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Délegyháza Község Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt és kedves családját az

1848-49-es forradalom és szabadságharc 
171. évfordulója alkalmából rendezett 

ünnepi megemlékezésére
2019. március 15-én, pénteken.

10.00 órakor
a Kölcsey Művelődési Központban ünnepi műsor a

Hunyadi János Általános Iskola 
4. évfolyamos tanulóinak előadásában.

Közreműködik:
Mákvirágok énekegyüttes, Kölcsey Kórus

Ünnepi beszédet mond
Dr. Riebl Antal polgármester

11.00 órakor
Koszorúzás a Szabadság téren

Tisztelegjünk közösen 
1848 hősei előtt, akik értünk hoztak áldozatot!

Sikerem története – Művház talkshow első vendége Balázs Gyula kowa volt
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Délegyháza Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 2019. január
29-én rendes ülést tartott a Polgár-

mesteri Hivatal Tanácstermében. Az ülés
kezdetén dr. Riebl Antal polgármester be-
számolt a lejárt határidejű határozatok vég-
rehajtásáról.

Elsőként az egészségügyi alapellátásokról
szóló beszámolókat, majd a Művelődési Ház
2018. évi munkájáról készült beszámolót, és
a 2019. évi rendezvénytervet tárgyalta meg
a Képviselő-testület. A negyedik napirendi
pont keretében víziállás ügyek következtek.
Az ötödik napirendi pont keretében jóvá-
hagyta a Képviselő-testület a 2019. évi költ-
ségvetés előkészítő anyagát, majd pedig a
2019. évi Cafetéria szabályzatokat. 

Törvényi kötelezettségének eleget téve felül-
vizsgálta a Képviselő-testület a Zsebi-Baba
Családi Bölcsőde térítési díjait, és ismét úgy
határozott, hogy nem emeli a díjakat. Jóvá-
hagyta a Képviselő-testület a Bizottságok
2018. évi munkájáról szóló beszámolókat, és
a 2019. évi munkatervüket, továbbá jogsza-
bályi kötelezettségének eleget téve felülvizs-
gálta a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
kötött együttműködési megállapodást. Az
egyebek napirendi pont keretében a telepü-
lésre beérkezőket fogadó tábla grafikájára
beérkező pályázatokat bírálta el a Képviselő-
testület. A nyertes pályázat Bussy Miklós 4.b.
jelű grafikája lett. 

A Képviselő-testület 2019. február 12-én
rendes ülést tartott a Polgármesteri Hivatal

Tanácstermében. Az ülés kezdetén dr. Riebl
Antal polgármester beszámolt a lejárt határ-
idejű határozatok végrehajtásáról.

Első napirendi pontként rendeletet alkotott
a Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés-
ről (1/2019.(II.13.) önkormányzati rendelet
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésé-
ről). A második napirendi pont keretében el-
fogadta a Képviselő-testület az Önkormány-
zat 2019. évi közbeszerzési tervét, majd dön-
tés született a Délegyházi Napok Szervező
Bizottságának megalakításáról, melyet víziál-
lás kérelmek követtek. Az egyéb településfej-
lesztési és településüzemeltetési ügyek kere-
tében egy TSZ telepi önkormányzati tulaj-
donú ingatlan hasznosításáról, egy helyi
építési szabályzat módosítása iránti kérelem-
ről, a Zsebi-Baba Családi Bölcsőde Szakmai
Programjának jóváhagyásáról, a 0152 hrsz-ú
önkormányzati ingatlan hasznosításáról, a
DPMV Zrt-vel és a Dunavarsány és Térsége
Önkormányzati Társulás tagönkormányzata-
ival kötendő konzorciumi megállapodás jó-
váhagyásáról, valamint a településrendezési
eszközök módosítása iránti kérelmek, és a te-
lekalakítási eljárások során keletkező közutak
önkormányzati tulajdonba-vétele feltételei-
nek egységes kezeléséről született döntés. 

Az ülések jegyzőkönyvei és az ülésen alkotott
rendelet a Könyvtárban, illetőleg a község
honlapján (www.delegyhaza.hu) olvashatók. 

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

Önkormányzati hírek

Utak karbantartása

Délegyháza Község Önkormányzatá-
hoz a legtöbb panasz az utak állapo-

tával kapcsolatban érkezik. 

Községgondnokságunk folyamatosan kar-
bantartja útjait, de az enyhülés következté-
ben rendkívül megnehezedik a ránk rótt
feladat. Egyszerre kellene mindenhol jelen
lenni, gréderezni és aszfaltozni, de közben
a föld még nedves és csúszós, ráadásul a
rengeteg építkezés is megnehezíti a dolgun-
kat, hiszen a nagy munkagépek tovább ron-
gálják a már amúgy is rossz állapotú utakat.

Mindent megteszünk a problémák mie-
lőbbi kezelése érdekében, de kérjük szíves
türelmüket és megértésüket.

Délegyháza Község Önkormányzata

Bussy Miklós nyertes grafikája

Tájékoztatás
üveggyűjtő pontok áthelyezéséről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy Községünkben az üveg-

gyűjtő pontokat áthelyeztük az Árpád
utca 1/1. szám alatt lévő Körzeti Megbí-
zotti Iroda mellet található, kamerával
megfigyelt kerékpártárolóba. Az áthelye-
zésre azért volt szükség, mert az üveg hul-
ladékok mellett ismeretlen személyek
nagy mennyiségű kommunális hulladékot
helyeztek el, amit a szolgáltató nem szál-
lított el.

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy az
üveggyűjtő ponton a jövőben csak
üveg hulladékot helyezzenek el. 

Délegyháza Község Önkormányzata

Délegyháza Község Önkormányzat                  
Polgármester

2337 Délegyháza, Árpád u. 8.
Tel.: (24) 542-155, fax (24) 542-156, 

E-mail: polgarmester@delegyhaza.hu

Tisztelt Délegyházi Szépkorúak!

Bizonyára értesültek róla, hogy a
Képviselő-testület a 65 év feletti dél-

egyházi állandó lakcímmel rendelkező la-
kosok részére utalványt biztosított. 

Akiknek az utalványt nem tudtuk eljut-
tatni – illetve nem tudták átvenni –, azok
2019. március 20. napjáig Délegyháza Pol-
gármesteri Hivatalának 5-ös szobájában
félfogadási időben átvehetik azt.
(Ügyfélfogadási idő: hétfő 8.00-12.00,
szerda 8.00 – 17.00, péntek 8.00-11.00).

dr. Riebl Antal polgármester
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Tájékoztatás
lomtalanításról
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,

hogy a lomtalanítás igénybevéte-
lére továbbra is lehetőség van. A lakosság
a tavalyi évhez hasonlóan egy évben két-
szer veheti igénybe a lomtalanítást. A
lomtalanítás igényét az alábbi telefon-
számon tehetik meg: 06-53-500-152. A
díjmentes elszállítás feltétele, hogy a
közszolgáltatásba bekapcsolt ingat-
lanhasználónak ne legyen díjhátra-
léka. Telefonáláskor kérjük, hogy a
Felhasználó azonosítóját előkészíteni
szíveskedjenek! 

