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•  Bölcsődeátadás
Meghívó a 3. oldalon

•  Augusztus 20-ai programajánló
Kegye János pánsípművész és Roby Lakatos 
hegedűvirtuóz jótékonysági koncertje 
Petőné Bartalis Piroska emlékére

•  8 tanermes épülettel bővül iskolánk
Írásunk a 3. oldalon
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Önkormányzati Hírek

Délegyháza Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete 2020. ja-
nuár 29-én rendes ülést tartott a

Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.
az ülés kezdetén dr. riebl antal polgár-
mester beszámolt a lejárt határidejű hatá-
rozatok végrehajtásáról.

Elsőként az Önkormányzat 2020. évi
tervei kerültek bemutatásra, melyet az
egészségügyi alapellátásokról szóló beszá-
molók követtek. a harmadik napirendi
pont keretében jóváhagyta a Képviselő-
testület a 2020. évi költségvetés előkészítő
anyagát, majd pedig a 2020. évi Cafetéria
szabályzatokat. Törvényi kötelezettségé-
nek eleget téve felülvizsgálta a Képviselő-
testület a zsebi-Baba Családi Bölcsőde té-
rítési díjait, és ismét úgy határozott, hogy
nem emeli a díjakat. Felülvizsgálta a Kép-
viselő-testület a képviselői, bizottsági tagi,
alpolgármesteri tiszteletdíjakat, költségté-
rítéseket, és a polgármesteri illetményt,
költségtérítést, a törvényi keretek között,
melynek keretében módosította a tisztelet-
díjakról szóló rendeletet (1/2020.(i.30.)
önkormányzati rendelet a települési kép-
viselők tiszteletdíjáról, természetbeni jut-
tatásairól és költségtérítéséről szóló
18/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról), továbbá rendeletet alko-
tott a Képviselő-testület a köztisztviselők
2020. évi illetményalapjáról (2/2020.
(i.30.) önkormányzati rendelet a Délegy-
házi Polgármesteri Hivatalban foglalkoz-
tatott köztisztviselők 2020. évi illetmény-
alapjáról).

nyolcadik napirendi pontként a Műve-
lődési Ház 2019. évi munkájáról készült
beszámolót, majd pedig a 2020. évi ren-
dezvénytervet tárgyalta meg a Képviselő-
testület. rendeletet alkotott a Képviselő-
testület a 2020. évi igazgatási szünetről
(3/2020. (i.30.) önkormányzati rendelet a
2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről),
továbbá jóváhagyta a Bizottságok 2019.
évi munkájáról szóló beszámolókat, és
2020. évi munkatervüket, valamint jogsza-
bályi kötelezettségének eleget téve felül-
vizsgálta a roma nemzetiségi Önkor-
mányzattal kötött együttműködési megál-
lapodást.

Döntést hozott a Képviselő-testület a
2020. évi szúnyoggyérítés megrendelésé-
ről, melyet ingatlanügyek, valamint az
egyéb településfejlesztési és településüze-
meltetési ügyek követtek. 

a Képviselő-testület 2020. február
12-én rendes ülést tartott a Polgármesteri
Hivatal Tanácstermében. az ülés kezde-
tén dr. riebl antal polgármester beszá-
molt a lejárt határidejű határozatok vég-
rehajtásáról.

Első napirendi pontként módosította
a Képviselő-testület a 2019. évi költségve-
tését (4/2020. (ii.13.) önkormányzati ren-
delet az önkormányzat 2019. évi költség-
vetéséről szóló 1/2019.(ii.13.) önkor-
mányzati rendelet 4. sz. módosításáról).
Második napirendként rendeletet alkotott
a Képviselő-testület a 2020. évi költségve-
tésről (5/2020.(ii.13.) önkormányzati ren-
delet az Önkormányzat 2020. évi költség-
vetéséről). Ezt követően elfogadta a Kép-
viselő-testület az Önkormányzat 2020. évi
közbeszerzési tervét, majd a Hunyadi
János általános iskola bővítéséhez szük-
séges határozatot hozta meg a két önkor-
mányzati tulajdonú ingatlan rendelkezésre
bocsátásáról. Ezt követően ingatlanügye-
ket tárgyalt a Képviselő-testület, melynek
keretében többek között kutyafuttató lé-
tesítéséről döntött, valamint határozatot
hozott a magánutak létesítésének feltéte-
leiről. Döntés született négy víziállás kére-
lem tárgyában, továbbá a Délegyházi
napok szervező Bizottságának megalakí-
tásáról, melyet az egyéb településfejlesztési
és településüzemeltetési ügyek követtek. 

Délegyháza Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 2020. március 3-án
rendkívüli ülést tartott a Polgármesteri Hi-
vatal Tanácstermében.

