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Délegyháza Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 2019. február
28-án rendkívüli ülést tartott a

Polgármesteri Hivatal Tanácstermében. El   -
ső napirendi pontként a Képviselő-testület
módosította a 2018. évi költségvetését
(2/2019.(III.1.) önkormányzati rendelet az
önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
szóló 3/2018.(II.14.) önkormányzati rende-
let 5. sz. módosításáról). A második napi-
rendi pont keretében a DPMV Zrt-vel és a
Dunavarsány és Térsége Önkormányzati
Szennyvíztársulás tagönkormányzataival kö-
tendő módosított konzorciumi megállapo-
dások jóváhagyásáról döntött a Képviselő-
testület, majd az ülés végén az egyéb aktuális
ügyeket tárgyalta meg. 

Délegyháza Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 2019. március 19-én
rendkívüli ülést tartott a Polgármesteri Hi-

vatal Tanácstermében. Az ülés első napi-
rendi pontjaként rendeletet alkotott a Kép-
viselő-testület a köztisztviselői illetményalap
2019. évi összegéről (3/2019.(III.20.) önkor-
mányzati rendelet a Délegyházi Polgármes-
teri Hivatalban foglalkoztatott köztisztvise-
lők 2019. évi illetményalapjáról), tekintettel
arra, hogy az Önkormányzat pályázatot
nyert az illetményalap 2019. évi összegének
támogatására, melynek során vállalta az erről
szóló rendelet megalkotását. Ezt követően
véleményezte a Képviselő-testület a Duna-
varsányi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti
Iskola tervezett átszervezését, mely a Dél-
egyházi Hunyadi János Általános Iskolát is
érinti. A harmadik napirendi pont keretében
póttagokat választott a Képviselő-testület a
szavazatszámláló bizottságokba, majd pedig
jóváhagyta a Délegyházi Napsugár Óvoda
beiskolázási tervét, továbbá Dr. Ladányi

Györgyi háziorvos pénteki rendelési idejé-
nek módosítását. 

A Képviselő-testület 2019. március 19-én
a Kölcsey Művelődési Központban közmeg-
hallgatást tartott, melynek keretében meghall-
gatta a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság
2018. évi beszámolóját, a község lakosság-
száma változását és ennek hatásait, a 2014-
2018. években végrehajtott és 2019. évre ter-
vezett beruházásokról készített prezentációt,
áttekintette az Önkormányzat pénzügyi hely-
zetét, majd az egyebek napirendi pont kere-
tében megtárgyalták a lakosság kérdéseit, ész-
revételeit, javaslatait. 

Az ülések jegyzőkönyvei és az ülésen al-
kotott rendelet a Könyvtárban, illetőleg a
község honlapján (www.delegyhaza.hu) olvas-
hatók. 

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

önkormányzati Hírek

Köszönettel!
Ezúton fejezem ki köszönetemet azért a munkáért és se-

gítségért, amelyet az alábbi személyek községünk lakó-
inak egészségmegőrzése érdekében tettek a tüdőszűrési
munkálatok lebonyolításában:  

Csányi Imréné, Farkas Jenőné, Lugosi István Gyuláné, Simonyi
Andrásné, Nagy Istvánné, Puskás Mária, Zsákai Judit.

Köszönet a Délegyházi Községgondnokság munkatársainak:
Gáspár Jenő, Kun József, Suhajda László, Stefanidesz László, to-
vábbá Tomonóczi Lászlónak, a tüdőszűrőgép bekötésében nyújtott se-
gítségéért. 

Külön köszönet a Máltai Szeretetszolgálat Délegyházi Csoportja
vezetőjének, Kerezsi Istvánnénak, hogy rendelkezésre bocsátották a
klubhelyiségüket a tüdőszűrés lebonyolítására.

Munkájukhoz jó egészséget kívánok!

Dr. Riebl Antal
Polgármester

Kezdődnek 
az útfelújíítások

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Délegyházi Hírek
2018. decemberi lapszámában ismertetett útfelújítások

2019. május elején elkezdődnek. 

A beruházásokkal kapcsolatban néhány helyen forga-
lomváltozásra, lezárásra és egyirányú forgalmi rend beveze-
tésére is sor kerülhet. Erről szórólapokkal fogjuk értesíteni
az érintetteket az aktuális ütemterv alapján.

Ezúton is türelmüket kérjük az útépítéssel kapcsolatos
kellemetlenségekért a közös cél mielőbbi megvalósulása
érdekében, továbbá kérjük Önöket, hogy amennyiben va-
lamilyen problémájuk akad ezzel kapcsolatban, úgy hiva-
talos formában jelezzék ezt felénk.

