatlan
örömmel. Örülnek, hogy maradandó, sőt megtartó kincs
van a birtokukban, és nem mulandó bóvli. 

Sajnos ez az értékre érzékenység nem általános embe-
ri tulajdonság. A legtöbben azonnali olcsó élvezetet, si-
kert, hasznot, hatalmat szeretnének. A sok kívánatos, a
több még inkább vágyott, de ezek az áhított dolgok leg-
többször azonnaliak, rövidtávúak, mulandóak, és ráadá-
sul legtöbbször és végső soron kiábrándítóak, csalódást
okoznak. S a legszomorúbb az, hogy ennek az értéktelen-
ségek után sóvárgó, a bóvlival is beérő mentalitásnak a
kifejlesztésére egy egész tudatformáló ipar törekszik,
nem is kis sikerrel. Ennek vannak TV-csatornái, frekven-
ciái, széles és keskeny sávjai. Van óriási sajtója, és a tu-
datformálás, lélekrontás sok-sok agyafúrt eszköze. Kö-
vetkezésképpen és sajnálatosan van rengeteg áldozata.

Aki azonban ennek ellenáll és érzékeny a maradandó
értékekre, az egyszer csak azon kapja magát, hogy már
nem éri be azzal, ami a mulandóság része. Már nem éri be
azokkal a kincsekkel, amiket a rozsda és a moly meg-
emészt. Mennyei, örökkévaló és az örökkévalóságra
megmentő kincsre vágyik, s ezt magában Jézus Krisztus-
ban találja meg. Amikor ez megtörténik, akkor, ahogy
Reményik Sándor mondja: „…magától megnyílik az
ég…”, s lelki szemeinkkel látjuk az isteni kegyelem min-
dennapos jelenlétét életünkben. Ekkor oszlanak kételye-
ink, választ kapnak kérdéseink, és osztozunk a reformá-
tus énekeskönyv 480. dicséretének e hitvallásában: „Ér-
zem, hogy az örök élet már e földön az enyém lett.”

a Presbitérium

Az Isten Szolgálatában Református 
Missziói Alapítvány

ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik a 2012-es
személyi jövedelemadójuk 1%-ával alapítványunk és
alapítványunkon keresztül a református gyülekezet, a

cserkészcsapat által szervezett dunavarsányi hitéleti, if-
júsági, szociális, kulturális és missziói munkát segítet-
ték elő.

A javunkra történt rendelkezések kapcsán 207.611
forintot fordíthattunk a fent említett szolgálatokra. Isten
áldja meg a rendelkezők javunkra történő döntését.

Tisztelettel kérjük és bizalommal várjuk továbbra is a
fent említett szolgálati területek anyagi támogatására a
2013-as személyi jövedelemadójuk 1%-ának szíves fel-
ajánlását. Adószám: 19178123-2-13

Köszönetet mond: a Kuratórium

A Magyarországi Református Egyház
helyi gyülekezeteként ezúton is köszönetet mondunk
mindazoknak, akik 2012-es személyi jövedelemadó-
juk 1%-ával a Magyarországi Református Egyház if-
júsági, szociális, kulturális és missziói munkáját segí-
tették elő.

Mint ismeretes, az így felajánlott összeg országos
egyházunk – tehát nem a dunavarsányi – fontos bevéte-
le, amelyet egyebek mellett a fenti célokra fordít, és így
folytatja azt a több mint fél évezredes magyar kultúrát és
magyar nemzetet szolgáló tevékenységét, amelyet min-
den történelmet becsülő ember ismer és elismer.

