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XXVII. Délegyházi Napok 
Délegyháza Község Önkormányzata 

2019. június 14 – 15 – 16.
között rendezi meg hagyományos falunapi rendezvénysorozatát. 

A rendezvénysorozat mottója:
„Ez a hely mindig fiatal marad..”

(Balázs Gyula Kowa)

Desperadó Fiesta

DJ. Spigiboy 

Opitz Barbi TNT

Kis Grofó Annamary

A rendezvénysorozat ideje alatt:
- a Délegyházi Segítő Anyukák Civil Szer -
vezete népi játszóházzal várja a gyerekeket

- a Délegyháza – Dunavarsány Önkéntes
Tűzoltó Egyesület szombaton fogadja 

az érdeklődőket

- a Délegyházi Faluszépítő Egyesület 
Íjász tagozata várja az íjászat és az őseink

fegyverei iránt érdeklődőket

- Mindkét nap 9. 00 – 12.00 óra között 
ingyenes vérnyomás- és vércukormérés 

az Egészségügyi sátorban

A helyi civil szervezetek képviselői, 
BÜFÉ

KirAKodóvásár
vidámpArK

várja a közönséget!

A rendezvénysorozat minden programja
ingyenesen látogatható!

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Szeretettel hív és vár minden kedves 
érdeklődőt Délegyháza Község

Önkormányzata!

2019. június 14. (péntek)

10.00 óra A Hunyadi János Általános
Iskola ballagása 

21.00 óra Nagysátor – Győri Peti disco

2019. június 15. (szombat)

6.00 óra A Csokréta Asszonyklub 
és a Keringészavar 
Néptánc csoport zenés
ébresztője

8.00 óra Horgászverseny 
az I-es tónál

9.30 óra Kispályás labdarúgó torna 
a Sportpályán

A nap folyamán Íjászat
10.00 óra Rendezvénysorozat 

megnyitója
Közreműködnek:

dr. Riebl Antal,
Bednárik László,
Kölcsey Kórus

Újszülöttek polgárrá
fogadása
Közreműködnek:

Napsugár Óvoda,
Nemzetőrök Országos
Szövetsége

14.00 órától a helyi csoportok, civil 
szervezetek, intézmények
műsorai, valamint a 
meghívott fellépők bemutatói

Délegyházi Karate Sport-
egyesület
Fanatic Jump Fitness
R3D ONE - Lengyel Vivien
KEMPO
Gyerek hastánc
Strong Zumba
Hard Core Gym

16.30 Opitz Barbi koncert
17.15 Eredményhirdetések

Kispályás Labdarúgó Torna
Horgászverseny

17.30 óra Kitüntetések átadása 
Közreműködnek:

Dáni János, Kegye János,
Kantátika Férfi Kar, 
Baumgartner Ferenc, 
Cseppkő utcai Gyerekotthon

19.00 óra Támogatójegyek sorsolása
20.00 óra TNT élő koncert
21.30 óra DJ. Spigiboy
23.00 óra Utcabál az

IDEÁL Zenekarral

2019. június 16. (vasárnap)

A nap folyamán Íjászat
10.00–13.00 óráig Evezés az I-es tavon
14. 00 – 17.00 óráig 
V. Népzenei és néptánc 
találkozó
16. 45 óra ERDŐS CSABA

világbajnok, rekorder 
és csapatának motoros 
kaszkadőr bemutatója

17.00 órától a helyi csoportok, civil 
szervezetek, intézmények
műsorai, valamint a 
meghívott fellépők 
bemutatói

Rúdfitness bemutató 
Délegyházi Country Line
Dance

17.30 óra SLÁGER TV műsora
Bunyós Pityu
Annamary
Kis Grofó
Desperadó
Fiesta

21.00 óra Támogatójegyek sorsolása
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AKépviselő-testület 2019. április 16-án
rendkívüli ülést tartott, melyen a
DKSE kérelmeit tárgyalta, majd zárt

ülés következett. 
Délegyháza Község Önkormányzat Képvi-

selő-testülete 2019. április 24-én rendes ülést
tartott a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.
Az ülés kezdetén dr. Riebl Antal polgármester
beszámolt a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról. Első napirendi pontként a Képviselő-
testület megalkotta a 2018. évi zárszámadási ren-
deletét (4/2019.(IV.25.) önkormányzati rendelet
a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról). Má-
sodik napirendi pontként a 2018. évi belső el-
lenőrzésekről készített éves ellenőrzési jelentés

jóváhagyására került sor. A harmadik napirendi
pont keretében négy víziállás kérelemnek adott
helyt a Képviselő-testület. Ezt követően a civil
szervezetek támogatási kérelmeit tárgyalta a
Képviselő-testület, és döntött azok elbírálásáról,
melyet ingatlanügyek követtek. 

A közutakkal kapcsolatos ügyek keretében
a közlekedés biztonsága érdekében döntés szü-
letett a Nyírfa utca Diófa köz utáni szakaszá-
nak, valamint a Zöldrét utcának az egyirányú-
sításáról, a Nyírfa utcán 20km/h sebességkor-
látozás bevezetéséről, valamint a Gallai út erdő
felőli oldalán megállani tilos közlekedési tábla
kihelyezéséről. Ezt követően közvilágítási
lámpa iránti kérelmeket tárgyalt a Képviselő-

testület, valamint döntés született a Délegyházi
Napsugár Óvodában a 2019/20-as nevelési év
kezdetére új, 8., és az igények függvényében 9.
óvodai csoport indításáról. 

Az egyebek keretében elhatározta a Kép-
viselő-testület, hogy pályázatot ír ki a Délegy-
háza II-VI. tavak elnevezésére, valamint dön-
tött a Kölcsey Művelődési Központ előtetőjé-
nek felújításáról. A Képviselő-testület ezt
követően zárt ülést tartott. 

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

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

Önkormányzati Hírek

Felmerült már a kérdés, hogyan
tud na tenni környezete megóvása
érdekében? Gyűjtse szelektíven

csomagolási hulladékát! 

Társaságunk, a dTkH Nonprofit Kft. a
környezettudatosság jegyében, a közszolgálta-
tás keretein belül, Ügyfeleink kényelmi szem-
pontjait szem előtt tartva, házhoz menő sze-
lektív hulladékgyűjtést is végez.

Ez azt jelenti, hogy 2 hetente összegyűjt-
jük az ingatlanok elé, sárga színű DTKH-s
emblémás zsákokban kihelyezett szelektív
csomagolási hulladékot (papír, fém, műanyag,
tetrapack).

A szükséges sárGA színű DTkH emblé-
más zsákokat térítésmentesen biztosítjuk, me-
lyek bármelyik Ügyfélszolgálatunkon beszerez-
hetőek, illetve, ha az első alkalommal bármi-
lyen áttetsző (nem fekete) zsákban kerül
kihelyezésre a szelektált hulladék, úgy a követ-
kező gyűjtési alkalomra cserezsákként biztosít-
juk Önnek!

Eddig egyszerűen hangzik, és ez a gyakor-
latban is ilyen egyszerű! Járjuk körbe a szelektív
gyűjtést, hogyan végezzük jól!

mi kerülhet a sárGA zsákba?
ü papír (tisztán, laposra hajtogatva): kar-

tondoboz, hullámpapír, élelmiszerek és
kozmetikai cikkek papírdobozai, színes
és fekete-fehér újság, szórólap, prospek-
tus, irodai papír, füzet.