Délegyháza Község 
Önkormányzata

TáJÉKOZTATáS KöTELEZő EbOLTáSrÓL
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy Községünkben, ebben az évben nem lesz összeterelt kutyaoltás.

A kutyák oltása
dr. Hegedűs Tamás (06-30-471-3306) rendelőjében a 2337 Délegyháza, rákóczi utca 7. szám alatt, vagy

dr. Mészáros János (06-20-927-2366) rendelőjében a 2340 Kiskunlacháza, Dózsa György utca 96. szám alatt lehetséges.
Annak az ebnek, melyben nincs mikrochip, veszettség elleni oltás nem adható.

A mikrochip, és a veszettség elleni oltás kötelező. 

Előzetes telefonos egyeztetés alapján a háznál történő oltás, és mikrochip behelyezés is lehetséges. 
Az oltás díja: 5.000,- Ft.
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HIrDETMÉNy
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, 

hogy a 2019/2020-as nevelési évre az

ÓVODáS KOrÚ GyErMEKEK bEIrATKOZáSA
A DÉLEGyHáZI NAPSUGár ÓVODábA 

a következő időpontokban történik:
2019. április 29. (hétfő) 8.00 – 17.00 óráig
2019. április 30. (kedd) 8.00 – 17.00 óráig

2019. május 2. (csütörtök) 8.00 – 17.00 óráig; 
Pót-beiratkozás: 

2019. május 8. (szerda) 8.00 – 17.00 óráig
Ezeken a napokon kell beíratni azo-

kat a gyermekeket, akik 2019. augusztus
31-ig betöltik legalább a 3. életévüket,
és óvodai jogviszonnyal még nem ren-
delkeznek.

Az a szülő vagy törvényes képvi-
selő, aki a szülői felügyelete vagy gyám-
sága alatt álló óvodai nevelésben való
részvételre kötelezett gyermekét kellő
időben az óvodába nem íratja be, a sza-
bálysértésekről, a szabálysértési eljárás-
ról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
247.§ a.) pontja alapján szabálysértést
követ el.

Az óvodai nevelésben való részvé-
telre kötelezett gyermek szülője, ameny-
nyiben gyermeke az óvodakötelezettsé-
gét külföldön teljesíti, köteles arról a be-
iratkozás idejének utolsó határnapját
követő tizenöt napon belül írásban ér-
tesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hi-
ányában tartózkodási helye szerint ille-
tékes jegyzőt.

Integráltan nevelhető sajátos neve-
lési igényű gyermekeket fogad az óvoda
az Alapító Okiratnak megfelelően, ez
esetben kérjük a szülőket, hogy a beíra-
tásra a szakértői véleményt is szívesked-
jenek magukkal hozni.

Kérjük, a Tisztelt Szülőket, hogy az
év közbeni felvételi igényeket (azokra a
gyermekekre vonatkozik, akik 2019. au-
gusztus 31. után töltik be a 3. életévü-
ket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a
fenti időpontban szíveskedjenek jelezni
az óvodában.

A Délegyházi Napsugár Óvoda fel-
vételi körzete: Délegyháza Község teljes
közigazgatási területe.

A beíratáskor be kell mutatni
• a gyermek nevére kiállított szemé-

lyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolványt (lakcímkár-
tyát),

• a szülő személyi azonosító és lak-
címet igazoló hatósági igazolvá-
nyát (személyi igazolványt és lak-
címkártyát), 

• nem magyar állampolgár kiskorú
óvodai beíratásánál a szülőnek iga-
zolnia kell azt is, hogy milyen jogcí-
men tartózkodik a gyermek Ma-
gyarország területén.

Kérjük a szülőket, hogy a fentieken
túl a beíratásra hozzák magukkal:

• a gyermek születési anyakönyvi ki-
vonatát,

• a gyermek TAJ-kártyáját,
• a gyermek oltási könyvét.
Az óvodai felvétel tárgyában hozott

döntés közlésének határnapja legkésőbb
a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot
követő huszonegyedik munkanap.

Az óvodavezető írásbeli döntése
ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló
szülő a közléstől – ennek hiányában a
tudomására jutástól – számított tizenöt
napon belül illetékmentes jogorvoslati
kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz
(önkormányzati fenntartású óvodák
esetében a jegyzőhöz) címezve az óvo -
da vezetőjénél. A fenntartó jár el, és hoz
másodfokú döntést.

DÉLEGyHáZáN

Délegyháza Polgármesteri Hivatalá-
nak koordinálásával a TeSzedd!

önkéntesen a tiszta Magyarországért
hulladékgyűjtési akció sikeresen lezajlott.

A településen 96 fő (köztük több
gyermek is) szedte a mások által eldobált
hulladékot az országos fenntarthatósági
témahéten.