Tisztelettel kérjük és bizalommal várjuk továbbra is a
fent említett országos református szolgálati területek
anyagi támogatására a 2013-as személyi jövedelemadó-
juk 1%-ának szíves felajánlását. Technikai szám: 0066

Köszönetet mond: a Presbitérium

A Soli Deo Gloria Közösség
ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik tagságuk-
kal, munkájukkal vagy adományukkal segítették egye-
sületünk elmúlt évben végzett kulturális, szociális és
közösségformáló munkáját. Tisztelettel kérjük és biza-
lommal várjuk a fent említett szolgálati területek anyagi
támogatásaként a 2013-as személyi jövedelemadójuk
1%-ának szíves felajánlását. Adószám: 18269947-1-13

Köszönetet mond: a Vezetőség
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A Biblia sok helyen beszél az angyalokról,
akik Isten különleges lényei, és egyik feladatuk
az, hogy az embereket segítsék.

Pár évvel ezelőtt, egy decemberi estén történt
ez az eset, amit most elmesélek.

Minden évben szervezünk a gyerekeknek egy
karácsonyi ünnepséget, aminek része a kézműves
foglalkozás, bábszínház, a karácsonyi történet el-
mesélése és az ajándékosztás. Abban az évben
még egy színdarabbal is készültünk, amit a biblia-
körös gyermekeink adtak elő.

Péntek este, mielőtt a színdarab főpróbája meg-
kezdődött volna, gondoltam elszaladok a közért-
be kiflit venni. Nagyon esett az eső, és sietnem
kellett, mert 20 perc múlva jöttek a gyerekek pró-
bálni, így autóval mentem. A közért előtt sietve le
akartam parkolni az autóval, de a sietség és az eső
hatására nem vettem észre, hogy az út szélén van
egy kibetonozott árok. Mentségemre legyen szól-
va, olyan sok eső esett, hogy az árok megtelt víz-
zel, és nem lehetett észrevenni.

Szóval nagy lendülettel leparkoltam a mik ro -
busszal, belecsúszva az árokba. Nagyon megijed-
tem, hogy most mi lesz, hogy jövök ki innen és
mikor. Az első gondolatom az volt, hogy el fogok
késni és nem lesz főpróba. Azonnal nyúltam a te-
lefonom után, hogy segítségül hívjam a férjemet.

Akkor vettem észre, hogy a telefonom otthon ma-
radt. Hiszen csak kiugrottam a közértbe… Ki-
szálltam a félig becsúszott autóból, és körülnéz-
tem, mit is csinálhatnék. Hamar rájöttem, hogy
egyedül semmit. Abban a percben odajött hoz-
zám egy férfi, és megkérdezte tud-e segíteni. El-
kértem a telefonját és felhívtam a férjemet. A fér-
jem azt mondta, hogy keres egy kötelet, amivel
talán ki lehet húzni az autót, és rögtön jön.

Amint letettem a telefont, odajött hozzám egy
fiatal nő, és ő is megkérdezte, tud-e segíteni. Vá-
laszt nem várva folytatta, hogy az édesapjának
van egy trélere, és máris idehívja, hogy kihúzza az
autót. Péntek este volt, sötét, és rettentően esett az
eső… Az édesapa körülbelül 5 perc múlva meg-
érkezett a trélerrel, és 5 perc alatt kihúzta ezt a
nagy autót. Én csak álltam és néztem, és nem hit-
tem el. Az előbb még az árokban volt az autó, én
meg kétségbeesésemben azt sem tudtam, mit csi-
náljak, hiszen még telefonom sem volt. Még min-
dig péntek volt, sötét, és az eső is esett. Szépen
megköszöntem, és megkérdeztem mivel tarto-
zom, azt mondták semmivel és elmentek.

Egy perc múlva kötelekkel, szerszámokkal felsze-
relve megérkezett a férjem, és nem hitt a szemének.
Azt kérdezte: – Hát az autó nem az árokban van? 

– Csak volt. – válaszoltam. – Már kihúzták. 