A lomtalanítás nem konténerben tör-
ténik!
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, ak-
kumulátor, festékes doboz, fáradt olaj,
kátrányszármazékok, pala … stb.;

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

Délegyháza Község Önkormányzata

Építményadó:  
I. félév 2019. március 18. 
II. félév 2019. szeptember 16.  
  
Telekadó:  
I. félév 2019. március 18. 
II. félév 2019. szeptember 16.  
  
Települési adó:  
I. félév 2019. március 18. 
II. félév 2019. szeptember 16. 
  
Gépjárműadó:  
I. félév 2019. március 18. 
II. félév 2019. szeptember 16.  
  
Idegenforgalmi adó:  

Havonta A beszedést követő hónap 15. napjáig bevallással 
egyidejűleg. 

  
Iparűzési adó:  
I. félév 2019. március 18. 
II. félév 2019. szeptember 16. 
  
Ideiglenes jellegű iparűzési 
tevékenység utáni iparűzési adó: 

A tevékenység befejezése napját követő hónap 
tizenötödik napjáig bevallással egyidejűleg. 

 

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy 2019. évben az adófizetési határidők az alábbiak

szerint alakulnak:

A 2018. évi iparűzési adó bevallásának határideje 2019. május 31. A bevalláshoz szükséges
nyomtatvány letölthető a www.delegyhaza.hu honlapról. 

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

ADélegyházi Hírek 2018. decemberi
lapszámában már tájékoztattuk
Önöket az önkormányzatunk által

megvalósítani tervezett útfelújításokról és jár-
daépítésekről. Ahogy azt Önök is tapasztal-
hatták, a faluközpontban már több helyen
megkezdtük a járdaépítéseket, sok helyen je-
lenleg a járda alapok földmunkáit végzi a ki-
vitelező. A munkákat sokszor több szaka-
szon párhuzamosan végzik. Ennek oka, hogy
a kiszedett földműre a járda alatt fagyvédő
réteget kell elhelyezni. A kiszállítás és a be-
építés leghatékonyabb módja, ha ezt a járda
teljes hosszában folyamatosan végzik el.

Ezután készül el a járda szegélye a járda egy
vagy mindkét oldalán, attól függően, hogy:
- a járda alappal rendelkező kerítés mellett

halad;
- a járda alap nélküli; 

- vagy nem közvetlenül alappal rendelkező
kerítés mellett halad. 

A járda vonalvezetésénél az önkormányza-
tunk és a kivitelező egyeztetése alapján arra
törekedtünk, hogy a lakosok által korábban
kiültetett növényeket a lehető legkisebb
mértékben bolygassuk meg. Sajnos, ez több
helyen nem volt lehetséges, és előfordult,
hogy az átültetés vagy kivágás mellett kellett
dönteni.

A szegélyépítés után a járda teljes hosszában
megtörténik az alap betonozása és a legvé-
gén a járda aszfaltozása.

Az útfelújításokkal kapcsolatban néhány he-
lyen forgalomváltozásra, és egyirányúsításra
is sor kerülhet. Erről szórólapokkal fogjuk
értesíteni az érintetteket.

Ezúton is türelmüket kérjük az útépítéssel
kapcsolatos kellemetlenségekért, továbbá
kérjük Önöket, hogy amennyiben valami-
lyen problémájuk akad ezzel kapcsolatban,
úgy hivatalos formában jelezzék ezt felénk.
A járdák építése és utak felújítása hamarosan
befejeződik, és az addigi apróbb kényelmet-
lenségek eltörpülnek majd az új utak és jár-
dák által biztosított kényelem mellett.

A közeljövőben megvalósuló közös cél ér-
dekében kérjük türelmüket és megértésüket
a továbbiakban is, elviselve az út- és járda-
építésekkel járó nehézségeket, kellemetlen-
ségeket.

Segítő együttműködésüket ezúton is tiszte-
lettel köszönjük!

Délegyháza Község Önkormányzata

Utakkal kapcsolatos tájékoztatás
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Fontos tudnivalók a változásokról:
A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet részéről
Dr. Antal Gabriella főigazgató asszony tájé-
koztatása alapján 2014. január 1-től az aláb-
biak szerint módosult a tüdőszűrések rendje,
finanszírozása, mellyel kapcsolatban a lakos-
ság részére az alábbi tájékoztatást adom:

1. A fertőző betegségek és a járványok meg-
előzése érdekében szükséges járványügyi
intézkedésről szóló 18/1998. (VI.3.) NM
rendelet szerint 2014. január 1-től – a ja-
vuló tbc előfordulási gyakoriság okán, or-
szágosan – már nem a lakosságra, hanem
bizonyos rizikó csoportokra vonatkozik a
kötelező, ingyenes szűrés.

Ezek a továbbiak:
a) a szociális igazgatásról és a szociális ellá-

tásokról szóló 1993. évi III. törvény ( a to-
vábbiakban: Sztv.) 4. § (3) bekezdése sze-
rint hajléktalanok;

b) az Sztv. szerinti hajléktalanok nappali mele-
gedőjének és éjjeli menedékének dolgozói;

c) az utcai szociális munkát végzők;
d) a népkonyha formájában nyújtott étke-

zésben foglalkoztatottak;
e) a közérdekű önkéntes tevékenységről

szóló törvény alapján tevékenykedő sze-
mélyek, ha hetente legalább összesen 16
órát hajléktalanokkal foglalkoznak;

f) a büntetés-végrehajtási intézetek fogvatar-
tottakkal közvetlenül foglalkozó dolgozói;

g) a befogadó állomások és a közösségi szál-
lások dolgozói;

h) a rendőrségi fogdák és őrzött szállások
dolgozói;

i) az egészségügyi intézmények patológiai és
sürgősségi osztályainak egészségügyi dol-
gozói;

j) az egészségügyi szolgáltatók mikrobioló-
giai laboratóriumainak egészségügyi dol-
gozói;

k) az egészségügyi intézmények tüdőgyógyá-
szati járó- és fekvőbeteg-szakellátást
végző szervezeti egységeinek egészség-
ügyi dolgozói.

18 év fölött, az adott foglalatosságot betöl-
tött személyeknek tehát jár az ingyenes szű-
rővizsgálat, beutaló nélkül. Ugyanis a rende-
let rendelkezik az ún „kontaktok” kötelező
szűréséről, ami a tüdőgondozó feladata, és a
tbc-s beteg közvetlen környezetének szűré-
sét jelenti. Ugyancsak a tüdőgondozó orvo-
sát kell megkeresni panasz esetén.

2. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higi-
énés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és vé-
leményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.)
NM rendelet szerint mellkasröntgen vizsgá-
latot erre a célra igénylő lakosnak 1700,-Ft
térítési díjat kell fizetniük, a szűrés
helyszínén kapott, a törökbálinti kór-
ház számára szóló csekk befizetésével.

A vizsgálat eredményéről legkésőbb 7
napon belül szakorvosi leletet adunk.

3. A kötelező egészségbiztosítás keretében
igénybe vehető betegségek megelőzését és
korai felismerését szolgáló egészségügyi
szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok
igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM
rendelet értelmében, életkorhoz kötötten,
minden 40 év feletti személynek joga
van évente egyszer tüdőszűrő vizsgá-
laton részt venni, beutaló nélkül, költ-
ségmentesen. Ehhez TAJ – kártyával
kell rendelkeznie.

14-18 év közötti fiataloknál a tüdőszűrő
vizsgálat INGYENESEN elvégezhető
amennyiben:

- rendelkeznek érvényes iskolaorvosi,
vagy üzemorvosi beutalóval.

- rendelkeznek szülői, vagy gondviselői
beleegyező nyilatkozattal.

- rendelkeznek érvényes személyi igazol-
vánnyal, lakcímkártyával.

- rendelkeznek TAJ kártyával.
- amennyiben a leletre is szükség van,

azt saját névre kitöltött felbélyegzett vá-
laszboríték ellenében három héten
belül postán megküldjük.

Délegyházi Polgármesteri Hivatalí

MIÉNK AZ ÚT!
Évek óta problémát okozott, hogy a Délegyháza Községbe

érkezők elsőként a Vasút sor rossz állapotú útjával szem-
besültek, amelyet a korábbi években azért nem tudtunk felújí-
tani, mert az nem a miénk és nem is állt önkormányzatunk ke-
zelésében.

A tulajdonossal (MÁV Zrt.) folytatott hosszas és nehéz egyez-
tetést követően sikerült elérnünk, hogy végre az önkormányza-
tunk kezelésébe került a szóban forgó útszakasz és így ke-
zünkbe vehetjük a probléma megoldását.

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 2019. év első felében a
Vasút sor ezen részét felújítjuk.

Amennyiben a jogszabályi előírások megengedik, úgy a lakosság
kérésére gyalogos átkelőhelyet is fogunk létesíteni a baleset
megelőzés érdekében.

Őszintén bízunk abban, hogy mindannyiunk megelégedésére
szolgál majd az út állapota a felújítást követően.

Délegyháza Község Önkormányzata

Tüdőszűrés!
Tájékoztatjuk Délegyháza lakosait, hogy Községünkben a tüdőszűrés időpontjai az alábbiak:

A tüdőszűrés helye: 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Délegyházi Csoportjának 
klubhelyisége,
2337 Délegyháza, 
Dózsa György utca 59. (Orros ház)

2019. március 6. szerda        11.00 – 17.30-ig.
2019. március 7. csütörtök     7.45 – 13.30-ig.
2019. március 8. péntek          7.45 – 13.30-ig.
2019. március 11. hétfő        11.00 – 17.30-ig.
2019. március 12. kedd           7.45 – 13.30-ig.
2019. március 13. szerda      11.00 – 17.30-ig.
2019. március 14. csütörtök   7.45 – 13.30-ig.
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Az ún. Wangiri-típusú csaláshullám során az
elkövetők távoli országokból indítanak vé-
letlenszerű, szolgáltatóktól független hívá-
sokat. A telefonszámokat véletlenszerűen
egy szoftver generálhatja a csalóknál, így
bármilyen szám hívását megkísérelhetik. A
magyarországi szolgáltatók folyamatosan fi-
gyelik a külföldi számokról hazai hívó-
számra érkező tömeges híváskezdeménye-
zéseket és folyamatosan tiltják le a már is-
mert számokat.

Nem kerül pénzbe, ha véletlenül felveszi va-
laki a gyanús külföldi számról érkező hívást,
de a visszahívás már komoly költségekkel
járhat! Ne tegye!! Szükség esetén inkább
szöveges üzenetet küldjön a hívónak.

A Magyarországról indított telefonszám
helyes formátuma: +36301234567 

Az ettől eltérő formátumban érkező hívás kül-
földről érkezik. Mielőtt felvenné, esetleg visz-
szahívná, gondolkodjon, hogy tartózkodik-e

rokona, barátja külföldön éppen, várható-e
bárkitől külföldről indított hívás. Ha nem,
mindenképpen gyanakodjon! Gyanús telefon-
hívást a szolgáltató felé is bejelenthet! Ameny-
nyiben jóhiszeműen járt el és visszahívta a
külföldi telefonszámot, jelentős számlát gene-
rálva ezzel, abban az esetben is jelentse a szol-
gáltatónak, illetve a rendőrség felé.

Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság

Bűnmegelőzési Osztálya

VIGYÁZAT! 
Ne váljon külföldi
telefonos csalók 
áldozatává!

VIGYÁZAT! 
Ne váljon külföldi
telefonos csalók 
áldozatává!

2019.02.01
SAJTÓKÖZLEMÉNY

A NAPSUGÁR ÓVODÁBAN 
MEGKEZDŐDIK A FEJLESZTÉS

A projekt, a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030
és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósítá-
sához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás keretében valósul meg,
118,75 millió forint támogatás segítségével. 

A projekt átfogó céljai: 
• A településen működő óvoda bővítése;
• A település népességmegtartó képességének javítása új mun-

kahelyek létrehozása által; 
• Egyenlő esélyek megteremtése az óvodai ellátás biztosítása ese-

tében;
• Akadálymentes nevelési környezet kialakítása; 
• Hiányzó kapacitások mérséklése a hatékony és minőségi óvodai

nevelés érdekében. 

A projekt során a pályázati felhívásnak megfelelően megteremtődik
a minőségi nevelésoktatás feltételrendszerre. A beavatkozás keretében

javul a pest megyei gyermekek magas minőségű a kor követelménye-
inek megfelelő oktatási-nevelési feltételekhez, infrastruktúrához való
hozzáférése, ezzel családjaik életkörülményei és a munkavállalás,
munkába állás feltételei is jobbak lesznek, vagyis a fejlesztés közvetve
a gazdaság erősödéséhez is hozzájárul. A tervezett beruházás hozzá-
járul a kisgyermekesek munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ez-
által a foglalkoztatás növeléséhez, az óvodai ellátáshoz való hozzáfé-
rés javításával és/vagy a szolgáltatások minőségi fejlesztésével.

Projektazonosító: PM_OVODAFEJLESZTES_2017/41
Támogató: Pénzügyminisztérium
Megvalósítás helye: 2337 Délegyháza, Árpád utca 6.
Projekt megvalósítás kezdő napja: 2018. év 11. hó 10. nap.
Projekt megvalósítás záró dátuma: 2019. év 08. hó 30. nap.
További információ kérhető: Csikós-Papp Mónika
Telefonszám: +36 20 471 3030
E-mail: delegyhaza01@gmail.com

A projekt alapvető célja egy egészséges, motiváló környezet megteremtése. A projekt keretében a Napsugár Óvoda épületének
2 csoportszobával történő bővítésére kerül sor. 