ü műanyag (kiöblítve, laposra taposva):
színes- és víztiszta PET palack, kupak
(üdítős, ásványvizes), kozmetikai és tisz-
títószerek flakonjai (pl: samponos, öblí-
tős, mosogatószeres), reklámszatyor,
nylonzacskó, csomagolófólia, fólia (zsu-
gor és strech), joghurtos, tejfölös és
margarinos dobozok,

ü fém- és italos kartondoboz (kiöblítve,
laposra taposva): fém italos doboz (pl:
üdítős, sörös, energiaitalos), tartós tej és
üdítők dobozai (TetraPack), konzervdo-
boz

Higgye el, jól megférnek egymás mel-
lett!

Ne botránkozzon meg azon, hogy a sze-
lektíven gyűjtött hulladékokat összeöntjük!
Az összegyűjtött csomagolási hulladékokat
válogatóműveinkbe szállítjuk, ahol megtörté-
nik a frakciók utólagos külön válogatása. A
frakciók együttes gyűjtésének egyrészt gazda-
ságossági okai vannak, illetve a korábban a
gyűjtőszigeteken alkalmazott frakciónkénti
különgyűjtés csekély mértékben valósult meg,
ezért minden esetben így is szükséges volt az
utólagos válogatás!

Kiöblítve?! iGEN!
Egyes flakonokat, ételes dobozokat és

olajos palackokat elvileg el kellene mosogatni,
mielőtt a zsákba kerülnek. Sokakban megfo-
galmazódik, hogy a mosogatással azonban
vizet pocsékolunk, és ezzel többet ártunk a
környezetünknek. Vagy mégsem? Nem azt
várjuk el, hogy patyolat tiszta legyen, csupán
azt, hogy makacs szennyeződések ne legye-
nek benne/rajta. Elég, ha például a mosogatás
végén a mosogatóvízben átöblítjük, vagy
szükség szerint szivaccsal eltávolítjuk a szeny-
nyeződéseket!

Különösen fontos mozzanata ez a gyűj-
tésnek, mivel ugyanabba a zsákba kell rakni
az összes szelektíven gyűjtött hulladékot (va-
gyis a műanyag, a papír és a fém együtt) és ha
más anyagokkal szennyeződnek, sajnos nem
hasznosíthatóak újra! 

Az sem elhanyagolható szempont, hogy
otthon sem büdösödnek a zsákban az elszállí-
tás időpontjáig.

Kissé elcsépelt szlogen, de tapossa la-
posra!

A gyűjtés másik ugyancsak nem elhanya-
golható momentuma, hogy lehetőség szerint a
zsákba a lehető legkisebb térfogattal he-
lyezze el a műanyag palackokat, flakonokat,
dobozokat! Lapítsa ki az italos kartonokat, a
palackokat is. A műanyag kupakokat nem
szükséges visszacsavarni! Mindezek elősegítik,
hogy több csomagolóanyag férjen a zsákokba,
ezáltal a gyűjtőjárművekbe is!

Most beszéljük arról is, mit ne tegyünk!
NE tegyünk a sárGA zsákba üveget,

használt papír zsebkendőt, szalvétákat, felvá-
gottak csomagolását, hungarocellt, CD-lemezt,
magnó- és videokazettát, egyéb műanyagnak
ítélt hulladékot (pl. nejlonharisnya), ezek a
kommunális edénybe kell, hogy kerüljenek!

A színes és színtelen öblös üveg (italos
üveg) elhelyezésére keresse a településen kihe-
lyezett üveggyűjtő konténereket! Köszönjük!

Amennyiben mégis előfordult, hogy szeny-
nyezett vagy szelektíven nem gyűjthető hulla-
dékot helyezett a szelektíves zsákba, az utóla-
gosan a válogatás során a hasznosítható anya-
goktól elkülönítve, a háztartási hulladékokkal
együtt került ártalmatlanításra! 

Segítse munkánkat, csak az újrahasznosí-
tásra alkalmas hulladékokat gyűjtse szelektíven!

Ne aggódjon, hamarosan rutinná válik!
Ha elsőre nem is sikerült megjegyeznie a

gyűjthető hulladékfajtákat, akkor sincs prob-
léma! sárGA zsákunkra rányomtattuk, milyen
hulladékok kerülhetnek bele.

itt a lehetőség, valóban otthon kez -
dődik a környezet megóvása! Gyűjtsünk
együtt!

A szelektív hulladékgyűjtés időpontjairól a
(www.dtkh.hu) oldalon tájékozódhat. További
kérdések esetén Ügyfélszolgálataink elérhető-
ségein állunk szíves rendelkezésére!

Tájékoztatás szelektív hulladékgyűjtésről
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001. művelődési Ház 
(szabadság tér 1-2.)

Anna utca
Arany János utca
Csepp köz
Csermely köz
Csobogó köz
Deák Ferenc utca
Dózsa György utca
Európa utca
Gomb köz
Jókai utca
Kastély köz
Kinizsi utca
Kossuth Lajos utca
Kölcsey utca
Majosi út
Molnár köz
Móra Ferenc utca
Némedi út
Rákóczi utca
Rigó utca
Szabó köz
Temető út
Tompa köz
Vég utca
Vörösmarty utca

002. polgármesteri Hivatal 
(árpád utca 8.)

Akácos utca
Aköv sziget
Bányász sor
Boróka köz
Csendes utca
Csóka tanya
Erdőalja utca
Faház sor
Fácán utca 

Fecske utca
Fény utca
Fűzfa utca
Gizella telep
Gizella utca
Határ út
Honvéd sziget
Kavics utca
Kéktó sétány
Kurta köz
Liget utca
Liliom utca
Mária utca
Máv 19-es őrház
Mezei tanya
Naturista part
Nomád part
Nyárfa sor
Óbudai telep
Őz utca
Paprika köz
Pitypang utca
Sirály utca
Sóderos út
Szarvas utca
Sziget köz
Tavirózsa utca
Táncsics utca
Udvarev tanya
Udvarov tanya
Újpesti sor
Üdülő sétány
Vadrózsa utca
Vadvirág utca
Vásárhelyi Pál utca
Vasút sor
Viktor tanya
Zöldrét utca
Zsombékos köz

003. Hunyadi János általános 
iskola (árpád utca 53.)

Ady Endre utca
Áfonya utca
Árpád utca
Berzsenyi utca
Boglárka utca
Borostyán köz
Búza utca
Ciklámen utca
Cserje sor
Diófa köz
Diófa utca
Eper utca
Ezermester utca
Fagyöngy utca
Gacs sor
Galla tanya
Gábor Áron utca
Gesztenye utca
Gyöngyvirág utca
Hóvirág utca
Hullám utca
Ibolya utca
József  Attila utca
Marosy tanya
Mókus utca
Napsugár utca
Nyírfa utca
Öko falu II.
Petőfi utca
Robinson park
Sellő utca
Szabadság tér
Szántó utca
Széchenyi István utca
Szilfa utca
Tsz. telep

szavazókörök:

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.)