Első napirendi pontként módosította
a Képviselő-testület a szociális ellátásokról
szóló rendeletét (6/2020. (iii.4.) önkor-
mányzati rendelet a települési támogatás-
ról és az egyéb szociális ellátásokról szóló
4/2015.(ii.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról), melyet támogatási kérel-
mek követtek. Módosította a Képviselő-
testület a szervezeti és Működési szabály-
zatát (7/2020. (iii.4.) önkormányzati ren-
delet a Képviselő-testület szervezeti és
Működési szabályzatáról szóló 10/2011.
(ii.16.) önkormányzati rendelet módosítá-
sáról), valamint döntést hozott a Hunyadi
János általános iskola bővítése miatt
szükséges HÉsz módosítási eljárás egyez -
tetési szakaszának lezárásáról, továbbá az
V. tó tekintetében a Magyar naturisták
Egyesületével megkötött tóhasználati szer-
ződés jóváhagyásáról. 

a Képviselő-testület 2020. március
12-én rendkívüli ülést tartott, melyen mó-
dosította a 2020. évi költségvetését
(8/2020. (iii.13.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2020. évi költségvetésé-
ről szóló 5/2020.(ii.13.) önkormányzati
rendelet 1. sz. módosításáról), és hozzájá-
rult a Hunyadi János általános iskola
fenntartó által tervezett átszervezéséhez. 

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

a kihirdetett veszélyhelyzet miatt a
2020. március 18. napjára tervezett köz-
meghallgatás elmaradt, melynek új időpont-
járól a későbbiekben értesítjük a lakosságot. 

a veszélyhelyzet időtartama alatt a
Képviselő-testület nem ülésezhetett, a ka-
tasztrófavédelemről és a hozzá kapcso-
lódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXViii. törvény 46.§-ának (4)
bekezdése alapján ugyanis veszélyhelyzet-
ben a települési önkormányzat képviselő-
testületének, a fővárosi, megyei közgyűlés-
nek feladat- és hatáskörét a polgármester,
illetve a főpolgármester, a megyei közgyű-
lés elnöke gyakorolja. a feltétlenül szük-
séges döntéseket tehát dr. riebl antal pol-
gármester úr hozta meg a Képviselő-tes-
tület tagjaival történt előzetes egyeztetést
követően. 

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

HIRDETMÉNY
IGAZGATÁSI SZÜNET 
ELRENDELÉSÉRŐL

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy a Délegyházi Polgármesteri 

Hivatal
2020. július 27. napjától 

2020. augusztus 7. napjáig
igazgaTási szünETET TarT.

Az igazgatási szünet időtartama alatt
a Polgármesteri Hivatal 

ZÁRvA TART.
az igazgatási szünet időtartama alatt ki-
zárólag a halálesetek anyakönyvezése tör-
ténik, mely esetben a 06-24/542-155/1.
mellék ügyeleti telefonszámot hívhatják.

dr. Molnár Zsuzsanna 
jegyző
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Gondolatok
a koronavírus okán

Kedves Barátaim! Tisztelettel jelen-
tem, hogy első csatáinkat meg-
nyertük a vírus ellen folytatott

közös küzdelmünkben. Hiszem, hogy
amennyiben ugyanilyen fegyelmezettek le-
szünk, meg fogjuk nyerni a háborút is.

reményeink szerint lassan, fokozato-
san, teljes egészében vissza fog állni a
régi rend életünkbe. Bizakodásunkat erő-
síti, hogy az, amitől leginkább tartottunk
– a járvány robbanásszerű terjedése –
nem következett be, s így lehetőség mu-
tatkozik enyhébb védekezési formák al-
kalmazására.

Köszönöm minden DÉLEgYHá-
zinaK (így csupa nagybetűvel), hogy
erősek, fegyelmezettek és okosak voltunk
mindeddig, s remélem ez a továbbiakban
is így lesz.

Köszönöm Önkénteseink áldozatos
munkáját és köszönöm a rengeteg anyagi
felajánlást, támogatást. Voltak, akik élel-
miszert adományoztak, voltak, akik
egészségügyi eszközökkel és számos más
módon járultak a sikerhez. 

Köszönöm a szülők segítségét az
óvoda és iskola rendhagyó működésének
elfogadásában, köszönöm a gyermekek
fegyelmét, figyelmét, alkalmazkodását a
megváltozott életkörülményekhez. Kö-
szönöm pedagógusaink odaadó és ki-
váló munkáját ezen új és különleges ok-
tatási-nevelési forma gyakorlati megva-
lósításában.

Köszönöm mind a több, mint 5.000
lakosunknak – régieknek, újaknak egya-
ránt – és valamennyi üdülősünknek,
hogy zokszó nélkül, összefogva, egymást
segítve és bíztatva vészeltük át a legnehe-
zebb időszakokat.