Ne vegye fel! 
Ne hívja vissza!

Kerülje el, hogy telefonos 
csalás áldozatává váljon! 

Szolgáltató Szolgáltató

Drága
végződés

(prémium szám
vagy drága

zóna)

Megcsörgetett előfizetők Visszahívó előfizetők

CSALÓ

Egycsörgetéses (wangiri) csalás
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Szeretettel várjuk Önt új 
rendezvénysorozatunk másodikelőadására, melyek alkalmával Délegyházán élőhíres és sikeres embereket mutatunk be.

SIKEREM 
TÖRTÉNETE

Művház Talkshow
főszerepben ARANYOSI PÉTER,

Karinthy-gyűrű díjas humorista, a Dumaszínház tagja
Szó lesz családról, az élet komoly és kevésbé komolydolgairól sok humorral fűszerezve.

2019. március 24. vasárnap 18.00 óra a Kölcsey Művelődési Központban.
A rendezvény díjmentes, de előzetes regisztráció szükséges a delegyhazihirek@gmail.com e-mail címen.

Érdeklődni lehet személyesen a Kölcsey Művelődési Központban,telefonon a 06 24 212 005-ös számon vagy a facebook oldalunkon(„Délegyháza Művház”)

Kölcsey Művelődési Központ • 2337 Délegyháza, Szabadság tér 1-3. Tel.: 06 24 212 005, e-mail: kolcseymuvhaz@delegyhaza.hu
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4. 
TÉLŰZŐ 

MULATSÁG 
a

MOHÁCSI BUSÓKKAL
Közhírré tétetik!

A tél 2019. március 9-én Délegyházáról elűzetik!
Mindenki kapja elő régi rongyát, bocskorát, 

vegyen magára maskarát!
Legyen kéznél kereplő, fedő és fakanál!

A harsogó felvonulás után vár minket a maszkabál!
A télűzés sikere érdekében idén is tamburazenekart

és igazi Busókat hívunk Mohácsról!
Program:

16.00 óra Harsogó téltemető 
felvonulás Délegyháza utcáin

17.00 óra Máglyagyújtás és 
kiszebáb égetés a Szent István
parkban a Délegyháza 
Faluszépítő Egyesület 
íjászainak közreműködésével ,
majd kezdetét veszi a mulatság
a Busók és a Keringészavar
Néptánc csoport vezetésével!

Mindenkit szeretettel várunk!
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Szeretettel hívunk mindenkit, aki szeretné magát, családját meglepni saját
készítésű, igazi rétessel! 

2019. március 29. péntek, 1630 óra, március 30. szombat 900 óra
Mindebben segítségünkre lesz 

Dolbert Ferenc,
a „Lölle” Kulturális Hagyományőrző Egyesület elnöke, rétes mester. 

Szakmai irányítása mellett a résztvevők elsajátíthatják 
a rétestészta készítésének miden csínját-bínját!

Az itt elkészített rétest 
mindenki haza viszi, és otthon süti meg magának!

Szerezzen örömet azzal, hogy maga készítette házi rétessel 
kedveskedik családjának!

Jelentkezni és érdeklődni lehet a Kölcsey Művelődési Központban 
2019. március 14-ig

személyesen, vagy a 24/212-005-ös telefonszámon.
Mindenkit szeretettel várunk!

A nyújtott rétes készítéséhez, mindenki hozzon magával:

• 1 db tojást, étolajat, ecetet, sót
• 1 db lepedő nagyságú abroszt
• 1 db 5 l-es dagasztó edényt
• 3 db leveses tál nagyságú, műanyag kelesztő tálat
• 3 db tepsit
• sütőpapírt

Tölteléknek: túró (ehhez tojás, citromhéja, mazsola, tejföl, cukor)
párolt káposzta, reszelt alma, meggy stb. ki mit szeret.

A tésztához szükséges lisztet Délegyháza Község Önkormányzata
biztosítja a résztvevőknek!

R É T E SR É T E Sműhelyműhely
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LÉLEKSZERVIZ
Érted… Miattad… Neked… MAGADÉRT!

Előadássorozat a sikeres, boldog, kiegyensúlyozott és önmagával harmóniában lévő emberekért. 
Mindez hiteles szakértők, ismert emberek, közszereplők segítségével, akiktől támpontot, kapaszkodókat

kaphatunk az életünket érintő kis- és nagy dolgokról, vélt- vagy valós problémáinkról.

2019. március 19-én, kedden 18.00 órától

első előadásunk vendége 
Prof. Dr. Bagdy

Emőke
klinikai szakpszichológus, 

pszichoterapeuta, szupervízor, 
a pszichológiatudomány 
kandidátusa, 2010-től 

professor emerita

2019. április 13-án, szombaton 19.00 órától

második előadásunk vendége 
Pál Feri atya
római katolikus pap, 

mentálhigiénés szakember

Részvételi díj: 2.000,- Ft / fő, melyet 
- elővételben (Délegyháza Polgármesteri Hivatal – 2337 Délegyháza, Árpád u. 8.) 

- és az előadások előtt a helyszínen (Kölcsey Művelődési Központ, 
2337 Délegyháza Szabadság tér 1-3.) is meg lehet vásárolni.

(a nagy érdeklődésre való tekintettel ajánljuk a jegyek elővételben történő megvásárlását)

Az előadással kapcsolatban érdeklődni lehet: Kölcsey Művelődési Központban személyesen,
a 24/212-005-ös telefonszámon vagy a „Délegyháza művház” Facebook oldalon.

Mindenkit szeretettel várunk!

2019. május 3-án, pénteken 18.00 órától

harmadik előadásunk vendége 
Dr. Zacher Gábor

toxikológus

2019. június 3-án,  hétfőn 18.00 órától

negyedik előadásunk vendége
Dr. Vekerdy

Tamás
pszichológus, író

Kölcsey Művelődési Központ • 2337 Délegyháza, Szabadság tér 1-3. Tel.: 06 24 212 005, e-mail: kolcseymuvhaz@delegyhaza.hu
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Megkérdőjeleződött, hogy a Dél-
egyháza Faluszépítő Egyesület
folytatja-e a Szent István téren 10

éve minden évben felállított karácsonyfa dí-
szítését. 

A mellékelt képeken jól látható, hogy az égő-
sort szabályosan kettétépték és trafó nélkül
ellopták. A díszeket lerángatták a fáról és el-
törték, széttaposták. Már tavaly elkezdődött
az égősor rongálása, akkor csak szétvagdal-

ták. Azt hittük egyszeri esetről van szó. Saj-
nos nincs módunkban minden évben 30
ezer forint értékben égősorokat vásárolni.