Tisztelt választópolgárok!
Az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán a délegyházi választópolgárok továbbra is három, a részükre

a Nemzeti Választási Iroda által megküldött értesítőben feltüntetett szavazókörben szavazhatnak. 

A választással kapcsolatban információt
kérhetnek a Helyi Választási Irodától az
alábbi elérhetőségeken:
- Személyesen dr. Molnár Zsuzsanna jegyző-

től vagy Dósa Renáta népességnyilvántar-

tási-igazgatási előadótól a Polgármesteri
Hivatalban a 2-es és 7-es szobában (2337
Délegyháza, Árpád utca 8.)

- Telefonon a 06-24-542-155/ 2 és 7-es mel-
lék számon, 

- E-mailben a jegyzo@delegyhaza.hu, vagy az
igazgatas@delegyhaza.hu címen.

dr. Molnár Zsuzsanna
Jegyző, Helyi Választási Iroda Vezető

A szavazókörökhöz tartozó utcák: 
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1. A pályázat célja
A délegyháza Község ii., iii., iv., v. és
vi. tavainak elnevezésére való javaslatté-
tel. Az I. tó neve Gizella- tó, ezért ezt a tavat
nem kell elnevezni. A tavakat elnevezésében
érvényesüljön valamilyen egységes koncepció.
Kérjük, hogy a Pályázó tüntesse fel a névadás-
ban rejlő összefüggéseket is. 

Pályadíj: nincs

2. A pályázók köre
A pályázatra azok a települési önkormány-
zat területén lakóhellyel rendelkező ma-
gánszemélyek és székhellyel rendelkező
jogi személyek jelentkezhetnek, akik szeret-
nék a tavak elnevezésben részt venni.

3. A pályázat benyújtásának helye, módja
és határideje
délegyházi polgármesteri Hivatal/3.
szoba 2337 délegyháza, árpád u. 8.

A terveket tartalmazó pályázatot papír alapon,
zárt borítékban kell benyújtani. 

A pályázat önkormányzathoz történő 
benyújtásának határideje: 

2019. június 7. 11.00 óra

4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával
a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatban lévő sze-

mélyes adatait a pályázatot kiíró Délegyháza
Község Önkormányzat nyilvántartásba vegye
és a pályázat időtartama alatt maga kezelje;

5. A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat Délegyháza Község
Önkormányzat Képviselő- testülete bírálja el
2019. június 30-ig:
a) az elbíráló képviselő- testület a pályázókat

hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellen-
őrzés és az elbírálás során, az önkormányzat
által meghatározott határidőben, amely

azonban nem lépheti túl a pályázatok kép-
viselő-testületi elbírálási határidejét.

b) a pályázat elbírálása a képviselő-testület
döntése alapján történik. 

A pályázó a képviselő- testület döntése ellen
fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés
ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak. 

6. Értesítés a pályázati döntésről
Délegyháza Község Önkormányzat Polgármes-
tere a meghozott döntésről és annak indokáról
2019. június 30-ig elektronikusan vagy postai
úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágo-
sítást kérni:

délegyházi polgármesteri Hivatal 
3. szoba vagy titkárság 

2337 Délegyháza, Árpád u. 8.
Tel:06-24 542-155 /3 mellék

E-mail: uzemeltetes@delegyhaza.hu

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
délegyháza Község Önkormányzata pályázatot ír ki délegyháza 

ii., iii., iv., v., vi. tavainak elnevezésére 
Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2019.IV.24. napján elfogadott, erre vonatkozó határozata alapján.

1. A pályázat célja
A Délegyháza Községben csökkenjen a sze-
metelők, szemetelések száma és ezzel az ille-
gális hulladék mennyisége. A szemetelés meg-
előzésére, az illegális hulladék mennyiségének
visszaszorítása érdekében kihelyezendő figye-
lemfelkeltő táblák minél kreatívabb és tetsze-
tősebb szlogenjének és grafikájának elkészí-
tése és arra való javaslattétel. 

Pályadíj: 30.000.-Ft Délegyháza Község Ön-
kormányzatának Polgármestere által kerül ki-
fizetésre

2. A pályázók köre
A pályázatra azok a települési önkormány-
zat területén lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező magánszemélyek és
székhellyel rendelkező jogi személyek je-
lentkezhetnek, akik képesek a figyelemfelkeltő
táblák szlogenjének, grafikájának és tervének
elkészítésére.

3. A pályázat benyújtásának helye, módja
és határideje 
délegyházi polgármesteri Hivatal /3.
szoba – 2337 délegyháza, árpád u. 8.
A terveket tartalmazó pályázatot papír alapon,
zárt borítékban kell benyújtani. 

Határideje: 2019. június 7. 11.00 óra

4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával
a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatban lévő
személyes adatait a pályázatot kiíró Délegyháza
Község Önkormányzat nyilvántartásba vegye
és a pályázat időtartama alatt maga kezelje;

5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat Délegyháza Község
Önkormányzat Képviselő- testülete bírálja el
2019. június 30-ig:
a) az elbíráló képviselő- testület a pályázókat
hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőr-
zés és az elbírálás során, az önkormányzat által

meghatározott határidőben, amely azonban
nem lépheti túl a pályázatok képviselő- testü-
leti elbírálási határidejét.
b) a pályázat elbírálása a képviselő- testület
döntése alapján történik. 
A pályázó a képviselő- testület döntése ellen
fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés
ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak. 

6. Értesítés a pályázati döntésről
Délegyháza Község Önkormányzat Polgármes-
tere a meghozott döntésről és annak indokáról
2019. június 30-ig elektronikusan vagy postai
úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágo-
sítást kérni:

délegyházi polgármesteri Hivatal 
3. szoba vagy titkárság 

2337 Délegyháza, Árpád u.8.
Tel:06-24 542-155 /3 mellék

E-mail: uzemeltetes@delegyhaza.hu

Tisztelt Lakosok!
Amint arról már korábbi tájékoztatásaink alkalmával értesülhettek,

Délegyháza Község Önkormányzata hatalmas erőket és tízmilliós nagy-
ságrendű összegeket fordít településünk tisztántartására. 

Néha ez a harc sziszifuszi küzdelemnek tűnik, de ennek ellenére
elvégezzük ezt a korántsem lélekemelő munkát. 

Bízunk abban, hogy egy jól sikerült kampány keretében a „renitens”
lakótársaink is jobb belátásra térnek és felhagynak a szemeteléssel.

Szándékaink szerint a leginkább érintett helyeken figyelemfelhívó
táblákat helyeznénk ki, amely humoros/ vagy elgondolkodtató (eset-
leg mindkettő) formában hívja fel a figyelmüket erre a probléma-
körre.