A TeSzedd!-es zsákok és kesztyűk a
várakozáson felül elfogytak a Hivatalban
és még ezen felül is rengeteg hulladékos
zsákot töltöttek meg a szorgos kezek. 

Délegyháza Község önkormány-
zata köszöni minden Civil szervezet-
nek, lakóközösségeknek, kicsiknek
és nagyoknak a részvételt, melynek
köszönhetően 344 db kb. 110 l-es zsák
került megtöltésre!

Az alábbi területeket tisztították meg
az önkéntesek:

Majosi út, Csóka tanya több szakasza,
Némedi út, Újpesti sor, Gizella telep és
környéke, Szent István Park és környéke,
Galla tanya, Nomád part, Üdülő sétány
és környéke, Vadvirág utca és környéke,
Csendes part horgásztó, Kavics utca. 

Az örömön felül, el is keserít ben-
nünket, hogy sok ember nem érzi a fele-
lősségét annak, hogy eldobálja, és a ter-
mészetbe hordja a szemetet. Rengeteg
PET palack, üveg, fém doboz és ruha ke-
rült összegyűjtésre, de volt olyan is, aki a
gumiabroncstól, autó szélvédőtől, klíma
és televízió tartozéktól kívánt oly módon
megszabadulni, hogy a szántóföldek
melletti, árokban lévő csipkebokor aljába
dobálta a szemetet. Elképesztő mennyi-
ségű hulladék gyűlt össze.

A természet megóvása közös érde-
künk, így Délegyháza Község Önkor-
mányzata fokozottan fog fellépni min-
den illegális szemetelővel szemben.

Kérjük Önöket is, hogy figyeljenek
fokozottabban, és ha szemetelőt látnak,
azt jelentsék hivatalunkban.

Délegyháza Község Önkormányzata
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Tájékoztatjuk Önöket, hogy Délegyháza Köz-
ség Önkormányzata ebben az évben a fent le-
írtakon felül további 2 alkalommal zöldhulla-

dék szállítást szervez. Az első szállítás június
elején, a másik október elején lesz. Az erről
szóló tájékoztatást Délegyháza Község Hon-

lapján, a Délegyházi Hírekben, továbbá Dél-
egyháza facebook oldalán tesszük közzé.

Délegyháza Község Önkormányzata

Emlékeztetőül 
az idei év gyűjtési alkalmai

Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés

DTkH Nonprofit Kft. 

Társaságunk az alábbiakban tájékoz-
tatja Önt a zöldhulladék gyűjtéséről.

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!
A kertgondozás során levágott füvet és

egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehul-
lott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által
térítésmentesen rendelkezésre bocsátott
zöld színű lebomló műanyag zsákban, il-
letve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú
kötegekben összekötve (alkalmanként maxi-
mum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák
mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterü-
letet nem szennyező módon.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejű-
leg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld
színű, emblémás) biztosítanak.

Az Önkormányzat által rendelkezésre
bocsátott biológiailag lebomló zsákokban ki-
helyezett zöldhulladékot az idei évben még
elszállítjuk!

Szükség esetén további zsákokat az
alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni
átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellené-
ben az ingatlanhasználó, vagy meghatalma-
zottja, a közszolgáltatás számlafizetője ne-
vére. A kék zsák átvételéhez személyes ok-

mányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás
ellenértéke (kommunális többlethulladékos
zsák árával megegyező: 393 Ft+áFA/db),
utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt.
által kerül kiszámlázásra.

Az önkormányzat által biztosított
zsákokon kívül, szállítási alkalmanként,
ingatlanonként 2 db DTkH-s ingyenes
zsák, valamint további „korlátlan” meny-
nyiségű megvásárolt, kék színű, DTkH
emblémás lebomló zsák helyezhető ki.

Amennyiben szabványos gyűjtőedény-
zetben (kukában) történik a zöldhulladék ki-
helyezése, úgy az edényzetet jól látható
módon „zöldhulladék” felirattal kell el-
látni.

DÉLEGyHáZA
Zöldhulladék 2019. évi szállítási rend
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LLÉÉLLEEKKSSZZEERRVVIIZZ
Érted… 

Miattad… 
Neked…

MAGADÉRT!

Pál Feri atya

2019. április 13-án, 

szombaton 19.00 órától

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.

Részvételi díj: 
- 2.000,- Ft / fő, mely megvásárolható Délegyháza Polgármesteri Hivatal (Délegyháza, Árpád u. 8.) pénztárában 

- 2.500,- Ft az előadások előtt a helyszínen (Kölcsey Művelődési Központ, Délegyháza Szabadság tér 1-3.)
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!