Még egy kis fegyelmet, türelmet, óva-
tosságot és kitartást kérek azért, hogy a
maradék akadályokat is legyőzzük, és visz-
szatérjen életünk a rendes kerékvágásba. 

Büszkén jelenthetjük ki, hogy a baj
összekovácsolt bennünket, s megmutat-
tuk, hogy bár sokan sok helyről érkeztünk
a csatába, de a harcban egy közös és he-
lyes úton jártunk. 

Békés és nyugodt, élményekkel teli
csodálatos nyarat kívánok Mindannyi-
unknak!

Őszinte tisztelettel és szeretettel:

dr. Riebl Antal
polgármester 

„Ez a hely mindig fiatal marad!”

ISKoLÁNK BŐvÍTÉSÉRŐL
a kezdeti lépések immár megtörténtek

Lakosságunk évek óta tartó növekedésével
oktatási intézményeink már nem tudtak lé-
pést tartani. Éppen ezért, minden lehető-

séget kihasználva igyekeztünk erre a helyzetre
megoldást találni. a sikeresen benyújtott állami
pályázatok elnyerésével lehetőséget kaptunk óvo-
dánk ismételt bővítésére, valamint egy vadonatúj,
önálló, modern, minden igényt kielégítő bölcsőde
építésére. Ezen beruházások közel fél milliárdot
tettek ki.

Tavaly óriási örömhír érkezett hozzánk. a
szigetszentmiklósi Tankerületi Központ kezde-
ményezésére lehetőséget kaptunk a Hunyadi
János általános iskola nyolc tanteremmel történő
bővítésére, tekintettel arra, hogy a korábbi min-
tegy 400 milliós beruházás ellenére szűknek bi-
zonyult intézményünk a megnövekedett gyer-
meklétszám miatt. 

Minderre azért nyílt alkalmunk, mert képvi-
selő–testületünk előrelátó volt akkor, amikor
megvásárolta a szomszédban lévő telket, mert
látta, hogy a további fejlődéshez ez nélkülözhe-
tetlen. a tervezett iskolabővítés elbírálásakor kü-
lönös előnyt élveztünk, hiszen a kialakuló épület-
résznek volt már helye.

az első egyeztetések után nyilvánvalóvá vált,
hogy a tervezett beruházás nagysága szükségessé
teszi újabb területrészek megszerzését. Ezen cél-

tól vezérelve Önkormányzatunk – minden anyagi
lehetőségét ide fordítva – megvásárolta a szom-
szédoktól az iskola és a Petőfi utca közötti telke-
ket a rajtuk lévő építményekkel egyetemben.

régóta megoldásra váró problémák sorát
tudjuk megoldani ezzel a milliárdos nagyságrendű
fejlesztéssel:
- megszűnik az iskola zsúfoltsága; 
- megfelelő számú tanteremmel fog rendelkezni

az iskola, alkalmazkodva az évről-évre növekvő
tanulói létszámhoz;

- kialakul az iskola mellett egy parkoló;
- a további megvásárolt területek jóvoltából bő-

vülhet az udvar;
- szolgálati lakások is rendelkezésünkre állnak

majd;
- községünk új – nagyobb létszámú - rendezvé-

nyek lebonyolítására alkalmas színházteremmel
gazdagodhat.

a beruházási folyamat bontással kezdődik,
melyhez a környék lakóitól előre is sok türelmet
és megértést kérünk.

Hosszú és mozgalmas idők várnak ránk, de
biztos vagyok abban, hogy végeredmény minde-
nért kárpótolni fog bennünket.

Tisztelettel és bizakodással:
dr. Riebl Antal

polgármester

MEGHÍvÓ
A DÉLEGYHÁZI ÚJ BÖLcSŐDE LÉTREHoZÁSA DÉLEGYHÁZÁN

PM_BoLcSoDEfEJLESZTÉS_2018/46 PRoJEKT SAJTÓNYILvÁNoS 
ÜNNEPÉLYES PRoJEKTÁTADÓ RENDEZvÉNY

PRoGRAM:
Helyszín: Délegyháza Község Önkormányzat

Vackor Bölcsőde 
Időpont: 2020. augusztus 20.
10.45 Regisztráció
11.00 – 11.30 Sajtótájékoztató

1.  Meghívottak köszöntése és résztvevők bemutatása –
Dr. riebl antal polgármester

2.  Meghívottak és nyilatkozók: 
Pánczél Károly Országgyűlési Képviselő
Darabos zsuzsanna intézményvezető

11.30 – 12.00 Kérdések és interjúk
12.00 Szabad beszélgetések

a projektátadó rendezvényén a részvétel ingyenes, regisztrációhoz kötött. Jelentkezé-
sét korlátozott számban, a beérkezés sorrendjében tudjuk fogadni. Kérjük, hogy rész-
vételi szándékát online formában jelezze a titkarsag@delegyhaza.hu e-mail címen
2020. augusztus 14-ig.
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Köszönet az
ÖNKÉNTESEKNEK
Délegyháza Község Önkormányzata hálás
szívvel köszöni a járvány miatti veszélyhelyzet
alatt az önként feladatot vállaló, segítséget
nyújtó polgárok önzetlenségét!