A természet megóvása közös érdekünk, így Délegyháza Község
Önkormányzatának Polgármestere, Dr. Riebl Antal 30.000.-Ft-os pá-
lyadíjat ajánlott fel a kampány nyertes megálmodójának. 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
délegyháza Község Önkormányzata pályázatot ír ki 

délegyháza területén figyelemfelhívó táblák szlogenjének, grafikájának és tervének megtervezésére
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                       Szerete el várjuk Önt új                        rendezvénysorozatunk negyedik          előadására, melyek alkalmával Délegyházán élő híres és sikeres embereket mutatunk be. 

  főszerepben
 a legsikeresebb magyar pékmester, a Forne i megalapítója

A rendezvény díjmentes, de előzetes regisztráció szükséges a delegyhazihirek@gmail.com e-mail címen. 
Érdeklődni személyesen a Kölcsey Művelődési Központban, telefonon a 06 24 212 005-ös számon vagy a facebook oldalunkon „Délegyháza Művház” 

Művház Talkshow

SIKEREM
TÖRTÉNETE

PALÁSTI JÓZSEF, 
Szó lesz arról, mi kell ahhoz, hogy egy falusipékmester nemzetközi franchise befektetővé váljon?  

2019. május 31. péntek, 18.00 óraa Kölcsey Művelődési Központban. 

Kölcsey Művelődési Központ   2337 Délegyháza, Szabadság tér 1-3. Tel.: 06 24 212 005, e-mail: kolcseymuvhaz@delegyhaza.hu
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A2018 év is, mint minden év, a cso-
portnak sok odaadást, és kitartást,
jelentett, de ugyanakkor nagyon sok

szeretetteljes napokat is.
A csoportunk taglétszáma 23 fő. A ki-

lépő tagjainknak köszönjük a több éves
munkájukat, a leendő tagjainknak pedig kí-
vánjuk, hogy ugyanolyan szeretettel, és ki-
tartással végezzék továbbra is jótékony tevé-
kenységüket, mint ahogy eddig is tették.

Szociális munkánkat 2018 évben is az
Önkormányzatunk dolgozóival egyeztetve
végeztük, mivel így hatékonyabban tud-
tunk a rászorulókon segíteni, főleg a téli
időszakban.

Egyedi csomagokat, valamint tartós élel-
miszer csomagokat készítettünk, és osztot-
tunk ki. Ez a karácsonyi ünnepekig 122 cso-
mag volt, melyet az éves ellátmányunkból,
az egész évben tartó vásárok pénzbeli ado-
mányaiból, és a központunkból kért és ka-
pott támogatásokból oldottuk meg.

Füstérzékelőt a Katasztrófavédelemtől 5
egyedülálló idős ember kapott rajtunk ke-
resztül.

4 alkalommal az egész falu részére válo-
gatást rendeztünk, ahol 70-80 rászoruló csa-
ládon segítettünk, de ezeken a válogatáso-
kon el is beszélgetünk az emberekkel, s ha
bármilyen kérésük volt, megpróbáltunk se-
gíteni.

Településünkön sok az egyedülálló, idős,
beteg ember, akiket lehetőségünkhöz mérten
támogattuk, meglátogattuk őket, ha kellett
segédeszközöket adtunk ki (pl. elektromos
betegágy, kerekesszék), valamint 2017 év óta
segítséget tudtunk, tudunk nyújtani egy
külső segítővel karöltve, hogy a mozgássé-
rült betegjeink felülvizsgálaton vegyenek
részt, s ezek után megkapják a megfelelő se-
gédeszközöket, és ha rászorulnak és szüksé-
ges, elektromos mopedet kérjenek, és kapja-
nak betegségükhöz.

Az ügyeleti időnkön túl is, ha módunk-
ban állt segítettünk. (pl hivatalos papírok ki-

töltésében, feladásában). Ezeket a tevékeny-
ségeket 2019 évben is folytatni szeretnénk,
és ha lehetséges, még nagyobb körültekin-
téssel és odafigyeléssel. 

Két volt diákunkat változatlanul figye-
lemmel kísértük, segítettünk, hogy minél
többet ismerjenek meg az önkéntes mun-
kánkból, s tudjanak meg a Máltai Szeretet-
szolgálat életéből. Ennek eredményeképpen
egyik fiatalunk kérte tagfelvételét tagjaink
közzé. 

Minden hónap utolsó vasárnapján Kis R.
Sándor atya a Katolikus templomban Szent-
misét tart a Máltai Szeretetszolgálatért, a
Délegyházi Csoport munkájáért, és az el-
hunytak lelki üdvéért.

Az önkéntes munkánk mellett részt vet-
tünk, veszünk a falu életében is:

- Minden év január elején a Katolikus
Ökumenikus egy hetes Körmenetén, ahol
nem csak részesei, de aktív segítői is vagyunk
a vendéglátásnak.

- Március 15-én részt vettünk a műsoron
a művelődési házban és koszorúztunk
az emlékműnél 

- Húsvéti ájtatosság a faluban felszentelt
keresztnél Galla tanyai úton

- Augusztus 20-án reggeli mise és a
Szent István parkban kenyérszentelés,
ünnepség, aminek mi is részesei vol-
tunk és a vendéglátásban is segédkez-
tünk 

- Október 23-án koszorúzáson, novem-
ber 19-én a Szent Erzsébet szobornál
is jelen voltunk. Előtte Szentmise,
utána vacsora, tea és Rózsa kenyér
osztás 

- Négy falu meghívott vendégeit láttuk
vendégül

- Mikuláskor 10 többgyermekes család-
nak, és 10 egyedül álló idős embernek
készítettünk mikulás és tartós élelmi-
szer csomagot

- December 17-én pedig 62 tartós élel-
miszercsomagot, valamint 5 rászoruló nagy-
családnak egy budapesti cég adományozott
csomagokat a 17 gyerek kívánságát figye-
lembe véve, ezzel is segítve a karácsonyi ün-
nepek szebbé tételét

Részben már leírtam a helyi szerveze-
teknél való segítéseinket, de részt vettünk, a
Falunapokon, a „Szépkorúak” köszöntésén, 

(folytatás a 7. oldalon)

A magyar máltai szeretetszolgálat délegyházi csoportjának
2018 évi munkájáról, és 2019 évi terveiről dióhéjban
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(folytatás a 6. oldalról)
a jótékonysági rendezvényeken, amire a tag-
jaink, segítőink gyűjtést szerveztek, s így
pénzbeli adománnyal is támogatni tudtuk a
szervezeteket. 

2018 júliusában immár ötödször hirdet-
tük meg az ingyenes gyerektáborunkat, amit
a gyerekek, és a szüleik is örömmel fogadtak.
Ahol tudtak mellettünk álltak, amit itt, és
most is nagyon szépen köszönünk. A 2019
év sem múlik el gyerektábor nélkül, ezzel
kapcsolatban érdeklődni lehet a máltais ta-
goknál.

Nem csak a kis falunkban segítettünk a
rászorulókon, de ha megkerestek bennünket
más környező településekről, nekik is segí-
tettünk, amiben lehetőségünk volt. 

A 2018 évünk az adományok gyűjtésében
és osztásában nem maradt el az előző évek-
hez képest. A régió és az országos közpon-
tunk,valamint a vásárok pénzbeli adományai,
és a faluban egyre több ruha, és egyéb ado-
mányok gyűjtése tette lehetővé, hogy kis cso-
portunk ebben az évben is tenni tudott a te-
lepülésünkért, a rászoruló emberekért.

Ez pénzbeli értékben számolva kb.
3.200.000,- Ft, a társadalmi óráink száma
pedig 2300-2400 volt. 