Pál Feri atya „Én, mi , mindenki, 
az önmegvalósítás 

lehetőségei”
római katolikus pap, 

mentálhigiénés szakember

toxikológus

második előadásunk vendége:

Lippai Marianna 

2019. június 3-án, 

hétfőn 18.00 órától

Lippai Marianna 
Amilyen a hited,
olyan az életed

az ÉLETKEdv alapítója, 
motivációs író és előadó

negyedik előadásunk vendége:

Dr. Zacher Gábor

2019. május 3-án, 

pénteken  18.00 órától

Dr. Zacher Gábor
Mindennapi 

függőségeink

„Én, mi , mindenki, 
az önmegvalósítás 

lehetőségei”

Amilyen a hited,
olyan az életed

Mindennapi 
függőségeink

Az előadás címe: 

Az előadás címe: 

Az előadás címe: 

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

Szeretettel várjuk Önt új 
rendezvénysorozatunk harmadikelőadására, melyek alkalmával Délegyházán élőhíres és sikeres embereket mutatunk be.

SIKEREM 
TÖRTÉNETE

Művház Talkshow
KOLTAY GÁBOR,

FILMRENDEZŐ, ÉRDEMES MŰVÉSZ
Szó lesz színházról, filmről, könyvekről, díjakról, családról… vetítésekkel és meglepetés vendéggel 

fűszerezve.
2019. április 26-án, pénteken 18.00 órától 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”)         

Mindenkit szeretettel várunk!
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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

PITYERSZERI  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!

Nyugodt szívvel a szeretne 

a családjának megbízható

minőségű, vegyszermentes

vízből teát, kávét vagy

leveseket készíteni? 

Ha tökéletes, kiváló minőségű

vizet szeretne inni, akkor

válassza a Tündérvíz 

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

Kiránduljunk Együtt!
2019. május 11-én, szombaton

szeretettel hívunk mindenkit

„Pest megér egy estet” 
utunkra.

Csodálatos fővárosunk nevezetességei, látványosságai közül 
keresünk fel néhányat

Program:
14.00 óra Várkert bazár – A főváros ékszerdoboza kiállítás

(2.000,- Ft/fő)
15.30 óra Szépművészeti Múzeum – állandó kiállítások

megtekintése (2.200,- / 1.100,- Ft /fő)
18.00 óra budapest Eye – Látvány óriáskerék

(2.700,- Ft / 1.500,- Ft / fő)
19.00 óra Duna Corso sétahajózás

(3.500,- / 3.000,- /2.000,- Ft / fő)
21.00 óra Margit-sziget – Zenélő szökőkút (ingyenes)

Indulás: 13.00 órakor a művelődési ház elől
Érkezés: kb. 23.00 óra körül
buszköltség: 2.000,- Ft / fő

Jelentkezni és érdeklődni lehet a Kölcsey Művelődési Központban 
2019. május 2-ig

személyesen, vagy a 24/212-005-ös telefonszámon.

Mindenkit szeretettel várunk!
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Tisztelt olvasók!
Nagyon mozgalmasan kezdődött a 2019.

évünk. Az év elején 3 bajnokságon verse-
nyeztünk és szereztünk 3 arany, 5 ezüst és 7
bronzérmet. Versenyeztünk hazai versenye-
ken, diákolimpián, Horvátországban. A ver-
senyzők kitettek magukért, gratulálunk!

Az edzéseken mindenki sok energiával
kezdte az évet. Minden edzőtermünkben ko-
moly munka folyik és a karatésok lelkesen
karatéznak. Mindenhol vannak segítők, akik
összefogják a csapatot. Gyerekekkel foglal-
kozni nem könnyű, de szép feladat. Délegy-
házán 25 éve folyamatosan tartanak az ed-
zések az általános iskolában, ahol jó kis csa-
pat jött össze. 18 fő tréningezik, és komoly
segítséget jelentenek a kis karatésoknak a

már nagy citrom övesek. Mindenkit megem-
líthetek, de 2 fiú vezeti a karatésokat, biksi
Dani és Szász berény. Ketten sokat segí-
tenek az edzéstartásban, lassan felnőttek
lesznek. Mindketten már régi karatésok és
lehet rájuk számítani. Dunavarsányon 3 cso-
portunk van. Az iskolás csoport és a nagyok
hetente 2x tréningeznek a művelődési ház-
ban, az ovisok 1x. Itt segítségemre van
Schleer Enikő, aki lelkesen segít a kicsik-
nek. Az ovisok edzését Marossyné Futó
Kriszti vezeti, és a picik szeretnek járni ed-
zésre. A nagyok edzésén Lenhardt Gergő
és Csaba a segítség, akik mindent beleadnak