– Ki és hogy? 
Elmeséltem neki az egész történetet, és hozzá-

tettem, tudom, hogy Isten küldte őket. Talán az an-
gyalai voltak… Olyan hihetetlennek tűnik az,
hogy az ember belecsúszik az árokba egy
mikrobusszal egy sötét, esős, téli estén, és nagyjá-
ból negyedóra múlva mehet is tovább, mintha meg
sem történt volna az egész. A segítség pedig isme-
retlen emberek által érkezett, akik azonnal megje-
lentek és segítettek, mintha a legjobb barátaim len-
nének. Mi ez, ha nem Isten gondviselése? Ki más
indította volna őket a segítségre, ha nem Ő? A fia-
tal nő véletlen ott volt a közért előtt, véletlen meg-
látta az esetet és véletlen tudta kit kell hívnia. Az
apuka pont otthon volt a trélerrel és pont ráért,
hogy odajöjjön. Túl sok itt a véletlen, és Isten nem
is véletlenszerűen gondoskodik gyermekeiről.
Sem előtte, sem azóta nem láttam azt a fiatal nőt és
a segítőkész apukáját, de akkor, ott Isten eszközei
voltak. Köszönöm Istennek, hogy odaküldte őket,
és most is bizonyította, hogy Ő gondoskodik gyer-
mekeiről és nem hagyja őket magukra.

A próbáról nem késtem el, én fogadtam a gye-
rekeket úgy, ahogy korábban elterveztem, csak
próba előtt kiugrottam a közértbe.

„Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és
megmenti őket.” Zsoltárok 34:8

Mihály Zoltánné
Baptista Gyülekezet

A Hit Gyülekezete
Szeretetszolgálata – a HISZ

Az újság előző számában röviden bemutattuk
egyházunk történetét, hitvallását és tevékenységét.
Jelen írásunkban a Hit Gyülekezete országos és he-
lyi szintű szociális és karitatív tevékenységéről
szeretnénk beszámolni.

Ahogy korábban említettük, a Hit és Erkölcs
Kulturális Alapítvány szociális tevékenységet, csa-
ládsegítést, időskorúak gondozását, továbbá neve-
lést, oktatást, képességfejlesztést, ismeretterjesz-
tést és kulturális közhasznú tevékenységet folytat.
Az egyház ezenkívül létrehozta saját karitatív-szo-
ciális szervezetét, a Hit Gyülekezete Szeretetszol-
gálatát (HISZ), mely a rászorulóknak való segít-
ségnyújtást tűzte ki célul, étel- és ruhaosztások
nyújtásával, melyeket szintén a hívek önkéntes
adományaiból valósítanak meg. 

A HISZ az egész éves rendszeres karitatív tevé-
kenységén felül a téli és a karácsonyi időszakban
fokozott figyelmet fordít a rászorulók segítésére.
Ekkor az évközi tevékenysége kibővül tűzifa- és
ruhaosztással, hajléktalanok segítésével, valamint
ilyenkor több élelmiszercsomag kerül kiosztásra.
December 17-e és 20-a között több mint 100 nél-
külöző családnak adtak át segélycsomagot, majd
19-én Szigethalmon egy mentálisan sérült embere-
ket segítő otthonba látogatott el a HISZ szociális
Mikulása. December 21-én Mohácson 500 család

részére osztottak ruhát, valamint 500 kilogramm
burgonyát és hagymát. December 22-én kétszáz
rászoruló kőbányai család között közel kétmillió
forint értékű meleg ruhát, tartós élelmiszert és
gyermekjátékot osztottak szét. December 24-én a
nyolcadik kerület legrászorultabb családjain segí-
tettek: 3000 kilogramm burgonyával, 600 adag
meleg étellel és tartós élelmiszer csomagokkal vár-
ták a rászorultakat. Az alapvető élelmiszerek mel-
lett a Cserpes Sajtműhely adományaként tejtermé-
ket és sajtokat is kaptak az érintett hátrányos hely-
zetű családok. A karácsonyi akció során szétosztott
mintegy 10 millió forint értékű adomány szinte ki-
zárólag a Hit Gyülekezete tagjainak felajánlásaiból
származik.