Ezeket az eredményeket, programjainkat
szeretnénk a 2019 évben is elvégezni, vala-
mint amennyiben lehetséges, új támogatókat
szerezni, a fiatalokat segítőnek, majd tagnak
megnyerni, és a már meglévő segítők közül
tagokat felvenni csapatunkba.

A településünkön élő középiskolás diá-
koknak - ha jelentkeznek nálunk - lehetőség
nyílik arra, hogy a kötelezően előírt 50 órát
a csapatunkban ledolgozzák, s az igazolást
erról megkapják.

A társszervezetekkel tovább szeretnénk
ápolni a kialakult, vagy még ez után alakuló
kapcsolatainkat. 

Azt reméljük, hogy ezt kitartással és oda-
figyeléssel meg is tudjuk valósítani ebben az
évben is.

Itt és most szeretném megköszönni min-
denkinek, akik támogatásukkal segítették és
segítik munkánkat!

Végezetül, de nem utolsó sorban szeret-
ném megköszönni az áldozatos munkájukat
és kitartásukat a tagtársaimnak és segítőim-
nek, mert nélkülük – ahogy mondani szok-
ták – nem sikerült volna!

Még egyszer nagyon köszönöm!
Maradunk további szeretettel:

Máltai csoport tagjai

Elérhetőségünk
Telefon: 06/30/ 591-6270,

06/70/434-5166
E-mail cím: 
kerezsine.eva@maltai.hu, 
kerezsi@wla.hu
Ügyelet: 
hétfő : 9.00 órától – 12.00 óráig,
szerda: 14.00 órától -17.00 óráig

2019.05.09.

sAJTóKÖZLEmÉNY
mEGKEZdŐdiK AZ árpád UTCA És A ráKóCZi
UTCA FELÚJÍTásA

A projekt alapvető célja az úthálózat fejlesztése, a közlekedés biz-
tonságosabbá, a település élhetőbbé tétele. A projekt keretében az
Árpád utca és a Rákóczi utca útfelújítása, az út tartozékainak kor-
szerűsítése, a közterület rendezése történik meg.

A projekt a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030
és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósí-
tásához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás keretében valósul
meg, összesen 106,14 millió forint támogatás segítségével. 

A projekt átfogó céljai: 
• Az Árpád utca és a Rákóczi utca felújítása;
• A település közlekedésének gyorsabbá és biztonságosabbá tétele;

• A vonzó és élhető településkép fenntartása és fejlesztése;
• A közintézmények, a munkahelyek, a vasútállomás könnyebb

megközelíthetősége; 
• A légszennyezés csökkentése. 

A projekt során a pályázati felhívásnak megfelelően megvalósul
a település népességmegtartó képességének javítása. A beavatko-
zás keretében javul a lakók életminősége, infrastruktúrához való
hozzáférése, ezzel családjaik életkörülményei és a munkavállalás,
munkába állás feltételei is jobbak lesznek, vagyis a fejlesztés köz-
vetve a gazdaság erősödéséhez is hozzájárul. A tervezett beru-
házás hozzájárul a társadalmi innovációk gyors terjedéséhez, a
munkahelyek gyorsabb megközelítéséhez, a komfortérzet növe-
léséhez, valamint csökkenthető a közúti közlekedés okozta kör-
nyezetterhelés.

Projektazonosító: PM_ONKORMUT_2018/10
Támogató: Pénzügyminisztérium
Megvalósítás helye: 2337 Délegyháza, Árpád utca és Rákóczi utca

Projekt megvalósítás kezdő napja: 2018. év 11. hó 27. nap.
Projekt megvalósítás záró dátuma: 2019. év 09. hó 30. nap.
További információ kérhető: Botka Zsanett Zsófia
Telefonszám: +36703855663
E-mail: botka.zsani@gmail.com
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Képes beszámolók 
Március utolsó hétvégéjén rÉTEs-
műHELY lett a művelődési ház-
ból.  dolbert Ferenc a „Lölle” Kul-
turális Hagyományőrző Egyesület
elnöke, rétes mester szakmai irányí-
tása mellett a résztvevők elsajátít-
hatták a rétestészta készítésének
miden csínját-bínját.

siKErEm TÖrTÉNETE Művház
talkshow vendége Koltay Gábor film-
rendező, érdemes művész volt.

LÉLEKsZErvÍZ előadássorozatunk-
nak két előadója volt: pál Feri atya és 
dr. Zacher Gábor
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Gyereknap
2019. május 25-én, szombaton

13.00 órától    Miénk a tér!
A CIVILEK HÁZÁNÁL

LOVAGLÁS   • LOVAS KOCSIZÁS   • KISÁLLAT SIMOGATÓ
ÍJÁSZAT   • GYEREK MOTOROZTATÁS   • ÜGYESSÉGI JÁTÉKOK

GÓLYALÁBAS   • ARCFESTÉS   • CSILLÁMTETOVÁLÁS
HENNÁZÁS   • BÜTYKÖLDE   • LUFIS BOHÓC

CSIRI-BIRI TORNA   • NÉPI JÁTSZÓTÉR   • KOSARAS KÖRHINTA
REKESZMÁSZÁS   • KEREKÍTŐ FOGLALKOZÁS   • UGRÁLÓVÁRAK

MOTORCSÓNAKOZÁS az I-es tavon   • OFF-ROAD AUTÓK
PING-PONG   • ISMERKEDÉS A TENISSZEL

HŐLÉGBALLONOZÁS (15.00 órától)
„Mindent a szemnek, MINDENT A KÉZNEK!”

Szabad beülni, felülni, megnyomni, bekapcsolni, belebújni, megfogdosni, kézbe venni:

RENDŐRAUTÓ, FEGYVEREK, 

TŰZOLTÓ AUTÓK ÉS TŰZOLTÁSI ESZKÖZÖK

A BAMBI BÜFÉben EGÉSZ NAP:
SZÖRP    • PALACSINTA
ZSÍROS KENYÉR    • VATTACUKOR

A rendezvényen a részvétel és minden program ingyenes!

Akik anyagi, tárgyi vagy bármilyen más dologgal támogatni szeretnék a rendezvényt, keressék 
Szabóné Pál Orsolyát a művelődési központban vagy a 24/212-005-ös telefonszámon!
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BALLAGÁSI
Ékszervásár

az Ékszerüzletben
Dunavarsányon, a Kossuth Lajos u. 36. szám alatt, a Napközi mellett!

Arany-, ezüst-, ásvány ékszerek 30 - 50% kedvezménnyel!
Arany felvásárlás: 6.400 Ft /g    •    Beszámítás 10.000 Ft/g

Hozza be régi arany-, ezüst ékszereit és becseréljük!
Szolgáltatásaink: javítás, készítés, beszámítás

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

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

Érted… Miattad… Neked… 
MAGADÉRT!

2019. június 3-án, hétfőn
18.00 órától

2019. június 3-án, hétfőn
18.00 órától

Előadássorozat a sikeres, bol-
dog, kiegyensúlyozott  és önma-
gával harmóniában lévő ember-
ekért. Mindez hiteles szakértők,
ismert emberek, közszereplők
segítségével,  akiktől támpon-
tot, kapaszkodókat kaphatunk
az életünket érintő  kis- és nagy
dolgokról, vélt- vagy valós prob-
lémáinkról.