Külön köszönetet mondunk:
Iglóvári Péternek,

Dr. Prohászka Imrének,
Palóczai-Kiss Sándornénak,

Hajnal Katának,
Tordai viktor Karennek,
Dr. Kotora Noéminek,

varga Zitának,
czeizberger Erzsébetnek,

Horváthy Zsoltnak,
Kőrösi Zsoltnak,

Nagyné Halai Zsuzsannának és 
Nagy Istvánnak,

Gombos Gyulának,
Szűcs Ádámnak,

Kerepesi ferencnének,
Rácz Lászlónak,

Márton Sándornak,
Zsákai Juditnak,

Kovácsné Kellner veronikának,
Dósa Renátának,

Budavári Irmának,
Trencsánszki Tibornak,

Hallai Lászlónak,
Szabóné Pál orsolyának,

Tisza Gabriellának,
Lugosi István Gyulánénak,

Simon Mónikának,
Uti Lajosnénak,

Gunicsné Rácz Gyöngyinek,
Jávor Kálmánnénak,
Kosler Barbarának,
olajos Sándornak,

Dr. Ladányi Györgyinek,
Dr. Bognár Jánosnak,

Darabos Zsuzsannának,
Kazinczy-Tóth Enikőnek,

Nagy Istvánnénak,
Szemenkárné Márton Eszternek,

Katona Juditnak,
Tordai - Kovács Krisztinának,
Grünvald - Sepsi Mónikának,

Kerezsi Istvánnénak,
a Napsugár Óvoda főzőkonyha 

dolgozóinak,
a Klári Boltnak,

Majoros Tibornak,
a Bedri Pékségnek,

a Kincsem Gyógyszertárnak,
a szigetszentmiklósi Szent Jobb 

Gyógyszertárnak,
a Dunavarsányi Rendőrőrs 

munkatársainak és 
a Délegyháza – Dunavarsány 

Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek
a veszélyhelyzet alatti helytállásukért, munkáju-
kért, segítségnyújtásukért.

dr. Riebl Antal polgármester
Dr. Molnár Zsuzsanna jegyző

Köszönetet szeretnék mondani Dr. Riebl Antal polgármester úrnak, Iglóvári Péternek és
a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a karantén időszakban nyújtott önzetlen segítségü-

kért, amiért nagyon hálás vagyok! nagyon jó egészséget kívánok mindannyiuknak!
faragó Miklósné

a beruházás Pest Megye Területfejlesztési Programja keretében
a Pest Megyei Fejlesztési Előirányzatból valósul meg.

a projekt alapvető célja az úthálózat fejlesztése, a közlekedés biztonságosabbá, a település élhetőbbé
tétele. a projekt keretében az árpád utca és a rákóczi utca útfelújítása, az út tartozékainak korsze-
rűsítése, a közterület rendezése történik meg.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Befejeződött az Árpád utca és a Rákóczi utca felújítása

a projekt a Pest megye Területfejlesztési Kon-
cepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesz-
tési Programja 2014-2020 megvalósításához nyúj-
tandó célzott pénzügyi támogatás keretében va-
lósul meg, összesen 121,37 millió forint
támogatás segítségével.
a projekt átfogó céljai:
• az árpád utca és a rákóczi utca felújítása;
• a település közlekedésének gyorsabbá és biz-

tonságosabbá tétele;
• a vonzó és élhető településkép fenntartása és

fejlesztése;
• a közintézmények, a munkahelyek, a vasútállo-

más könnyebb megközelíthetősége;
• a légszennyezés csökkentése.
a projekt során a pályázati felhívásnak megfele-
lően megvalósul a település népességmegtartó ké-
pességének javítása. a beavatkozás keretében
javul a lakók életminősége, 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
hozzájárul a társadalmi innovációk gyors terjedé-
séhez, a munkahelyek gyorsabb megközelítésé-
hez, a komfortérzet növeléséhez, valamint csök-
kenthető a közúti közlekedés okozta környezet-
terhelés.

Projektazonosító: PM_OnKOrMUT_2018/10
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 12.
hó 12. nap.
További információ kérhető: Csikós-Papp Mó-
nika
Telefonszám: +36 20 471 30 30
E-mail: delegyhaza01@gmail.com
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KÖZLEMÉNY
Tisztelt vendégétkezők!
Ezúton tájékoztatom Önöket arról,

hogy 2020. március 16. napjától a felnőtt ét-
kezés megrendelésében és fizetésében az
alábbi változások kerültek bevezetésre:

2020. március 16. napjától csak teljes
menü rendelésére van mód: 1.100.- Ft/
menü áron.

a menü megrendelése és befize-
tésének rendezése minden esetben
előre, a tárgy hetet megelőző hét szer-
dai nap 10:00 óráig lehetséges. 

a felnőtt étkezéshez kapcsolódó
díjak készpénzben történő rendezése
továbbra is a Délegyházi Polgármes-
teri Hivatal pénztárába történik.