az edzésekbe. Kiskunlacházán Gencsi Ivett
és Horgos Dániel vezeti a csoportot, el-
szántan és odafigyelve a kicsikre. Dunaha-
rasztin Marossy Attila vezeti a karatésokat
nagy tapasztalattal. A karatésok haladnak és
szeretnek edzésre járni. Kőbányán szépen
alakul egy remek csoport, és Szabó Sza-
bolcs minden edzésen foglalkozik a kis
utánpótlás karatésokkal. Pomázon mindenki
segít egy kicsit. Nagyon jó közösségről szá-
molhatok be, az ovisoktól a felnőttekig. Itt
Hosszú Zoli a csapat mozgatója, aki na-
gyon sokat segít, és sokat tesz a karatéért.
Zuglóban 20 éve folyamatosan vannak karate

edzések. Sokat számíthatok Varga rezső és
Varga Seres Andris munkájára.

2019-ben is sok dolgunk van. Az edzése-
ken tanítani kell a karatésokat, amihez igyek-
szünk hasznos fórumokat szervezni. A tábo-
rokat szervezni kell és a versenyzőink képzé-
sét. Nem fogunk unatkozni idén sem. 

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

Marossy Károly 
klubvezető

3 arany, 5 ezüst, 7 bronzérem!

OYAMA KARATE KYOKUSHIN HUNGARY
DÉLEGYHÁZI KARATE SPORTEGYESÜLET

DÉLEGYHÁZA, DUNAVARSÁNY, KISKUNLACHÁZA, KŐBÁNYA, ZUGLÓ, POMÁZ
DUNAHARASZTI, ÁPORKA, TAKSONY
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Délegyháza Községi Sportegyesület 
Asztalitenisz Szakosztály Tájékoztatása

Ebben az évben szakosztályunk az 5.
alkalommal rendezte meg az 5. Nő-
napi Asztalitenisz bajnokságot 2019.

március 9-én az általános iskola tornatermé-
ben, 25 fő részvételével.

Érkeztek versenyzők Budapestről, Du-
naharasztiból, Taksonyból, Ócsa és Bugyi te-
lepülésről. 

A versenyt Polgármester Úr nyitotta
meg, ezúton is köszönjük, hogy elfogadta
felkérésünket.

10 fő a hobby, és 15 fő az igazolt játékos
kategóriában indult a versenyen. A játékoso-
kat három kategóriában díjaztuk. Sok-sok iz-
galmas és színvonalas mérkőzés mellett

most is a jó hangulat és sportszerűség jelle-
mezte a versenyünket. A döntők végeztével
megtartottuk az eredményhirdetésünket.
Minden kategóriában az első négy helyezet-
tet díjaztuk. 

Az Asztalitenisz Szakosztály a 2018-
2019-es bajnoki évben két csapattal indult a
Pest megye I/c bajnokságában. A tabellán
jelenleg az I -es csapatunk a 4. helyen áll, míg
a kettes csapatunk a 12. helyen.

Az I -es csapatunk 2019. március 23-án
játszotta le Cegléd ellen a csapatbajnoki mér-
kőzést az általános iskola tornatermében,
míg a II -es csapatunk Dunaharasztiban ját-
szott a Dunaharaszti V. csapatával. 

Minden évben igyekszünk minél jobb
eredményeket elérni a bajnokságban, és bí-
zunk benne, hogy a továbbiakban is sikeres
mérkőzéseket hozunk Délegyházának.

Mérkőzéseinkre minden érdeklődőt és
szurkolót szeretettel várunk.

Edzéseinket csütörtökön 18:00-20:00-ig,
szombaton 16:00-20:00-ig tartjuk az általá-
nos iskola tornacsarnokában, melyre min-
denkit szeretettel várunk, aki kedvet érez az
aktív kikapcsolódásra. 

Délegyháza Községi Sportegyesület 
Asztalitenisz Szakosztálya
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Délegyháza Községi Sportegyesület  Labdarúgó Szakosztály
soron következő mérkőzései 

Pest megye III. osztályú felnőtt bajnokság Nyugati csoport 
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Iskolába készülve

Nemrégiben tartották meg az óvodá-
ban a 0. szülői értekezletet, a szep-
temberben iskolába készülő gyer-

mekek szülei számára. Szakemberek beszél-
tek arról, hogy mi jellemző egy iskolaérett
gyermekre. Valóban számos dolog kell
ahhoz, hogy a gyermek iskolára kész legyen,
de azt gondolom a legfontosabb dolog az,
ha egy stabil, szerető család áll mögötte,
hogy az iskolai terheket fel tudja dolgozni.
Otthoni nyugalomra és békességre van szük-
sége. Ez nemcsak az iskolához, az óvodá-
hoz, hanem az egész élethez kell.