A HISZ aktivistái szintén a Cserpes Sajtműhely
felajánlásából 10.000 darab Túró Rudit osztottak
szét országszerte olyan gyermekek között, akik va-
lamilyen sajnálatos élethelyzet miatt a két ünnep
között is távol voltak családjuktól. Az édességeket
budapesti és vidéki gyermekkórházak és gyereke-
ket ápoló speciális otthonok kis betegei kapták. 

A szervezet széleskörű országos tevékenységé-
nek egyik fő koordinátora egy délegyházi gazda,
Maurer Zoltán, akinek köszönhetően a HISZ mun-
kája Délegyházán is jól ismert. Az elmúlt három
évben a szeretetszolgálat többször szervezett ruha-
és ételosztást a településen, továbbá a Délegyházi
Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel közösen részt vett a
dunai árvíz elleni védekezésben. A tavalyi majáli-
son a HISZ sátornál a birkapörköltfőzés és -kósto-
lás mellett a gyerekek számára is volt program,
arcfestés és lovaglás, továbbá a szervezet aktivistái
a népszerű Action Bible című Képregény Biblia
példányait osztották szét ingyenesen a gyerekek-

nek. Augusztus 20-án a lecsófőző verseny kereté-
ben a HISZ szilvalekvárt is főzött, majd palacsintá-
ba töltve ajándékozta meg vele a sátorhoz látogató-
kat. Ez az akció különösen népszerű volt. Tavaly
novemberben sajnálatos módon kigyulladt egy
családi ház a Csóka-tanyán, melynek helyreállítási
munkájában a HISZ önkéntesei is segédkeztek.

A szeretetszolgálat 2012-ben és 2013-ban pol-
gári segítséggel Délegyháza legrászorultabb csa-
ládjai számára adományozott az adott család éves
zöldségszükségletének megfelelő vetőmagot, to-
vábbá családonként 25 előnevelt csirkét. A csalá-
dokat a délegyházi önkormányzat ajánlása alapján
választották ki, és amennyiben az érintettek részt
kívántak venni a programban, a HISZ átadta nekik
az adományokat. Ezt az elmúlt két évben sikeres
akciót a szeretetszolgálat idén is szeretné folytatni.

Szeretettel várunk mindenkit istentiszteleteinken!
Hit Gyülekezete Dunaharaszti

Cím: Dunaharaszti, Arany János u. 30.
Istentiszteletek: péntekenként 18.30-tól

Telefon: 06-70-546-0505

Az angyalok valóban itt járnak közöttünk?!
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A kutyatartás kultúrája 
A délegyháziak többsége kutyaszerető ember, ezért sorozatot indítunk,

ami segíti a kutyák megértését és a gazdával való jó kapcsolat kialakulását.
Kedves Délegyházi Lakosok!
Az első legfontosabb, hogy ha már van kutyusunk, vagy ha még nincs,

tisztában legyünk egy-két fontos kutyatartási szabállyal. Ezek írott és írat-
lan szabályok, de nélkülözhetetlenek a kutyánk jó közérzete kialakításá-
hoz és a jószomszédi viszonyok fenntartásához.

Egy kutyatulajdonosnak tiszteletben kell tartania mások jogait, illik te-
kintettel lenni azokra, akik a környezetében akár kutyával, akár kutya nél-
kül élnek. A kulturált kutyatartás írott és íratlan szabályaival sajnos sokan
nincsenek tisztában.

Ezen próbáljunk meg együtt, együttes erővel változtatni!
A kulturált kutyatartás egyik alapvető eleme, hogy megfelelő körülmé-

nyeket biztosítsunk kutyánknak. Olyan körülményeket, melyben jól érzi
magát kutyánk, a család, s nem zavarunk vele másokat. Fontos, hogy a ku-
tyánk a kerítésen kívülre felügyelet nélkül soha ne jusson ki!

Kutyát tarthatunk lakásban és kertben. Természetesen az egyes kutyafaj-
táknak eltérő igényei vannak, ezért a lehetőségeinket mérlegelve válasszuk

ki a megfelelő kutyafajtát. 
A kutyatartásnál tartsuk be az

Ország és az Önkormányzat erre
vonatkozó rendeletét.