Lehetőség van az étkezési díj befi-
zetését átutalással rendezni. Ebben az
esetben a megrendelését e-mail útján a
penztar@delegyhaza.hu címre kell le-

adni. a megrendelés alapján elkészített számlát
a megrendelő e-mail címére átküldjük. Eseten-
ként csekkes számlalevél kiküldése is lehetsé-
ges. a díj rendezéséhez szükséges adatokat a
számla tartalmazni fogja.

A készpénzes befizetés a rendkívüli
rendelkezések kapcsán elrendelt szemé-
lyes ügyfélfogadás szüneteletetésének

ideje alatt nem lehetséges, azt követően
az alábbiak szerint alakul:
Szerda: 800 – 1730 (ebédszünet: 1200 – 1230)
csütörtök: 800 – 1300 (ebédszünet: 1200 – 1230)
Péntek: 800 – 1100

A megrendelt menük átvétele előtt,
annak befizetését a konyhán kérjük iga-
zolni!

A megrendelt menüket minden
munkanapon, 12:30-tól lehet át-
venni a Délegyházi Hunyadi János
Általános Iskola (2337 Délegy-
háza, Árpád utca 53.) konyháján.

Megértésüket köszönjük!
Jelen közlemény visszavonásig

érvényes!
Délegyháza, 2020. június 15. 

Tisztelettel:
dr. Molnár Zsuzsanna

jegyző

Hulladékgyűjtő edényzetek
Délegyháza Község Önkormányzata úgy döntött,

hogy nagy tételben rendel szelektív hulladék
gyűjtésére alkalmas 120 és 240 literes sárga színű,
továbbá a zöld hulladék elhelyezésére szolgáló barna
színű, és a kommunális hulladék elhelyezésére fekete
színű edényzetet (kukákat).

a nagy tételből fakadóan kedvező áron tudjuk az
említett edényzetet lakosaink részére biztosítani a
következők szerint.

- Használt, felújított 120 literes Pet palackok elhe-
lyezésére szolgáló (sárga): bruttó 6.000,- Ft

- Új 120 literes Pet palackok elhelyezésére szolgáló
(sárga): bruttó 9.000,- Ft.

- Új 240 literes Pet palackok elhelyezésére szolgáló
(sárga): bruttó 12.500,- Ft.

- Használt 240 literes Pet palackok elhelyezésére
szolgáló (sárga): bruttó 9.000,- Ft.

- 120 literes használt zöld hulladék elhelyezésére
szolgáló edényzet: bruttó 6.000,- Ft

- 120 literes új zöld hulladék elhelyezésére szolgáló
edényzet: bruttó 9.000,- Ft.

- 120 literes kommunális hulladék elhelyezésére
szolgáló használt edényzet: bruttó 6.000,- Ft

Kérjük, hogy igényeiket 2020. július 15-ig a behaj -
tasiengedely@delegyhaza.hu címen, vagy személyesen
jelezzék a Polgármesteri Hivatal recepciójánál s adják
meg igénylésükben nevüket, címüket és telefonszá-
mukat, továbbá adóazonosító jelüket/adószámukat. 

az ellenérték kifizetése számla ellenében
készpénzben történik az átvételkor.

Bízunk abban, hogy kezdeményezésünk kedvező
fogadtatásra talál ingatlantulajdonosaink körében!

Tisztelettel: Dr. Riebl Antal 
polgármester

változás a házhoz menő szelektív 
hulladékok szállítási rendjében

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy 2020. május 1-től a csomagolási és zöldhulla-
dék házhoz menő szelektív gyűjtésének gyakorisága havi 1 alkalomra módosul.

A csomagolási hulladékok gyűjtésének időpontjai:

2020.
május június július augusztus
11. 8. 6. 3.;   31.

a mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink szállítási alkalmanként
2 db cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga színű, emb-
lémás) adnak.
szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az összegyűjtött cso-
magolási hulladék mennyiségi korlátozás nélkül kihelyezhető bármely átlátszó
zsákban, illetve a kommunális hulladék gyűjtésére használt edényzettől eltérő,
jól látható módon megjelölt (sárga színű, vagy tetejű, felirattal ellátott) szab-
ványos edényzetben is.
Ezáltal havi egyszeri gyűjtési alkalommal is megvalósul az összegyűjtött cso-
magolási hulladékok elszállítása.
Fentiek miatt is, kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömö-
rítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz szükséges hely, vala-
mint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét!