Egy-két vandál miatt kétségessé vált az ez
irányú munkánk, pedig nagyon lelkesen csi-
náltuk, örömet szerezni vele másoknak. Ne-
künk is örömöt szereztek a délegyházi lako-
sok, mert minden évben új díszeket találtunk

a Mindenki karácsonyfáján. Sajnos ez egy fo-
lyamat része, nem állítom, hogy ugyanazok
a vandálok teszik tönkre mások munkáját,
nem sorolom, de volna mit. 

Egy kis reményt jelent, hogy ígéretet kap-
tunk a Szent István tér be kamerázására, hi-
szen az évek során az Önkormányzattal kö-
zösen végzett munkánkkal ez lett Délegy-
háza főtere. 

Hancsics György

Rongálás…MIÉRT?

Kölcsey Művelődési Központ • 2337 Délegyháza, Szabadság tér 1-3. Tel.: 06 24 212 005, e-mail: kolcseymuvhaz@delegyhaza.hu

Kiránduljunk Együtt!
2019. április 20-án 

szeretettel hívunk mindenkit

PITYESZERI  HÚSVÉTVÁRÓ 
utunkra.

A hagyományőrző rendezvény kirakodó vásárral, túrákkal, 
őrségi finomságokkal vár minket Szalafőn, az Őrség szívében.

Indulás: 7. 00 órakor a művelődési ház elől
Érkezés: kb. 21.00 óra körül
Buszköltség: 4.000,- Ft/fő

Jelentkezni és érdeklődni lehet 
a Kölcsey Művelődési Központban 

2019. április 10-ig
személyesen, vagy a 

24/212-005-ös telefonszámon.

Mindenkit szeretettel várunk!
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KEDVES SZÜLŐK!
SZERETNÉNK KÉRNI, HOGY ADÓJUK

1%-ÁVAL TÁMOGASSÁK A
DÉLEGYHÁZI NAPKÖZIOTTHONOS

ÓVODA ALAPÍTVÁNYÁT!

ADÓSZÁM: 18714265-2-13

Kérjük adója 1%-át adja a 
Délegyháza Faluszépítô Egyesületnek.

Adószám:18723225-1-13

Köszönjük !

KEDVES SZÜLŐK!
SZERETNÉNK KÉRNI, HOGY ADÓJUK

1%-ÁVAL TÁMOGASSÁK A
HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

ALAPÍTVÁNYÁT!

ADÓSZÁM: 19184702-1-13

Kedves karate sportbarátok!
Kérem, támogassák a Délegyházi Karate Sportegyesület

személyi jövedelemadójuk 1%-ával idén is.

Adószámunk: 18696547-1-13
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Lengyel, magyar két jó barát…

Tanulói élményekről egy hetedikes szemével

Iskolánk 25 diákja a Waczlaw Felczak
Alapítvány Dwa Bratanki című pályáza-
tának győzteseként 2019. február 7-9.

között utazhatott Lengyelországba, Jasło
városába. Pályázatunk a testvériskolai kap-
csolatok kiépítését célozta meg, melynek
tervezett programját az alapítvány 100%-os
támogatottsággal hagyta jóvá.

A 6-7-8. osztályok képviselőit földrajz, illetve
történelem órák keretében felkészítettük az
utazásra – megismertettük velük a két ország
történelmi múltra visszatekintő kapcsolatát. 
Az előző, nemzetközi E.L.I.O.T. projektnek
köszönhetően régi, kedves barátként fogad-
tak minket az ottani kollégák, gyerekek. Ott
töltött napjaink nagyon gyorsan, tartalmasan
teltek, rengeteg hasznos és szép élménnyel
gazdagodtunk. 

Az iskolában töltött délelőtt során vendég-
fogadóink, majd mi, Hunyadiákok is bemu-
tatkoztunk egy szép műsorral, ezután a

közös játék alapozta meg
a gyerekek barátságát,
hisz az internetnek és a
közösségi oldalaknak kö-
szönhetően azóta is leve-
leznek, beszélgetnek egy-
mással.

Intézményvezetőnk, Ka-
zinczi-Tóth Enikő és a
lengyel „Gimnazjum Nr
2 Z Oddzialami Inter-
gracyjnymi W Jasle”
nevű iskola igazgatója,
Aleksandra Zajdel-Ki-
jowska aláírta az előké-
szített testvériskolai meg-
állapodást; reméljük, így
egy hosszú távú kapcso-
lat alapjait fektettük le.

Demjánné Elek Katalin
kísérő pedagógus

Támogató:

Alengyelországi utazás remek volt!
Jártunk Krakkóban, Jasłóban és rá-
adásul Krosnóban is.

Az első napon, csütörtökön indultunk reggel
hét órakor busszal az iskola elől. Az út Bu-
dapestig jó sokáig tartott a forgalom miatt.
Onnan meg sem álltunk Miskolcig, ahol az
utolsó forintunkat is elköltöttük. Ezután
még további három benzinkúton is tartot-
tunk pihenőt.

Délután öt órakor érkeztünk meg a szállásra
a Sepia Hotelbe, Jasłóban. Kipakoltunk, ezt
követően elfogyasztottuk vacsoránkat, ami
roston sült csirke volt sült krumplival. Aznap
este még ellátogattunk a helyi csillagvizsgá-
lóba, ahol sok érdekes információt tudtunk
meg a téli csillagképekről. 

Másnap a svédasztalos reggeli után testvér-
iskolánkba látogattunk, ahol megismerked-
tünk az iskola tanulóival. Kettejüket már az

ERASMUS program jóvoltából ismerek. Be-
mutatták nekünk az iskola összes termét, az
ebédlőt, és ráadásul – mert nekik ilyenjük is
van: a cserkész szobájukat.

A bejárás után egy közel két kilométerre lévő
étteremben fogyasztottuk el bőséges ebé-
dünket, ahová sajnos gyalog kellett elmen-
nünk. Ezután busszal utaztunk a krosnói
üveggyárba. Megismerhettük az üveggyártás
történelmét, folyamatát, sőt, magunk is
üvegmegmunkálókká váltunk. 

Jasło főterén megnéztük a volt Magyar utat is
és beszéltünk a történetéről. Bár úgy készül-
tünk, hogy az ott található emléktáblára magyar
szalagot kötünk, sajnos nem volt hely feltűzni
azt, fotón viszont megörökítettük a látogatást.

Másnap reggeli után Krakkóba buszoztunk.
A városban először a várat, majd az óvárost
tekintettük meg. Nekem a várban lévő temp-
lom tetszett a legjobban, melyben Szent
Hedvig hamvai találhatók. Azután a főtéren
lévő ajándékboltból apró meglepetéseket
hoztunk családtagjainknak. A hazaúton fil-
met néztünk, így gyorsabban telt az idő. Este
10:30 körül érkeztünk meg Délegyházára az
iskola elé.