Jól teljesíteni csak úgy tudunk, ha kie-
gyensúlyozottak vagyunk és biztonságban
érezzük magunkat. Gyermekkorban ez azt
jelenti, hogy a szüleim mögöttem állnak és
otthon békesség van. Gondoskodnak rólam,
betöltik szükségeimet. Szeretnek, fegyelmez-
nek, nevelnek és megint szeretnek. Bármi-
lyen életkorban, ha az otthoni dolgok nin-
csenek rendben, akkor egész nap le vagyunk
terhelve az otthonról hozott problémákkal
és ez elvonja a figyelmünket. A gyermekét
még jobban, mint a felnőttét. Megváltozik a
viselkedése, a teljesítőképessége emiatt ku-
darcok érik, nem tud figyelni később már
nem is akar tanulni.

Miért esnek szét manapság a családok
vagy inkább miért nem alakulnak családok?

Vissza kell mennünk Ádámhoz és Évá-
hoz. Isten a házasságot és a családi életet is

másképp képzelte el, mint ahogy ma van.
Sajnos, amikor bejött az emberiség életébe a
bűn, akkor megváltozott minden. Fogjuk a
kígyóra. Az első emberpár is ezt tette. Már
akkor. Nem vállalták a felelősséget. Ismerős
a helyzet? Mintha csak a ma emberéről be-
szélnénk. A sok év alatt csak egy nem válto-
zott, az ember.

Amikor a kígyó tönkretette Ádám+Éva
és Isten kapcsolatát, azzal együtt mindent
tönkre tett. Annyira, hogy pár év múlva csa-
ládjukban megtörtént az emberiség első gyil-
kossága.

Először csak a hazugság, a felelősség át-
hárítása lépett be az életükbe, később az
irigység, a düh, a harag végül a gyilkosság.
Nem kell sokat előre mennünk az időben,
mikor arról olvashatunk, hogy Isten meg-
bánta, hogy embert teremtett, és elpusztított
minden élőt a földön, csak Noé és családja
menekült meg. Isten őket találta igaznak az
egész földön. Az Úr megígérte Noénak,
hogy több özönvíz nem lesz a földön, pedig
az emberek utána sem lettek jobbak. Sőt!
Később az Úr „csak” városokat pusztított el
az emberek bűne miatt.

Isten tudta azt, hogy az emberek maguk-
tól, a bűn miatt nem tudnak megváltozni.
Vagy elpusztít véglegesen mindent, vagy ad
még egy lehetőséget. Tudta, hogy csak egy „is-
teni beavatkozás” segíthet az embereken, hogy

visszaálljon az ember - Isten kapcsolata. Isten
emberré lett értünk, hogy mi, akik, emberek
fiai vagyunk, Isten gyermekeivé lehessünk.

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy-
szülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne el ne
vesszen, hanem örök élete legyen.” János evan-
géliuma 3:16

A bűnnek való hátatfordítás – megtérés,
Isten felé fordulás, az egyetlen lehetőség az
életünk megváltoztatására. Ha akarjuk, ha
nem, a bűn gyökere bennünk van és ezáltal
bármilyen rosszaságra képesek vagyunk. Pél-
dául: nem vállaljuk egymásért, sőt még ma-
gunkért sem a felelősséget, nem házasodunk,
vagy ha igen elválunk, tönkremegy a családi
életünk. Veszekszünk, kiabálunk, nem szeret-
jük, nem tiszteljük egymást. Lehet, hogy éve-
kig így élünk, addig, amíg bírjuk, és erre rá-
megy az életünk és a gyerekünk élete is. Ilyen
helyzetben próbálunk gyereket nevelni, de a
gyerek nemcsak a szavakból ért, hanem érzi
a szülők közti feszültséget is, és hallja azt is,
amit a felnőttek ki sem mondanak. 

Egy szülő legnagyobb vágya, hogy gyer-
meke boldog, sikeres lehessen. Teremtsük
meg neki a lehetőséget azzal, hogy szeretjük a
párunkat és békében élünk. Forduljunk Isten
felé és Ő megadja ehhez a szükséges erőt!

Mihály Csilla
baptista gyülekezet

A római Katolikus Egyház ünnepei április hónapban

Anagyböjti időt és a nagyhét első ré-
szét bezáró nagycsütörtök a nagy-
böjt jeles napjai közé tartozik. A

német nyelvterületű országokban ezt a
napot a XIII. századtól zöldcsütörtök
(német: Gründonnerstag) névvel illették.
Ezzel a névvel arra utaltak, mely szerint a
bűnbánatot tartó nyilvános bűnösök ezen a
napon kaptak egyházi feloldozást. Így újra
teljes közösségbe kerültek Krisztussal, akit a
Biblia zöldellő fának nevez (Lk. 23,31). 