A zöldhulladék gyűjtésének időpontjai:

2020.
május június július augusztus

4. 1.;  29. 27. 24.
a mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld-
hulladék gyűjtésére szolgáló, zöld színű, emblémás, lebomló) adnak.
a járványügyi veszélyhelyzet megszűnését követően többlet zöldhulladék gyűj-
tésére alkalmas zsákok a megszokott helyszíneken szerezhetőek be.
Megértésüket és segítő közreműködésüket köszönjük!

Ügyfélszolgálat
cím telefon e-mail honlap

DTkH nonprofit 
53/500-152 ugyfelszolgalat@dtkh.hu www.dtkh.huKft. 2700 Cegléd, 53/500-153Kút u. 5.
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felmerült már a kérdés, hogyan tudnál
tenni környezeted megóvása érdekében?
Gyűjtsd szelektíven a csomagolási 
hulladékot!

Társaságunk, a DTkH Nonprofit Kft.
a környezettudatosság jegyében, a közszol-
gáltatás keretein belül, házhoz menő szelek-
tív hulladékgyűjtést is végez. Célunk, hogy a
környezetünk védelme érdekében, a háztar-
tásokban összegyűjtött újrahasznosítható
hulladékot, minél kevesebb, a gyűjtőjármű-
vek általi szennyező, károsanyag kibocsátás-
sal tegyük!

Ezért is fontos, hogy a csomagolási hul-
ladékot feleannyi szén-dioxid kibocsátás
árán vigyük el a háztartásokból és ne csak a
kényelmi szempontokat vegyük figyelembe.
Havonta egy alkalommal is begyűjthető
mindaz, amiért eddig kétszer szennyeztük
környezetünket. 

És ha még a hulladék tömörítésére is
odafigyelünk, a térfogata és a kihelyezéséhez
szükséges egyszer használatos műanyagzsá-
kok mennyisége is csökkenthető!

Lapítsd, taposd, tömörítsd!
a gyűjtés egyik

FOnTOs momen-
tuma, hogy lehetőség
szerint a zsákba a le-
hető legkisebb térfo-
gattal helyezd el a mű-
anyag palackokat, fla-
konokat, dobozokat!
Lapítsd ki az italos kar-
tonokat, a palackokat

is. a műanyag kupakokat nem szükséges
visszacsavarni! Mindezek elősegítik, hogy
több csomagolóanyag férjen a zsákokba, ez-
által a gyűjtőjárművekbe is! Így kevesebb
egyszer használatos műanyag zsák szükséges
a kihelyezésükhöz, ami tovább szennyezi a
környezetet!

Tehát, a településen meghirdetett járat-
terv szerint összegyűjtjük az ingatlanok
elé, sárga színű DTKH-s emblémás zsákok-
ban vagy bármely átlátszó zsákban kihe-
lyezett szelektív csomagolási hulladékot
(papír, fém, műanyag, tetrapack).

a mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg
munkatársaink 2 db cserezsákot (csomago-
lási hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga
színű, DTkH emblémás) adnak.

A csomagolási hulladék bármely át-
látszó zsákban, illetve a kommunális
hulladék gyűjtésére használt edényzettől
eltérő, jól látható módon megjelölt
(sárga színű vagy tetejű, felirattal ellá-
tott) szabványos edényzetben is kihe-
lyezhető a megadott gyűjtési napon.

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

Mi kerülhet a SÁRGA zsákba?
 papír (tisztán,

laposra hajtogatva):
kartondoboz, hul-
lámpapír, élelmisze-
rek és kozmetikai
cikkek papírdobozai,
színes és fekete-
fehér újság, szórólap,
prospektus, irodai
papír, füzet.

 műanyag (kiöblítve, laposra taposva):
színes- és víztiszta PET palack, kupak (üdí-
tős, ásványvizes), kozmetikai és tisztítósze-
rek flakonjai (pl: samponos, öblítős, moso-
gatószeres), reklámszatyor, nylonzacskó,
csomagolófólia, fólia (zsugor és strech), jog-
hurtos, tejfölös és margarinos dobozok,

 fém- és italos kartondoboz (kiöb-
lítve, laposra taposva): fém italos doboz (pl:
üdítős, sörös, energiaitalos), tartós tej és üdí-
tők dobozai (TetraPack), konzervdoboz

Hidd el, jól megférnek egymás mellett!
ne botránkozz meg azon, hogy a szelek-

tíven gyűjtött hulladékokat összeöntjük! az
összegyűjtött csomagolási hulladékokat vá-
logatóműveinkbe szállítjuk, ahol megtörté-
nik a frakciók utólagos külön válogatása. a
frakciók együttes gyűjtésének egyrészt gaz-
daságossági 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 palacko-
kat elvileg el kel-
lene mosogatni,
mielőtt a zsákba
kerülnek. 

sokakban megfogalmazódik, hogy a mo-
sogatással azonban vizet pocsékolunk, és
ezzel többet ártunk a környezetünknek.
Vagy mégsem? nem azt várjuk el, hogy pa-
tyolat tiszta legyen, csupán azt, hogy makacs
szennyeződések ne legyenek benne/rajta.
Elég, ha például a mosogatás végén a moso-
gatóvízben átöblítjük, vagy szükség szerint
szivaccsal eltávolítjuk a szennyeződéseket!
Különösen fontos mozzanata ez a gyűjtés-
nek, 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 elszál-
lítás időpontjáig.