2013. január 1. után kötelező a
chip minden 4 hónaposnál
idősebb kutyának.

Kötelező az évente ismételt veszettség elleni oltás, az önkormányzatnak
le kell jelenteni minden ebet /ebösszeírás/. A chippel megjelölt eb tulajdo-
nosának, tartási helyének megváltozása vagy az állat elpusztulása esetén
az eb tartója az adatváltozást 8 napon belül köteles a magán-állatorvossal
az adatbázisban regisztráltatni.

A 41/2010-es Kormányrendelet szerint belterület közterületén – kivéve
az ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet vezetni.

Lakásban tartásnál ne feledkezzünk meg arról, hogy kutyánknak bizo-
nyos szükségleteit időközönként el kell végeznie, s legjobb, ha ezeket nem
a lakásban intézi el. A kutyák alapvetően bizonyos határon belül alkalmaz-
kodni tudnak a gazdi napirendjéhez, ezt azonban valóban illik betartani.

Kertben a legmegfelelőbb körülményeket akkor biztosíthatjuk kutyánk
számára, ha abban lehetőség szerint szabadon – nem láncra kötve – mo-
zoghat. Ehhez elengedhetetlen egy megfelelően megépített kerítés.

A telken belül ki lehet alakítani egy kennelt, természetesen ez nem azt
jelenti, hogy a kutya legyen a nap 24 órájában ide bezárva!

Láncra kötött vagy elzárt kutya nem tudja teljesíteni azt a feladatát,
hogy egy betörést megakadályozzon. (A sötétben ugató kutya – lehet bár-
milyen fajtájú – általában elriasztja a betörőket, inkább választanak csön-
des, kutyamentes területet a betöréshez.)

Kutyánknak is jár egy ház, mely egy fedett rész, ahova elmenekülhet az
eső, vihar elől, télen ide bújhat melegedni. 

Fontos, hogy a kennelben legyen egy olyan rész, ahol hűsölhet a kutya.
Legyen árnyékos hely, pl. egy lombos fa, mely árnyékos helyet biztosít a
kutyának. 

(Kennel méretei a 115/2012. (VI.
11.) Kormányrendelet szerint 20 kg
alatti kutya esetén minimum 10 m2;
20-40 kg között minimum 15 m2; 40
kg felett pedig minimum 20 m2.)

Ha kutyánknak melege van, el-
kezdhet gödröt ásni, mert egyre len-
tebb haladva keresi magának a hű-

vös helyet. Ezért ne legyünk mérgesek rá, a túlélésért küzd, hiszen nagy
melegben könnyen hőgutát kaphat. 

A falut járva sajnos rengeteg kutyát láttunk megkötve, láncon tartva. Ez
semmiféleképpen nem jó a kutyának, agresszívvé, kezelhetetlenné, s leg-
inkább kiszámíthatatlanná válhat. Amint teheti, el-
csavaroghat. Ráadásul, mint fentebb írtam, a házőr-
zés feladatát sem tudja így teljesíteni.

Kutyáinkkal, ha tehetjük, sétáljunk és játsszunk na-
ponta. Ne csak annyi legyen a foglalkozás, hogy mun-
kából hazatérve odalökjük elé az élelmet és a vizet!

Ennél többet érdemelnek!               Kotlár Andrea

Ozmózis víztisztító berendezés:
� A legjobb vízminőséget biztosítja a

ház tartásban.
�Kiszűri a hormon- és gyógyszerszár-

mazékokat.
�Hozzávaló szűrővel az arzén kiszű ré sé -

re is képes. A 20 000 liter víz megszű-
résére alkalmas arzénmentesítő szűrő külön is megvásárolható,
ára: 8 500 Ft.

� Igényes és esztétikus, kerámiabetétes csaptelep. 
� A berendezés sokféle kiegészítővel bővíthető. 
� Igazi társ az egészséges életmódhoz.