A püspöki székesegyházakban a püspö-
kök papjaikkal együtt nagycsütörtökön dél-
előtt tartják az olajszentelési szentmisét. Az
egyház azért használ és szentel olajakat a li-
turgiájában, mert ezzel is jelzi, hogy a Szent-
lélekkel fölkent üdvözítő Jézus művét érzé-
kelhetővé teszi a világban. A Bibliában az
olajjal megkenés ősi jelképe az Úr Lelkével
való megajándékozást, a Szentlélekkel való

felkenést szimbolizálja. Az Ószövetségben
az Isten általi Lélek-ajándékozás és a Lélek-
től kapott megbízásuk jeleként olajjal kenték
fel feladatukra a királyokat, a papokat és pró-
fétákat. Jézus nem részesült olajjal való fel-
kenés szertartásában, mégis követői Messi-
ásnak, Krisztusnak, az Úr Lelkével felkent
személynek tartották (Jn 2,20-27). Felkent-
nek tekintették magukat is.

Szent olajok közé tartoznak a kereszte-
lésnél, a betegek keneténél használt olaj, il-
letve a keresztelésnél, bérmálásnál, pap, il-
letve püspökszentelésnél, a templom és ol-
társzentelésnél használatos krizma (görög:
khriszma: kenet) a balzsammal kevert olaj. 

A balzsam a krizma egyik alkotórésze-
ként, a balzsamfák illatos gyantájának és ola-
jának keveréke. A krizmával megkent keresz-
tény ember Krisztus kellemes illata a világ-
ban (Ef. 5.2). A meg szentelt olajokat az

olajszentelési mise után szétosztják a püs-
pökséghez tartozó plébániák között.

A nagyböjti időszakhoz tartozó paralitur-
gikus szokások és liturgikus cselekmények közé
tartozik a keresztúti ájtatosság, lelkigyakorlat
végzése, a katekumenek felkészítése a húsvéti
keresztségre, nagyböjti gyónás, barkaszentelés
és a virágvasárnapi körmenet szertartása.

Nagyböjtben, pénteki napokon a katoli-
kus keresztúti ájtatosságot végeznek. Imád-
kozva felidézik Jézus szenvedésének törté-
netét. Annak a másfél kilométeres útnak ese-
ményeit, amelyen a keresztet hordozó Jézus
a jeruzsálemi helytartóságtól kiment a Gol-
gota-dombra (latin nevén: Kálváriára), ahol
keresztre feszítették. A keresztúti ájtatossá-
got a XIV. századtól ferences szerzetesek
szorgalmazták Jeruzsálembe zarándokok
számára. 



Délegyházi Hírek 2019. április

Hitélet

14

Délegyházi református Missziói Egyházközség
„…és azt hirdetik, hogy Jézus által van feltámadás a halálból.” (ApCsel 4,2.)

Atermészet annyi apró részletében
hordozza az isteni logikát, hogy lép-
ten-nyomon kénytelen az ember el-

ismerni a teremtettség megkérdőjelezhetet-
lenségét. Nem az a helyes sorrend, hogy a
természetet vizsgálva Istenhez jutunk,
hanem, hogy előbb az Istent megismerve a
természetben fel-fel ismerjük az Ő ujjlenyo-
matát. Nem kell most sem messzire men-
nünk: Tavasz – Feltámadás. A keresztyénség
méltán legnagyobb ünnepén Jézust Krisztus
halálból való feltámadását ünnepeljük.
Azonban épp úgy, mint a természet tavaszi
ébredése előtt ott áll a halált hozó ősz, és az
álomba nyomó tél, úgy Krisztus feltámadá-

sát is megelőzi az emberek „feszítsd meg!”
kiáltása, nagypénteki keresztfa és a lezárt sír. 

Mit jelent ez? Elsőként, hogy az Isten
minden haragját kitöltötte Jézuson a keresz-
ten, amit mi emberek okoztunk bűneinkkel.
Nincs tehát az embernek adóssága az Isten
előtt, mert Jézus magára vállalta az egész vi-
lágét. Másodsorban, hogy mindez igaz, mert
az Atya, Jézus megváltó tettének sikerét el-
ismerve, feltámasztotta Őt, bizonyítékként.
Harmadrészt pedig, hogy ezáltal van feltá-
madás nekünk is. 