Most beszéljük arról is, mit ne tegyél!
NE tegyél a sárga zsákba üveget,

használt papír zsebkendőt, szalvétákat, fel-
vágottak csomagolását, hungarocellt, CD-le-
mezt, magnó- és videokazettát, egyéb mű-
anyagnak ítélt hulladékot (pl. nejlonharis-
nya), ezek a kommunális edénybe kell, hogy
kerüljenek!

a színes és
színtelen öblös
üveg (italos
üveg) elhelye-
zésére keresd a
településen ki-
helyezett üveg-
gyűjtő konté-
nereket! Kö-
szönjük!

amennyiben mégis előfordult, hogy
szennyezett vagy szelektíven nem gyűjthető
hulladékot helyeztél a szelektíves zsákba, ne
aggódj, az utólagosan a válogatás során a
hasznosítható anyagoktól elkülönítve, a ház-
tartási hulladékokkal együtt került ártalmat-
lanításra! 

segítsd munkánkat, csak az újrahasznosí-
tásra alkalmas hulladékokat gyűjtsd szelektíven!

Ne aggódj, hamarosan rutinná válik!
Ha elsőre nem is sikerült megjegyezned a
gyűjthető hulladékfajtákat, akkor sincs prob-
léma! sárga zsákunkra rányomtattuk, mi-
lyen hulladékok kerülhetnek bele.
a szelektív hulladékgyűjtés időpontjairól a
www.dtkh.hu oldalon tájékozódhatsz. To-
vábbi kérdések esetén ügyfélszolgálataink
elérhetőségein állunk szíves rendelkezésedre! 

Itt a lehetőség, valóban otthon 
ezdődik a környezet megóvása!

Gyűjtsünk együtt, környezettudatosan!

DTkH Nonprofit Kft.
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vigyázz magadra és értékeidre!

A biztonságra törekedj!

Közlekedj szabályosan!

Átgondoltan hozz döntést! 

cselekedj megfontoltan!

Idegennel elővigyázatos légy!

Óvatos és körültekintő legyél!
a nyári szünet felhőtlen időtöltése alatt sem lehet megfeledkezni
arról, hogy ez az időszak többszörösen hordozza magában a ve-
szélyhelyzeteket. az iskola helyett az egész napos felelősség a csalá-
dokra hárul.

a vakáció nemcsak az örömöt, gyakorta a túlzott felszabadultságot
is jelenti, főleg az arra „fogékony” gyermekeknek. a táboroztatások
mellett alakulhat úgy, hogy a gyer-
mek felügyeletét nem tudják a biz-
tonságos falak között megoldani, így
a szabadban töltött szabadság érzése
figyelmetlenebbé, könnyelműbbé te-
heti a fiatalokat. a tapasztalatok sze-
rint az iskolai szünidőben, s főként
nyáron ugrásszerűen megemelkedik
a gyermekeket érő balesetek száma.

Miden szülő feladata, hogy gyermekét felkészítse a szünidő alatt elő-
forduló veszélyhelyzetekre, azok elkerülésére. gondolják végig, hogy
hol, milyen veszélyek leselkedhetnek gyermekünkre, s még időben

hívják fel ezekre, és következményeikre a figyel-
müket.

Erősítsék gyermekükben a felelősségtudatot,
térjenek ki arra, hogy mindig úgy kell cseleked-
nie, hogy tetteiért vállalnia kell a felelősséget!

Néhány jó tanács! 

- adódhat úgy, hogy amíg a szülő dolgozik, a gyermek játszótérre,
barátokhoz, ismerősökhöz látogat el. Minden esetben beszéljék át
közösen csemetéjükkel, hogy csak az előzőleg megbeszélt helyre
menjen játszani, a hazatérés időpontját határozzák meg!

- Ha gyermekük gyalog, vagy kerékpárral közlekedik, ne feledjék
vele átbeszélni a közlekedési szabályok betartását! Hívják fel a
figyelmét, hogy a kerékpározás, gördeszkázás, görkorcsolyázás al-
kalmával védőfelszerelést, bukósisakot viseljen!