A berendezés ára: 49 990 Ft (+ arzén szűrő 8 500 Ft)
Komplett szolgáltatás – Délegyházán ingyenes kiszállítással – a tele -
pítéstől az üzembe helyezésig. Bővebb felvilágosítás: 06 70 371 5000

Öntözőrendszerek
tervezése, kivitelezése, javítása

Kertépítés és Kertfenntartás

Telefon: 06-30-584-5253
Web: ontozorendszerek.5mp.eu



IX. ZEMPLÉN KUPA: 
Nacsády Ágnes és Nacsády Júlia bronzérmes!

Tisztelt olvasók!
Február 1-jén a Zemplén Kupával kezdődött a versenyzés 2014-ben. A

versenyre érkező versenyzők és szülők Széphalmon szálltak meg a Múze-
umkert vendéglőben. Az egyesület a versenyzők szállását a befolyt 1%-
ból finanszírozta. Köszönjük a tavalyi évben felajánlott adó 1%-ot, és ké-
rünk minden sportbarátot, hogy idén is támogassanak minket ezzel. Kö-
szönöm a segítségét a segítőknek, Tordai Viktornak, Varga Ádámnak,
Lengyel Árpinak, Varga Kittinek és Tordai Attilának! Viktor vezette a
csoportot és dokumentálta a versenyt. Az első versenyzőink voltak:
Schleer Enikő, Balázs Adorján, Biksi Dániel, Joósz Andrea, akik szépen,
nyugodtan versenyeztek. Gratulálok a versenyzőinknek, mindenki kitett
magáért! Nacsády Ágnes és Nacsády Júlia bronzérmes élete 2. karate -
versenyén! Gratulálunk a két testvérnek a dobogós helyezésért, szép volt
lányok! A verseny nemzetközi lett, Magyarország mellett Horvátország,
Lengyelország, Ukrajna, Törökország és Szerbia képviseltette magát. 300
fős versenyen szép eredmény a bronzérem is. Legközelebb mindenki
eredményesebb lesz. 

Március 14-én Horvátországba utazunk versenyezni, ahová 10 ország
jelentkezett. A Délegyházi Karate Sportegyesület indulói Horvát or szág -
ban: Juhász Sándor, Schleer Ferenc, Lenhardt Gergely, Szász Tamás, Tor-
dai Attila, Lenhardt Csaba, Horgos Dániel, Tordai Viktor, Pál Balázs,
Balázs Adorján, Spangli Marcell és Kanizsai Fanni. Évek óta vendégek
vagyunk horvát barátainknál, és szép érmekkel térünk haza. Kérek min-
denkit, szurkoljon egy kicsit a csapatnak!

Januártól nyárig karate szemináriumokat rendezünk Délegyházán,
Pomázon és Budapesten. Ezeken a napokon júniusig mindenkinek megta-
nítjuk a formagyakorlatokat fekete övig, mert úgy gondoljuk, hogy képe-
sek ezeket a nehéz, de szép katakat megtanulni. Így a későbbi vizsgákon

jobban fogják ismerni ezeket, vagy ha versenyeznek, a „puttonyban” több
tudás lesz. Van is rá érdeklődés, mert januárban 100 fő jött el a meghirde-
tett edzésekre. A gyerekeknek is szépen meg lehet tanítani bonyolultnál
bonyolultabb szép mozgásokat. Egyszer kata bajnokok lesznek. 

Várjuk a jelentkezését az új karatésoknak! Gyermek edzések 6-14 éves
korig Délegyházán. Segédedző: Tordai Viktor 1 kyu, edzésidőpontok:
hétfő 17:00–18:30; csütörtök 17:00–18:00. Ovis edzés Tordai Viktor ve-
zetésével pénteken 18:00–19:00-ig (06-20-423-2804). Gyermekedzésen
Dunavarsányban a Művelődési Házban hétfőn és csütörtökön 15:00–
16:00-ig, valamint ovis edzésen keddenként 17:00-18:00-ig. Felnőtt edzés
Dunavarsányon a Robi cukrászdában hétfőn és csütörtökön 19:00–20:30-
ig 12 éves kortól. Érdemes elkalandozni kicsit a megújult honlapunkon
(www.senseimarossy.hu),  sok videóval edzésekről, versenyekről…, hát-
ha Ön / Te is kedvet kapsz, hogy ennek a baráti társaságnak a tagjává válj!   