Van feltámadás a halálból, és ez a feltá-
madás nem a fizikai halál után történik,
hanem már ebben az életben. A lelki halálból

a lelki feltámadás valósul meg, mikor az
ember megtér Istenhez és hitével kegyelmet
nyer. Ez után kezdődik csak a napról napra
történő feltámadás. Fel tudunk támadni a
saját életünk halott dolgaiból. Fel tudunk tá-
madni a régóta cipelt terhek alól, melyek
megnyomorítanak minket. Fel tudunk tá-
madni szunnyadó hitünkből, a lelki elcsigá-
zottságból. De mindezt csak Jézus által, aki
azért támadt fel húsvétkor, hogy hitünket
megerősítse. 

„Feltámadott a Krisztus! – Bizonnyal feltá-
madt!” Boldog feltámadásünnepet minden-
kinek! 

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 30. 08:00 Tavaszi Gyülekezetszépítő Nap
Április 6. 09:00-16:00 Gyermekszombat
Április 18-19. Bűnbánati Istentiszeletek a Bibliaórák

idejében
Április 19. 10:00 Nagypénteki Passiós Istentisztelet
Április 21-22. Húsvéti Úrvacsorás Istentiszteletek
Április 27. 09:00 Egyházmegyei Konfirmandus-találkozó
Április 27. 17:00 Borvacsora (Jelentkezni április 14-ig

lehet)
Május 4. 09:00-16:00 Gyermekszombat
Május 5. 10:00 Anyáknapi Istentisztelet

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

Hivatali nyitva tartás: Szerda 8:00 – 16:00 
Elérhetőségeink:

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

10918001 00000085 97250000

Alkalmainkra hívunk és várunk szeretettel mindenkit!

Sáska Attila
református lelkipásztor

A következő századtól szerte Európá-
ban állítottak keresztutakat. A Biblia és a ha-
gyomány alapján a keresztút 14 stációja el-
terjedt. A keresztutat imádkozva és énekelve
köszönetet mondanak Jézusnak, aki kereszt-
halála árán megszabadította embertársait az
örök haláltól. Kérik a mennyei Atyát, hogy
Jézus érdemére való tekintettel adjon erőt a
szenvedéseik reményteljes elviseléséhez.

A virágvasárnapi pálma - (barka-) szen-
telés és körmenet a IV. századra nyúlik
vissza. A jeruzsálemi keresztények az Úr
Jézus Jeruzsálembe való bevonulását idézik
fel. Megszentelt pálma- olajfa ágakkal ke-
zükben az Olajfák hegyéről vonultak be a
városba. A körmenet alkalmával a keresz-
tények emlékezetükbe idézik az üdvtörté-

net misztériumát és tanúságot tesznek,
hogy hisznek ebben a misztériumban,
hogy a Jeruzsálembe bevonuló Jézus azo-
nos azzal a személlyel, aki szenvedésével és
feltámadásával az emberiséget megváltó is-
teni Messiás.

A második szent nap nagypéntek dél-
utántól nagyszombat estig terjedő időszak.
Jézus megváltó kínszenvedését és halálát
idézi fel. A IV. századtól a nagypénteki li-
turgikus megemlékezés különféle szem-
pontból idézi fel Jézus alakját, aki a meny-
nyei Atya iránti engedelmességből vállalta
a kereszthalált, hogy megszabadítson ben-
nünket az örök haláltól.

A harmadik szent nap a nagyszombat
estétől kezdődő nap, amikor Urunk feltá-

madásának titkát ünnepeljük. Kiemelkedő
esemény Jézus feltámadásának emlékezete.
Jelentőségét megfogalmazva: Jézus, aki is-
teni üdvözítő akaratnak a kereszthalálig en-
gedelmeskedett, a mennyei Atya föltámasz-
totta a halálból, ez örömhír, mert Jézus fel-
támadása a mi feltámadásunk záloga.

A nagypénteki cselekményhez tartozik
a szentsír állítás, a nagyszombati szentsír lá-
togatás, valamint a feltámadási körmenet.
A feltámadási körmenet alkalmával a ke-
resztények imádkozva, énekelve az utcára
vonulnak, hogy ismertessék a világgal hús-
vét üzenetét. Örömüket megmutatják az
embereknek és tanújelét adják, hogy hisz-
nek az örök élet ajándékában.

Józsa Sándorné
hitoktató

Folytatás a 13. oldalról
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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
Köszönjük mindazoknak, akik Mikulás Pált 

szerették és tisztelték, utolsó útjára elkísérték 
és fájdalmunkban osztoztak.

Mikulásné Józsa Éva

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: 10.00 – 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



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

Délegyházi Hírek 2019. február16

Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434/3
30/969-1124, 30/617-8304
dunad2010@gmail.com

AKCIÓ: KERTI SÜTŐK,

Új termékek: 

TERRÁN és BRAMAC cserép