Nekem nagyon tetszett Lengyelország, főleg
Krakkó, szerintem remek volt. 

Guzli Márton
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Anagyböjti idő, vagyis a Szent negyven
nap – tempus quadragesima – a hús-
véti ünnepkör első része, a húsvét va-

sárnapját megelőző 40 napos liturgikus idő, ez
felkészülés a húsvétra. 

Az I. Nikaiai Zsinat (325) határozata értelmé-
ben – húsvét vasárnapja – a tavaszi napéj-
egyenlőséget követő holdtölte utáni első vasár-
nap. A római szertartásrend a nagyböjti idő
húsvét vasárnaptól visszafelé számított 40. hét-
köznapon, szerdán kezdődik és a húsvétvasár-
nap előtti csütörtök este szentmiséjének kez-
detéig tart. Az egyház ezt az időszakot a húsvét
ünnepére való előkészületnek tekinti. A keresz-
telendő felnőttek ekkor készülnek fel, hogy
húsvéti keresztségükben találkozhassanak az
értük meghaló és feltámadó Krisztussal. A már
megkereszteltek pedig buzgó imádsággal és
böjttel tanúsítják, hogy hálás szívvel fogadják
a feltámadt Krisztus ajándékát, a bűn fogságá-
ból való megszabadítást és az örök élet lehető-
ségét. Nagyböjt idején a liturgikus öltözékek és
kellékek színe a bűnbánatot szimbolizáló viola
(lila). A nagyböjti idő régi hagyományokban
gyökerezik. Az I. Nikaiai zsinat már említi a

húsvét előtti 40 napos böjtöt. A negyvenes szám
a Bibliában szimbolikus értékű, a próbatétel,
imádságos visszavonulás, a lelki felkészülés vi-
szonylag hosszú időszakát jelöli. A választott
nép negyven éves pusztai vándorlása, Mózes
negyven napos Sínai-hegyi tartózkodása, Jézus
negyven napos böjtje is jelképértékű szám. 

A nyugati egyházakban vasárnap nem böjtöl-
tek, húsvéttól visszafelé számolták, úgy hogy a
40 napba csak a vasárnapokat nem számítot-
ták. Így nyugaton a nagyböjt kezdőnapja a hús-
vétvasárnap előtti hetedik hét szerdájára került. 
A Római Katolikus liturgiában a nagyböjti va-
sárnapok evangéliumai a mennyei Atyával való
találkozásra készülő Messiást mutatja be.

A nagyböjtre eső jeles ünnepek közé tartozik
a hamvazószerda. Urunk születésének hírül-
adása, a Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. 

A nyugati egyházban a nagyböjt kezdőnapját
a VI. századtól nevezik hamvazószerdának. A
név kifejezi, hogy a nagyböjt bűnbánati idő-
szak. Az ősegyházban hamuval hintették meg
azokat, akik nyilvános bűnbánatot tartottak.

A XI. század végén II. Orbán pápa előírta,
hogy hamvazószerdán – a nagyböjt kezdő nap-
ján – minden hívő vegyen részt a hamuval való
meghintés szertartásán. Ekkor vált gyakorlattá,
hogy e nap szentmiséjén hamut szentelnek. A
liturgia vezetője minden eléje járuló hívőnek
megszentelt hamuval jelöli meg a homlokát –
e szavak kíséretében: „Emlékezzél ember, hogy por-
ból lettél és porrá leszel!” (Ter. 3,19.). 

Ezen a napon a keresztény ember azt a szándé-
kát indítja el, hogy a negyven nap folyamán jó-
tékonykodással és buzgó imával, böjttel igyekszik
kifejezni háláját azokért az isteni ajándékokért,
amelyet a feltámadt Jézustól húsvétkor kapott. 

Urunk születésének hírüladása (Annuntiatio
Dimini) főünnepet, karácsony előtti kilenc hó-
nappal, március 25-én, a Római Katolikus
Egyház a húsvéti ünnepkörön belül tartja. A
keresztények az V. századtól hírüladás, vagy
(annuntiatio) megtestesülés néven ünnepelték.
A név Szűz Máriára utal, a hírüladás mégis az
Úr ünnepe, mert Jézus fogantatásának, meg-
testesülésének misztériumát jelenti. 

Józsa Sándorné  hitoktató

A Római Katolikus Egyház ünnepei, szentjei február hónapban

Az ószövetségi királyokat legtöbbször
szét lehet választani cselekedeteik alap-
ján jó és rossz uralkodókra. Ezek álta-

lában szoros összefüggésben állnak azzal, hogy
mennyire voltak hűségesek az Úrhoz. Manassé
olyan uralkodó, aki élete első felében a leggo-
noszabb királyok sorát erősíti, míg egy számára
váratlan esemény odafordítja tekintetét az Is-
tenre. Manassé előtt természetesen nem isme-
retlen az Ószövetség Istene, mégis csak azzal az
őszinte alázattal tud rátalálni kegyelmére, ami a
fogságban éri utol. A fent leírt igében van vál-
tozásának titka és az élete végére jó királlyá váló
Manassé hitvallása.

Éljük a mindennapjainkat, várjuk a tavaszt és
nem is tudunk Manasséról, ha nem mondja va-
laki. Mi közünk van hozzá? Az ember azt hiszi,
hogy hatalma van. Akármennyi is, akármi felett
is, de hatalma van. Az, hogy jól vagy rosszul
élek a hatalmammal mégsem abból ered, hogy
hogyan viseltetem a rámbízottakkal, hanem
hogy mennyire vagyok hűséges ahhoz, akitől a
hatalmat kapom. Mert azért adja Isten, minden
hatalom birtokosa, hogy azzal arról tegyünk bi-
zonyságot, hogy Hozzá hűségesek vagyunk.

A tavaszi időszak kezdetén a böjt lesz az első
olyan lelki mérföldkő, mely valamire hív min-
ket. A böjtben az ember koncentráltan meg-
élheti azt a kegyelmet és felemelést amivel

Manassét kihozta az Úr a rosszak sorából, és
maga mellé állítva méltóvá tette hatalmához.
Ehhez kellett azonban a nyomorúság, az Is-
tenhez könyörgés, az Úr Istennek vallása, az
alázat, és imádság. Isten válasza pedig erre az
volt, ami a mi életünkbe is kell, ez a közös

bennünk és Manasséban: meghallgatta imád-
ságát, elfogadta könyörgését, megkönyörült
rajta és betöltötte kívánságát. Manassé pedig
megtanulta, hogy az Úr az Isten, egyedül az
Úr! Ámen 

Sáska Attila református lelkipásztor

A Délegyházi Református Missziói Egyházközség aktuális programjai
Állandó alkalmaink:
Csütörtök 16:00 Felnőtt Bibliaóra 