Kedves karate sportbarátok!
Kérem támogassák a Délegyházi Karate Sportegyesületet 

személyi jövedelemadójuk 1%-ával idén is!

Délegyházi Karate Sportegyesület
Adószámunk: 18696547-1-13

Marossy Károly 4 dan
klubvezető

�  Kara te   �
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Vízvezeték-szerelés, -javítás, du gu lás -
elhárítás, gyorsszolgálat, állandó ügye-
let hétvégeken is. Tel.: 06-30-376-1796

***
Pedikűr, manikűr, gél-lakk, talpmasz -
százs otthonában! Tyúkszem, sarokre-
pedés, gombás köröm, körömbenövés?
Hívjon bizalommal! Kovács Zsu -
zsanna: tel.: 06-30-567-1075

***
Üzlethelyiség kiadó Délegyházán a Rá -
kó czi út 7. szám alatt. Tel.: 06-20-211-
5434

***
Jazz tanszakon tanult előadóművész
jazz, pop, szórakoztató zenei, zongora
és zeneelméleti oktatást vállal Délegy-
házán és környékén minden korosztály

számára. janos.dani03@gmail.com 
+36-30/585-2184

***
Redőnyök, szúnyoghálók készítése és
javítása. Hétvégén is. 
Érdeklődni lehet: 06-20/9715-198,
06-30/302-9444.

***
Hidegburkolást, laminált és kész parket-
ta lerakást, kandallóépítést vállalok.
Tel.: 06-70/977-3208

***
Ácsmunkák, tetők építése, javítása, il-
letve bádogos munkák, veszélyes fák
kivágása. Hívjon bizalommal a 
06-30/8584-061-es telefonszámon.

***
Kertrendezést, kertépítést, kőműves
munkákat és kerti kemencék építését
vállalom. Tel.: 30/397-1313

KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK:

1. Polgármesteri Hivatal
Tel.: 06-24/542-155
Fax szám: 06-24/542-156

2. Napsugár Óvoda
Tel.: 06-24/212-070

3. Hunyadi János Általános Iskola
Tel.: 06-24/212-055
Fax szám: 06-24/212-055

4. Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat: 
06-24/483-352

5. Zsebi-baba Családi Napközi:
Tel.: 06-30/868-6614

6. Kölcsey Művelődési Központ
Tel.: 06-24/212-005

7. Könyvtár
Tel.: 06-24/412-172

8. Orvosi rendelő
Tel.: 06-24/212-044

9. Orvosi ügyelet
Tel.: 06-24/472-010. 
Hívható hétköznapokon 16.00–8.00 között, 
hétvégén, ünnepnap 0.00–24.00 között.

10. Fogorvos
Tel.: 06-24/212-753

11. Védőnő
Tel.: 06-24/412-128

12. Gyógyszertár
Tel.: 06-24/212-065

13. Délegyházi Állatorvosi Rendelő
dr. Hegedűs Tamás 06-30/471-3306
dr. Kotora Noémi 06-30/232-8395

14. Posta
Tel.: 06-24/512-805

15. Mozgáskorlátozottak Délegyházi Szervezete, 
valamint Máltai Szeretetszolgálat Délegyházi 
Csoportja
Vezető: Palóczai Kiss Balázsné
Tel.: 06-70/434-5165,  06-70/434-5166,
06-70/434-5163

16. Délegyházi Önkéntes Tűzoltóság
Lenhardt Károly
Tel.: 06-20/321-2255

17. Közterület-felügyelő: Trencsánszki Tibor
Tel.: 06-30/328-0304

18. Községgondnokság: Zólyomi József
Tel.: 06-20/255-7345

19. Dunavarsány – Délegyháza Református
Egyházközség
Tel.: 06-24/484-452

20. Katolikus Plébánia Dunavarsány
Tel.: 06-24/472-017

21. Temetkezés: Elohim Kft.
Tel.: 06-30/678-9278, 06-30/236-4884

Kiadó: Délegyházi Polgármesteri Hivatal
Székhelye: 2337 Délegyháza, Árpád u. 8.