Részvételi díj:
- 2.000,- Ft  /  fő elővételben, 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!

Amilyen a hited, olyan az életed

előadásunk negyedik vendége

az ÉLETKEdv alapítója, motivációs író és előadó

Téma: 
Amilyen a hited, olyan az életed

Lippai MariannaLippai Marianna

LÉLEKSZERVIZ
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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!

Délegyháza

KÉNYELMES ALAKFORMÁLÁS
INFRAFÉNY ÉS MÁGNESTERÁPIA
GARANTÁLT KALÓRIAVESZTÉS

EXTRA GYORS MÉREGTELENÍTÉS

INFRATRAINER DÉLEGYHÁZA
2337 Délegyháza, Fűzfa utca 11.
Bejelentkezés: 06 30 152 0028

www.infratrainerdelegyhaza.hu

GARANTÁLT KALÓRIAVESZTÉSGARANTÁLT KALÓRIAVESZTÉS
EXTRA GYORS MÉREGTELENÍTÉSEXTRA GYORS MÉREGTELENÍTÉS

INFRATRAINER DÉLEGYHÁZA
2337 Délegyháza, Fűzfa utca 11.
Bejelentkezés: 06 30 152 0028

PEDIKÛR  • LÁBÁPOLÁS
(Benőtt köröm, tyúkszem, gombásodás stb.)

HÁZHOZ MEGYEK!  Hívjon bizalommal!
Kronome Mónika  06 70 563 3832
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Tisztelt olvasók!
Április 27-én már 5. alkalommal vettünk

részt Vácrátóton a Rátót Kupa kyokushin
karate versenyen. Sikerek születtek az V.
Rátót kupán, 2 arany, 3 ezüst, 2 bronzérem!
Szeretünk erre a versenyre járni, mert jó a
szervezés, szépek a díjak. A versenyzők ki-
tettek magukért, gratulálunk! Aranyérmese-
ink: Kiss Korina kata, Galambos viktor
küzdelem. Ezüstérmeseink: Kiss Korina,
Lenzsér réka és muzslai márk küzdelem.
Bronzérmeseink: Kovács Botond és szo-
kolai istván küzdelem. 

Kiss Korina nagyon szépen versenyzett
és hozta a formáját. Pici lány, de nagyon
szép versenyeredményei vannak. Sokat ver-
senyez, nagyon sok tapasztalatot szerez,
szép volt Korina! Galambos Viktor meg-
győzően nyerte a mérkőzéseit. Viktor is
öreg harcosnak számít,amit a versenyen tu-
dott kamatoztatni. Szép volt Viktor! Első
versenyén vett részt Kovács Botond és

bronzérmet szerzett. Ő talán a legfiatalabb
a csapatban, igazi kis harcos. Az első verse-
nyén vett részt Kappelmayer Luca, akire
büszkék vagyunk, mert nagyon bátran har-
colt 4 ellenféllel! Érem még nem született,
de Luca ígéretes versenyző. Fraskó Zoli
élete 2. versenyén vett részt és minden meg-
van benne, hogy idővel szép sikereket érjen
el. Balogh Csabinak, Nándori Csabának és
Leventének nem sikerült helyezést elérnie,
de majd legközelebb. Nagyon örülünk Len-
zsér Réka ezüstérmének. Réka magabizto-
san nyert 2 mérkőzést, egyre szebb győzel-
meket aratva. Réka is nagyon szépen, hig-
gadtan, nyugodtan versenyzett. Muzslai
Márk nagyon nagy elszántsággal kezdte el a
versenyt és azzal harcolta végig. Jó volt látni
azt a harcot, ahogyan Márk küzdött, bátran.
szokolai istván szerezte a legnagyobb
meglepetést a versenyen. Kevés ember vál-
lalja 40 év felett, hogy odaáll versenyezni. A
sérülések nehezen, lassan gyógyulnak. Sokat

kell készülni és erős motivációra van szük-
ség. Pisti már nagyon régi karatés, és most
senior kategóriában versenyzett. 45 évesen
nagyon megállta a helyét. Igazi harc volt és
nagyon sokan szurkoltak neki! 

Készülünk a versenyeken kívül a nyári
edzőtáborokra. Ilyenkor ötletek, tervek szü-
letnek és készülünk a nyári vizsgára. Ez a
legfontosabb eseménye egy karatésnak, a
vizsga, a továbblépés. Az egész évben tanult
dolgokból vizsgát kell tenni. Adjatok bele
mindent, már csak 2 hónap van a délegyházi
táborig. Hajrá Marossy Dojo!

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

Marossy Károly 
klubvezető

OYAMA KARATE KYOKUSHIN HUNGARY
DÉLEGYHÁZI KARATE SPORTEGYESÜLET

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

délegyházi sikerek az v. rátót kupán, 
2 arany, 3 ezüst, 2 bronzérem!
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Mit nevezünk életnek? Talán észre
sem vesszük, de az élet szavunkat
legalább három dologra használ-

juk és meg is szoktuk érteni a szövegkörnye-
zetből, hogy épp melyikről van szó. Az első,
amivel a puszta biológiai életet fejezzük ki.
Ez a testünk működését jelenti. A második,
amikor valakinek az élete aktivitását fejezzük
ki. Valaki nagyon él. Sok mindent csinál,
talán látványosabban, talán nagyobb vissz-
hanggal. A harmadik az életminőségünk jel-
zője lehet. Milyen az élete valakinek? Ilyen-
kor nyilván nem a szerveink működéséről
érdeklődnek, hanem arról, hogy hogy va-
gyunk a mindennapokban. 

Ezékiel prófétát egy kies helyre viszi
Isten, ahol élettelen csontokat lát szerteszét
a pusztában. Felteszi a kérdést: életre kelnek-
e ezek a csontok? Nem, mert nyilvánvalóan
halottak, azaz nem élnek. Majd az Úr izmo-
kat és bőrt ad a csontokra és „igen-igen nagy
sereg” lesz belőlük. Ez után maga az Isten
Lelke száll beléjük és életre kelti őket. Mit
tesz velük pontosan? Lelkét adja beléjük, életre
kelti őket és hazaviszi őket, a helyükre.

Ez a három dolog hiányzik sokak élet-
éből. Isten Lelkét küldte el erre a világra
pünkösdkor, és azóta is ezt a Lelket kapja,
aki Istenhez fordul. Fel van kínálva, el kell
fogadni. A második, hogy életre kelt ezzel a
lélekkel az Isten minket. A megelevenítés fo-
galma azt jelenti, hogy az ember élete a ko-
rábbi minőségéből egy magasabb, isteni mi-
nőségbe lép, melyet nem lehet kívülről ma-
gyarázni, csak átélni. A harmadik, ami talán
a legfontosabb volt a prófétának és nekünk

is, hogy a helyünkre tesz minket. A helyünk
az, ahol az Isten tervét tölti be az életünk.
Ahol hasznosak vagyunk, ahol nélkülözhe-
tetlenek vagyunk, ahol szeretünk és ahol vi-
szont szeretnek. Ahol nem csupán létezünk,
hanem éljük az életünket. 