(60+ korosztálynak)
Csütörtök 19:00 Felnőtt Bibliaóra

(30-60 korosztálynak)
Péntek 16:00 Ifjúsági Bibliaóra 

(12-13 korosztálynak)
Péntek 18:00 Ifjúsági Bibliaóra 

(14-18 korosztálynak)
Vasárnap 10:00 Istentisztelet és 

Gyermekistentisztelet

További eseményeink:
Március 4-8. 18:00 Úrvacsoraelőkészítő

Imahét 

Március 9. 09:00 Gyermekszombat
Március 10. 10:00 Böjtfői Úrvacsorás 

Istentisztelet
Április 6. 09:00 Gyermekszombat

A nyári táborokról:
Az óvodás és alsós helyi gyermekek táborát
június 24-től 30-ig tartjuk. A tábori részvétel
díjtalan. Támogatást, hozzájárulást köszönet-
tel fogadunk. 
A felsős és középiskolás ifjak elutazós táborát
augusztus 4-től 10-ig rendezzük Tahiban. A
tábor részvételi díja 30.000 forint. Tábora-
inkra minden fiatalt szeretettel várunk! 

Hivatali nyitva tartás: Szerda 8:00 – 16:00 
Elérhetőségeink: Cím: 2337 Délegyháza, Szabadság tér 11

E-mail: delegyhaza.ref@gmail.com, telefonszám: +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!

Délegyházi Református Missziói Egyházközség
„Nyomorúságában azonban kérlelte Istenét, az Urat, és mélységesen megalázta magát őseinek Istene előtt. Imádkozott hozzá, ő pedig megkönyörült rajta; 

meghallgatta könyörgését, és hazavitte országába, Jeruzsálembe. Manassé megtanulta ebből, hogy az Úr az Isten.” (2 Krónikák 33, 12-13.)
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Asportolás korai stádiumában semmi-
képpen nem mindenáron győzni
kell megtanítani a gyerekeket, ha nem

sokkal inkább arra, hogy szimplán szeressék
azt, amit csinálnak A sporttal való felhagyás
oka sok esetben a korai eredménykényszer.
Szintén fontos, hogy sportolás közben jó tár-
saságban legyenek a gyerekek, szórakozza-
nak, új barátokat szerezzenek, új dolgokat
tanulhassanak. A gyerekeket meg kell ismer-
tetni a karate elméletével, megfelelő pszichi-
kai és fizikai állóképességhez kell szerezni és
alkalmassá kell tenni a karate gyakorlásra.
Meg kell tanulnia elfogadni a játékok alatt a
vereség negatív érzését. Meg kell tanulnia,
hogy milyen a befektetett munkájának, szor-
galmának a sikere. 

Aki beiratkozik hozzánk karatézni, a sok tré-
ninggel, küzdelemmel annyira fel tudja
magát erősíteni és technikai képzést kap,
hogy megtudja magát védeni, ha úgy hozza
a sors. A Délegyházi Karate Sportegyesület-
ben jó hangulatú társaság vár, ahol egy dina-
mikus egyesületben sportolhatsz, ahol ver-

senyezhetsz, edzőtáborozhatsz, ahol a távol-
keleti kultúrába is bepillanthatsz. Az első
edzés ingyenes, kipróbálhatod, és ha tetszik,
életednek egy új fejezete nyílhat meg. Olyan
élményeket élhetsz át, amit csak így lehet
megszerezni. Megismered a tested, megta-
nulod irányítani és már nem csak a televízió -
ban látod a sportolókat, hanem aktív tagja
lehetsz egy sportoló közösségnek. Sokan kö-
zülünk versenyeztek, és amikor lejárt a ver-
senyző ideje és abbahagyta azt, edző lett ahol
átadja a kezdőknek a tudását. 

Az év eleje a versenyidőszakra, vizsgákra
való felkészüléssel telik. Lehetőség szerint
minél több edzésre, felhozó versenyekre
van szükség. A kyokushin karate versenyein
teljes erőből megütik és megrúgják egymást
a versenyzők. Igazi valós, életszerű küzde-
lem zajlik. Aki oda mer állni, küzdeni, az
bátor ember. Kemény küzdelem, kemény
találatokkal, esetleg sérülésekkel. De erre a
küzdelemre fel lehet edzésen készülni. A
heti 2 edzés egy jó alapot ad ahhoz, hogy
egy erős emberré váljon bárki, akit ha bár-

milyen támadás éri az életben, el tudja azt
hárítani. Egy versenyzőnek heti több ed-
zésre van szüksége. A jó versenyfelkészülést
egy küzdőnappal kezdtük a délegyházi álta-
lános iskolában január 26-án. Az edzést kö-
zösen rendeztük meg a kiskunfélegyházi
Kurucz Dojo karatésaival. Hasznos és mo-
tiváló felkészítő nap volt.

Várjuk a jelentkezését az új karatésoknak
Délegyházán az általános iskolában 6 éves
kortól  hétfőn 17.00-18.30-ig és csütörtö-
kön 17.00-18.00-ig. Ha van olyan pici gyer-
meke, akinek nem talál sportot, hozza el
hozzánk!

Az olasz karate szervezet meghívására no-
vember 8-án a dél-olaszországi Gallipoliba
utaztunk, ahol megemlékeztünk a 3 éve el-
hunyt Tomaso Nicolettire egy karate hét-
végével. Tomaso Nicoletti volt az olasz ka-
rate szervezet vezetője és barátságot ápolt
a magyar Oyama Karate Kyokushin Hun-
garyval.

Marossy Károly klubvezető

Utánpótlás nevelés

OYAMA KARATE KYOKUSHIN HUNGARY
DÉLEGYHÁZI KARATE SPORTEGYESÜLET

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

Mostanában nagyon sokszor bele-
botlom abba a témába, akár filmet
nézek, akár színdarabot, hogy

van-e élet a halál után? Vagy csak a földi lét
az igazi élet, és vége?

Az ember amióta él ezt kutatja és abban hisz,
hogy kell lennie valaminek a földi lét után. 
Kutatjuk, csak nem mindig jó helyen, és nem
minden válasz helyes, amit kapunk. Egy út
van az örök életbe és ez az út Jézuson át
vezet. Másképp nem lehet oda jutni.

„Ki vagyok én igazán? Hol az igazi hazám?„ –
cseng a fülemben az egyik ének.

Sokszor kérdezzük, hogy hol van Isten? A
válasz az, hogy mindenhol, hiszen mi lép-
tünk bele az Ő világába, mi születtünk bele
az általa teremtett Föld nevű bolygóba, az Ő
állatai, növényei és gyönyörű tájai közé. Mi
is Isten alkotásai vagyunk, mint ahogy az ál-
latok, a virágok, a bolygók, az időjárás. Ha
jön egy front fáj a fejünk, ha nyirkosabb idő
érkezik, akkor fájnak az ízületeink. 