Ingyenes kiadvány

Felelős kiadó: Dr. Molnár Zsuzsanna • Főszerkesztő: Derzsi Katalin
Fotók: Bulyákiné Éberth Anna, Varga Gábor

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. 

Megjelenik minden hónap utolsó hétvégéjén.

Nyomdai munkák: Press+Print Kft. Kiskunlacháza
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APRÓHIRDETÉS

� Hirdetések  � Tájékoztató   �
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DÉLEGYHÁZI HÍREK hir detési díjai
Egész oldalas fekete 10.000.-
Fél oldalas fekete 5.000.-
Negyed oldalas fekete 2.500.-
Apróhirdetések 500.-

Apróhirdetésnek minősül a 30 szóig terjedő hirdetés.
A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Fizetés számla ellenében készpénzzel vagy átutalással történik. 2011. januártól csak
azokat a hirdetéseket tudjuk megjelentetni, amelyeket előre kifizettek a meg ren -

delők. Aki egész évre előfizeti hirdetését, kedvezményt kap a hirdetés árából.

Hirdetésfelvétel: Hirdetéseiket a hirdetési díj önkormányzati pénztárban, 
illetve a Kölcsey Művelődési Központba történő befizetése vagy átutalás 

(OTP: 11742180-15734769)  után adhatják fel.
Kölcsey Művelődési Központ – Ügyintéző: Derzsi Katalin

Cím: 2337 Délegyháza, Szabadság tér 1-3.
E-mail cím: delegyhazihirek@gmail.com • Tel./Fax: 24/212-005

Délegyháza Község Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Osztály
2337 Délegyháza, Árpád u. 8.
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A Kölcsey Művelődési Központ az elmúlt évek sikerei nyomán idén is szervez húsvéti kirándulást. Tavaly
Palócföld húsvéti hagyományaival ismerkedhettünk meg, idén Matyóföldre invitáljuk az érdeklődőket!

Matyó Húsvét
autóbuszos kirándulás Délegyházáról Matyóföldre
2014. április 21. (húsvéthétfő)

Tervezett program:
– Indulás a Művelődési Központ elől a reggeli órákban
– Mezőkövesd, a matyó kultúra központja (rövid városnézés

idegenvezetővel)
– Húsvéti programok Noszvajon (hagyományos gasztronómiai,

folklór és gyerekprogramok)
– További látnivalók Noszvajon: De la Motte-kastély, pinceházak,

barlanglakások, gazdaház
– A napot egy borospincelátogatással és borkóstolással zárjuk az

egri borvidék egyik hangulatos pincéjében. 

Jelentkezés és bővebb információ a 24/212-005-ös telefonszámon.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk! Rossz idő esetén az utazás módosított programmal történik. Gyerekek csak felnőtt kísérővel
együtt vehetnek részt a kiránduláson! 

MMeegghhíí vvóó
Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját a 

2014. március 22-én 20 órakor tartandó

TAVASZKÖSZÖNTŐ jótékonysági bálunkra.

A bál helye: Délegyháza, Kölcsey Művelődési Központ

Jegyek kaphatók: a csoport tagjainál

Támogatásokat és felajánlásokat szívesen fogadunk.

Szervezők: Délegyházi Máltai és Mozgáskorlátozottak Csoportja nevében:
Palóczai-Kiss Sándorné Böbi

A befolyt összeget a két csoport működésének
támogatására fordítjuk.

Belépő:  1000 FtBelépő:  1000 Ft

Zene Tánc Büfé



� Fizetett politikai hirdetés   �
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