Isten adja nekünk, átéljük pünkösdi ün-
nepét, Életre keljünk, Szentlelket kapjunk, és
helyünkre kerüljünk az életben! Ámen.

Sáska Attila
református lelkipásztor

délegyházi református missziói Egyházközség
„Lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. 

Akkor majd megtudjátok, hogy én, az Úr, meg is teszem, amit megmondtam – így szól az Úr.” (Olvasmány: Ezékiel 37, 1-14.)

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:
Május 4. 09:00-16:00          Gyermekszombat
Május 5. 10:00                   Anyáknapi Istentisztelet
Május 30. 18:00                 Áldozócsütörtöki Vizsgaistentisztelet
Június 2. 10:00                   Konfirmációs Istentisztelet
Június 6-7.                         Bűnbánati Alkalmak a Bibliaórák időpontjaiban
Június 9-10. 10:00              Pünkösdi Úrvacsorás Istentiszteletek

A nyári táborokról:
Az óvodás és alsós helyi gyermekek táborát június 24-től 30-ig tartjuk. A tábori
részvétel díjtalan. Támogatást, hozzájárulást köszönettel 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 sze-
retettel várunk! 

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

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

Bankszámlaszám: Délegyházi Református Missziói Egyházközség 
10918001 00000085 97250000
Alkalmainkra hívunk és várunk szeretettel mindenkit!

A római Katolikus Egyház ünnepei május hónapban

Május a Szűzanya hónapja. A Bol-
dogságos Szűznek szenteltek egy-
egy hónapot a keleti és nyugati

egyházak. A keleti egyház ünneplése a Bol-
dogságos Szűz mennybevételéhez, augusz-
tus hónaphoz kötődött. Az ünnep előtt ti-
zennégy napon át böjtöltek, utána az ünne-
pet még tizenöt napig tartották.

A nyugati egyház ünneplése az európai
országok hagyományaihoz nyúlik vissza.
Május a virágba borulás időszaka, ezt virág-
fesztiválokkal tették ünneppé. A Boldogsá-
gos Szűz Isten legcsodálatosabb teremtmé-
nye, méltó arra, hogy tisztelet övezze és
szeretettel forduljanak felé. Az Énekek
éneke vőlegényének köszöntése méltó
alapja a tiszteletnek. „Kelj föl, kedvesem, gyere
szépségem! A föld színén immár virágok nyílnak”

(2,12). A természet és a szeretet így kapcso-
lódik egybe.

X. Alfonz (+1284), Castiglia királya a
Boldogságos Szűz Mária személyét és május
hónapját először kapcsolta össze, magasz-
talva énekkel. A hónaphoz kapcsolódó Mária
tisztelet folyamatosan terjedt. Rómában Néri
Szt. Fülöp (+1596) biztatta fiataljait ebben,
és virágkoszorúkkal ékesítették a Mária képe-
ket, szobrokat, énekekkel köszöntötték. Eu-
rópa-szerte hangsúlyozták ennek lelki jelen-
tőségét. A szeplőtelen fogantatás dogmája
(1854) a XIX. században megerősítette a tisz-
teletet. A pápák tanításaikkal, körleveleikkel
szintén megerősítették a tiszteletet. Általá-
nossá vált, hogy május hónapban a Máriát
tisztelő hívek összejönnek a Loretói litánia
elvégzésére. Akkor is elvégzik, ha papjuk lel-

kipásztori szolgálat miatt nem tud velük
imádkozni. Ahol van lehetőség kiegészítik a
litánia megszólításainak értelmezését szent-
beszédekben való magyarázatával. Ez ha-
zánkban is elterjedt szokás a mai napig.

A litánia kifejezés a görög litaneuó - kö-
nyörgök szóból származik. Az V. századtól
könyörgő imádságok, különféle szándéko-
kért imádkoztak. A VII. században alakult ki
a mai formája: szándék – hívek válasza.

A XVI. századtól ismert a mai formája.
A loretói litánia Loreto városának bazilikájá-
ban lévő Szent Házból származik, ahol 1400-
tól minden szombaton énekelték a Boldog-
ságos Szűz Máriát köszöntve. Canisius Szent
Péter 1558-ban Loretóban járt, meghallotta
ennek éneklését, átvette imakönyvébe és ter-
jesztette. (folytatás a 14. oldalon)
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(folytatás a 13. oldalról)
VIII. Orbán pápa 1691-ben dekrétumá-

ban a különböző Mária litániákat megtiltotta
és egységesítette, a loretói litániát rendelte el.
XIII. Leó pápa 1886-ban ezt megújította,
azóta a pápák hangsúlyozták a litánia közös
és egyéni imádkozásának jelentőségét. XII.
Piusz, VI. Pál, valamint II. Szent János Pál
pápák is kiemelték jelentőségét.

A loretói litánia részei 
A bevezető ráirányítja figyelmünket,

hogy minden adományt a mennyei Atyától
kapunk. Jézus Krisztus volt, aki feltárta ne-
künk a Szentháromság titkát. A Szűzanyát
három kiváltságában szólítja meg: Szentsé-
ges Szűz, Istennek Anyja, Szent Szűz.

A következő csokorban szerepel, ame-
lyekért őt tiszteljük: Krisztus anyja, Kegye-
lem anyja, Tisztaságos, Szeplőtelen, Sérelem
nélkül való, Szűz virág, Szeretetre méltó,
Csodálatos, Jó tanács, Teremtőn és Üdvözí-
tőnk anyja.

Ötödik részben Máriát, mint szüzet kü-
lönböző ékes jelzőkkel magasztaljuk.

A hatodik részben a Szentírásból vett
magasztalással ruházza fel: Igazság tükre
megszólítással kezdődik hajnali csillag kö-
szöntővel fejeződik be. Szűzanya Betegek
gyógyítója – Bűnösök menedéke, Szomo-
rúak vigasztalója, Keresztények segítsége.
Küzdelmes életünk résztvevője. Hozzá
mindig bizalommal fordulhatunk. Eddig,
mint küszködők szólítottuk meg, most a
megdicsőült világ királynőjeként köszönt-

jük. A litánia Isten Bárányához fordul, egy
záró könyörgéssel fejezi be a Szűzanya kö-
szöntését.

A III. Századra visszamenőleg van ada-
tunk, hogy a keresztények Jézus anyját oltal-
mazónak is nevezték. Az emberiség egyetlen
oltalmazója a mennyei Atya, aki Jézuson ke-
resztül, az ő kérése alapján oltalmazza az em-
bereket. A hívők Máriát is oltalmazónak ne-
vezték, ezt annak alapján tették, hogy Jézus
kéréséhez csatlakozó Mária is közvetíti Isten
oltalmát. Az oltalmazást kérő Mária iránti
tisztelet az „Oltalmad alá futunk” szavakkal
kezdődő imádság, és az a tény, hogy az ale-
xandriai keresztények Mária tiszteletére
templomot emeltek. Az első keresztények
hittel vallották, hogy a bűnös emberiség
egyetlen oltalmazója a mennyei Atya, aki úgy
oltalmazza az embereket, hogy Jézus által ki-
ragadja őket a sötétség hatalmából és meg-
szabadítja minden veszedelemtől. (Kol. 1,13
2Kor. 1,10).