Miért? Mert a teremtés része vagyunk és
kapcsolatban állunk az Isten által teremtett
többi dologgal. Isten a maga képmására te-
remtett miket és az élet lelkét lehelte belénk.
„A lelkem mélyén, legbelül Isten alakú az űr!”–
folytatódik tovább az ének a fülemben.
Isten nemcsak a lelket lehelte belénk hanem
hagyott bennünk egy helyet, amit csak Ő
tölthet be. Ez az, amit olyan sok mindennel
próbálunk betölteni. Mindenféle pótcselek-
véseket csinálunk, hogy békét, nyugalmat lel-
jünk. Ital, drogok, bulik, munkamánia…Pró-
bálkozunk mindennel, de azt érezzük, hogy
egyre messzebb kerülünk a nyugalomtól és
a békétől.

Én nem hívő családban nőttem fel, mi nem
jártunk templomba, nekem nem beszéltek
Istenről. Mégis esténként valakivel beszél-
gettem és azt kértem tőle, hogy vigyázzon
rám és segítsen nekem. Fogalmam sem volt
még akkor arról, hogy valaki ezt hallja, hogy
valaki van a „vonal” másik oldalán. Sok évvel
ezután tudtam csak meg, hogy Isten volt, aki
hallotta a szavaimat, hogy Jézus meghalt

értem is, és én is lehetek az Ő gyermeke.
Döntöttem és Isten teremtményéből Isten
gyermeke lettem. Betöltődött bennem az űr. 

Ez nemcsak azt jelenti, hogy eljárok temp-
lomba, imádkozok, Bibliát olvasok, hanem
azt, hogy átadtam Istennek az életem feletti
uralmat. Naponként kapcsolatban vagyok
vele, megbeszélem vele a döntéseimet. Be-
töltött az Ő Lelke és vezet engem napról-
napra. Szól, ha valamit nem csinálok jól, ta-
nácsokat ad a mindennapi élethez.

Isten folyamatosan szólítgat bennünket, akár
észrevesszük, akár nem. Szeretné felhívni
magára a figyelmünket. Van, hogy örömöket
ad az életben, van, hogy nehéz helyzetek elé
állít. Van, hogy küld valakit, aki beszél ne-
künk Istenről. Hiszem, hogy Isten az utolsó
pillanatig, míg itt a földön vagyunk, hívogat
minket. A végsőkig ad lehetőséget, hogy Őt
válasszuk. A döntés a kezünkben van.

Mihály Csilla
baptista gyülekezet

Ki vagyok én igazán?
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Közérdekű telefonszámok
1. Polgármesteri Hivatal

cím: 2337 Délegyháza, Árpád u. 8.
tel.: 06-24/542-155, fax szám: 06-24/542-156

2. Napsugár Óvoda
cím: 2337 Délegyháza, Árpád utca 6.
tel.: 06-24/212-070

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

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

5. Zsebi-baba Családi 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.
Dr. Ladányi Györgyi: 06-24/212-044
Dr. Bognár János: 06-21/292-0017

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.: 06-70/434-5166

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.: 06-24/520-991
Rendőrség szolgálati mobil: 06-20/489-6753

24. DPMV Zrt. Víz- és szennyvízszolgáltatás
cím: 2336 Dunavarsány Vörösmarty u.149.
DPMV Zrt. diszpécser szolgálata minden nap (0-24h)
fogadja az Ön hívását a 06 29 340 010-es 
és a 06 70 682 7546-os telefonszámon.

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
Nyomdai munkák: West-Graph Kft. • 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.

APRÓHIRDETÉS
• KERTÉPíTÉS, KERTTERVEZÉS, KERTFENNTARTÁS

Tel.: 06 70 775 8606 és 06 70 866 7398;  E-mail: hmkertek@ gmail.com;  Honlap:
http://hmkert.hupont.hu. A Facebook-on is megtalál bennünket  „HM Kert” néven☺

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

• REDŐNY JAVíTÁS RÖVID HATÁRIDŐVEL! Hétvégén is kimegyek! 
Tel.: 06 20 3642 383

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak, akik 2019. január 22-én lerótták
kegyeletüket elhunyt szerettünk, PERGER TAMÁS temetésén, részvétükkel mély

fájdalmunkban velünk osztoztak.
Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik édesanyám Riebl Antalné temetésén részt vettek, utolsó útjára 

elkísérték és mély fájdalmunkban osztoztak.
Dr. Riebl Antal 

Dr. Ladányi Györgyi 
Tel.: 06-24/212-044

Hétfő: 8.00 – 12.00
Kedd: 8.00 – 12.00
Szerda: 13.00 – 17.00
Csütörtök: 8.00 – 12.00
Péntek: 8.00 – 12.00

Dr. Bognár János 
Tel.: 06-21/292-0017

Hétfő: 14.00 – 18.00
Kedd: 14.00 – 18.00
Szerda: 8.00   – 12.00
Csütörtök: 14.00 – 18.00
Péntek: 8.00   – 12.00

Háziorvosok rendelési ideje



•  BetOnrenDeLéS •  BetOnrenDeLéS 
•  ZSÁkOS AnYAGOk  •  ömLeSZtett ÁrÚk

Cím: 2336.Dunavarsány,Vörösmarty u. 24-34/3 hrsz.
(OIL benzinkúttal szemben)

tel.: +36 30 969 1124, +36 30 617 8304

BetOnkeVerŐ GéPkeZeLŐt!
keresünk (félautomata géphez)

Fényképes önéletrajzot a 
dunad2010@gmail.com-ra várjuk!

BetAnULÁSi LeHetŐSéGet BiZtOSÍtUnk!

Keresünk rutinos

GéPJÁrmŰVeZetŐt!
Belföldi munkára (darus teherautóra) 

C kategóriás jogosítvánnyal, darukezelő és
nehézgépkezelői bizonyítvánnyal. 

kiemeLkeDŐ FiZetéSSeL!

Kedves Ügyfeleim!
Szigetszentmiklósi irodámba

(cím: 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget 
Ipari Park 11. Épület)

az alábbi ügyekkel kapcsolatban nyújtok
jogi segítséget:

•  adásvételi szerződések megkötése 0,5-0,9%
•  cégjog (cégek alapítása, módosítása)
•  közlekedési büntető- és szabálysértési jog
•  polgári peres ügyek
•  polgári nem peres ügyek

Bizalommal forduljon hozzám!
Dr. Petróczy-Jantsek Krisztina

ügyvéd
Tel.: 06 20 550 8159

ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

MÉTERÁRU VÁSÁR
DÉLEGYHÁZÁN!

SEHOL MÁSHOL ILYEN ÁRON!

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

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

2019. március 5-én, 
13.00-15.00 óráig

a Kölcsey Művelődési Központban 
(Délegyháza, Szabadság tér 1-3.)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
KONKURENCIA MÉTERÁRUBOLT 

(7130, Tolna, Deák F. u. 3.)
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