Az Istenanya iránti tisztelet egyik nagyon
szép építészeti emléke Róma városában a
Santa Maria Maggiore bazilika. Ezt a temp-
lomot III. Sixtus pápa emeltette az Efezusi
zsinatot követően egy korábbi Mária temp-
lom helyén. Falába vésette a zsinaton meg-
fogalmazott hitigazság szövegét: „Szűz Mária
Istenanya”. A keresztényeket elmélyítette hi-
tükben, hogy Mária fiában, az ember Jézus-
ban maga Isten jött a világba.

A Mária tisztelet megnyilvánulásaként a
XII.-XIII. századtól kezdve elterjedt az Üd-

vözlégy Mária (lat. Ave Maria) imalánc, amit
ma a Boldogságos Szűz Mária rózsafűzére
(lat. Rosarium Beatae Mária Virginis) néven
ismerünk.

XVI. században a reformátorok is meg-
őrizték a Mária tiszteletet, ám ellenezték e
tisztelet túlzásait. Szerintük homályba borí-
tották Krisztus egyedülálló megváltói és köz-
benjárói szerepét. A Trienti Zsinat (1545-63)
a szentek helyes tiszteletéről szóló határoza-
tában azt emelte ki - a szentek közbejáró
imájának kérése nem kisebbíti az igazságot:
Krisztus a mi egyedüli Megváltónk és Üdvö-
zítőnk.

A II. Vatikáni Zsinaton a Mária tisztelet-
tel kapcsolatban nem született új tanítás.
Csupán arra kéri az egyház minden gyer-
mekét, hogy becsülje nagyra azokat a Mária
tisztelő szokásokat és ájtatosságokat, ame-
lyek kialakultak a századok folyamán. „A
nemzetek világossága” (lat. Lumen Gentium, röv.
LG) zsinati okmány buzdítja a hittudósokat és ige-
hirdetőkt, „hogy tartózkodjanak minden hamis túl-
zástól, de az indokolatlan szűkkeblűségtől is az Is-
tenszülő páratlan méltóságának szemléltetésében”
(LG 67.)

A Mária tisztelet nem hiszékenységből
áll, hanem „az igaz hitből indul ki, mely elis-
merteti velünk Isten anyjának kiválóságát, gyer-
meki szeretetre és erényein utánzására buzdít.”
(LG 67.).

Józsa Sándorné
hitoktató

Nemrég csöngött a telefonom és egy
olyan mobilszám jelent meg a kijel-
zőn, ami nekem nem volt eltárolva,

tehát nem volt ismerősöm az illető, aki hí-
vott. Mikor felvettem a hívást egy kellemes
tónusú férfihang szólt bele és azt mondta:
„Jó napot, Csilla, X.Y. vagyok!” 

Azáltal, hogy a keresztnevemen szólított
annyira meglepődtem, hogy nem is arra fi-
gyeltem mit mond, hanem azon kezdtem el
gondolkozni, hogy:

„Honnan kellene ismernem ezt az em-
bert? Hol találkoztunk? De kellemetlen,
hogy nem tudom kivel beszélek….pedig
nekem általában jó a memóriám.” 

Kezdtem magam rosszul érezni amiatt,
hogy nem tudom, hogy ki ő, és nem tudom
honnan kéne ismernem. 

Annyira zavarba jöttem csak attól, hogy
a nevemen szólított, hogy sokára jöttem rá,
hogy igazából egy biztosítási ügynökkel be-
szélek, aki épp egy ajánlatot készül szá-
momra tenni és éppen azt kérdezi, mikor

tudnánk személyesen is találkozni. Később
kiderült, hogy az egyik ismerősöm adta meg
a nevemet és a telefonszámomat neki.

Ez csak egy egyszerű kis példa arra, hogy
mennyire megérint minket, ha valaki a ke-
resztnevünkön szólít. Máris úgy érezzük,
hogy ismerjük a másikat, mert a keresztné-
ven való szólítás közeli kapcsolatot feltéte-
lez. Ez csak azok között jön létre, akik jól is-
merik egymást, sőt barátok. 

Ha egy nálunk magasabb rangú ember
szólít minket a keresztnevünkön, olyan, akit
mi tisztelünk és felnézünk rá, azt igazi meg-
tiszteltetésnek vesszük. Büszkék vagyunk,
hogy tudja a nevünket, ismer minket, sőt va-
gyunk olyan viszonyban, hogy megszólítson.

Egy másik példa, de az ellenkezője.
Általános iskolában felsőtagozaton az

osztályfőnököm egy idősebb férfi volt. A
négy év alatt soha nem szólított minket a
keresztnevünkön, csak a vezetéknevünkön.
A többi tanár igen, de ő nem. Nem is sze-
rettük emiatt, mindig úgy éreztük, hogy sza-

kadék van az osztály és közte. Hideg és ba-
rátságtalan volt az osztály és osztályfőnök
kapcsolata.

Mit érzünk akkor, ha a világmindenség
Ura, a teremtő Isten szólít minket? Mert szó-
lít, szólongat, életünk során nem is egyszer.
Ő ne tudná a nevünket? Hiszen Ő teremtett
minket. A keresztnevünkön hív minket. Ezt
nem vesszük megtiszteltetésnek? Meghalljuk
egyáltalán? Számít valamit nekünk, ha Ő szól?

Isten ismer minket, nagyon is jól, tudja a
nevünket, azon szólít minket és örül, hogy
ezt teheti. Meghallod a hangját? Akarsz a ba-
rátja lenni? 

Megéri. Nemcsak azért, mert általa me-
hetünk a Mennybe, hanem mert a földi élet-
ünk is a Vele való kapcsolat által lesz békes-
séges és boldog.

„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólított-
alak, enyém vagy!” (Ézsaiás, 43:1)

Mihály Csilla
baptista gyülekezet

Neveden szólítalak
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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
Kerezsi Istvánné: 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
• 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

dÉsA egyesületi hírek
2019-ben is folytatjuk az ingyenes ruhaosztást, melyet ha-
vonta rendezünk. Rengeteg adományt kapunk így minden
hónapban teljesen új készlettel várjuk az érdeklődőket. Ez-
úton is szeretnénk köszönetet mondani az adományozóknak! 

A dÉsA közhasznú lett!
Így már egyesületünknek is lehet az adó 1%-át felajánlani: 
Adószámunk: 18656792-1-13. Köszönjük előre is! 

Idén is megszervezzük a rászoruló családok részére a DÉSA családi napokat. Ez
a résztvevőknek ingyenes, a kicsik nagyon élvezik minden évben. Egész napos ellá-
tással, kézműveskedéssel és sok más érdekes programmal készülünk. 

Aki teheti, kérjük, segítsen, hogy idén is színvonalas programokkal várhassuk a
gyerekeket! 

A megvalósításhoz tavaly nagyon sokan hozzájárultak, ezt nagyon szépen kö-
szönjük! 

Számlaszámunk: 51700210-10015847-00000000 
Fókusz Takarékszövetkezet 

Bogdán Ildikó
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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

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

AKCIÓ: KERTI SÜTŐK,

Új termékek: 

TERRÁN és BRAMAC cserép
AKCIÓ: KERTI SÜTŐK,

Új termékek: 

TERRÁN és BRAMAC cserép