- Beszéljék meg gyermekükkel, hogy idegenekkel szemben kö-
rültekintően, és óvatosan viselkedjen. Tudjon nemet mondani,
amennyiben idegen ember arra kéri, hogy kísérje el valahova, mert
mutatna, vagy adni szeretne neki valamit.

- Tudatosítsák, hogy ha egyedül tartózkodik otthon, ne engedjen
be a lakásba ismeretlent, egy esetleges telefonhívás alkalmával ne
árulja el, hogy egyedül van otthon!

- Otthon is történhet baleset, ennek elkerülése érdekében beszéljék
át gyermekükkel a műszaki berendezések szakszerű használatát!

- az értékek megóvása is kiemelt fontosságú, így készpénzt csak
annyit tartson magánál, amennyi feltétlenül szükséges!

- Tanítsák meg gyermeküknek, hogy otthonról elinduláskor gondo-
san zárja be az ablakokat, és az ajtót, a lakáskulcsot ne tegye
látható helyre (nyakába, hátizsák oldalára). Figyeljen hátizsákjára,
táskájára, kerékpárját ne hagyja őrizetlenül, vagy lezáratlanul!

Közösen beszéljék meg, lakókörnyezetükben ki az a megbíz-
ható ember, akihez baj illetve veszély esetén fordulhat.

Ismételjék át a fontosabb telefonszámokat, amelyekre egy
esetleges veszélyhelyzetben szükség lehet: 

Mentők: 104
Rendőrség: 107 
Tűzoltóság: 105

Segélyhívó: 112

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési osztály
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Tájékoztató
parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban

Aparlagfű nagymértékű elszaporodásá-
nak a közegészségügyi és gazdasági ká-
rosító hatása számottevő. a parlagfű

elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdo-
nosának, illetve használójának a kötelezettsége.
a hatóságok feladata, hogy – amennyiben a
tulajdonos/földhasználónemtesz eleget a kö-
telezettségének – a mulasztók költségén elren-
delik az ún. közérdekű védekezést, emellett
növényvédelmi bírságot szabnak ki.

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy
belterületen a jegyző, külterületen (az
ingatlanügyi hatóság által helyszíni el-
lenőrzésről felvett jegyzőkönyv tar-
talma alapján) a növény- és talajvé-
delmi hatóság köteles hatósági eljárást
indítani azokkal szemben, akik elmu-
lasztották a parlagfű elleni védekezési
kötelezettségüket.

az élelmiszerláncról és hatósági felügye-
letéről szóló 2008. évi XLVi. törvény. 17. §
(4) bekezdése kimondja: ,,A földhasználó kö-
teles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának ki-
alakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az
állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan
fenntartani.”.

Fontos tudni, hogy a hatósági intézke-
déshez (közérdekű védekezés végrehajtása,
bírság kiszabása) nem szükséges a sérelem –
- egészségkárosodás – bekövetkezése, e kör-
ben elégséges a védekezési kötelezettség el-
mulasztásának megállapítása.

amennyiben a parlagfű elleni védeke-
zési kötelezettségének a földhasználó nem
teszeleget, vagyis az ingatlan legalább virág-
bimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fer-

tőzött, akkor közérdekű védekezést kell el-
rendelni.amennyiben aparlagfűelleniköz-
érdekű védekezést kultúrnövény károso-
dása nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű
elleni közérdekű védekezés abban az eset-
ben rendelhető el, ha az adott területen a
kultúrnövény tőszáma nem éri el az agro-
nómiailag indokolt tőszám 50%-át és a
parlagfűvel való felületi borítottság a 30%-
ot meghaladja. a parlagfű elleni közérdekű
védekezés végrehajtásának, valamint az ál-
lami, illetve a közérdekű védekezés költsé-
gei megállapításának és igénylésének rész-
letesszabályairólszóló221/2008.(Viii.30)
Korm. rendelet értelmében a közérdekű
védekezést belterületen a jegyző, kül-
területen, Pest megye és Budapest te-
rületén a Pest Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategész-
ségügyi, Növény- és Talajvédelmi fő-
osztály Növény- és Talajvédelmi osz-
tálya (a továbbiakban: növény- és talajvé-
delmi hatóság) rendeli el.

a jegyző által elrendelt közérdekű vé-
dekezést az általa megbízott vállalkozók
végzik. nem kerül sor a vállalkozó általi
parlagfű-mentesítésre, ha az ügyfél jelzése
alapján időközben maga eleget tesz kötele-
zettségének. a közérdekű védekezéssel
kapcsolatban felmerült költségeket az
ügyfélnek kell megfizetnie.

a növényvédelmi bírság kiszabá-
sára a növény- és talajvédelmi hatóság
jogosult, ezért a közérdekű védekezés el-
rendelését követően a jegyző az ügyben ke-
letkezett iratokat továbbítja az eljárásra jo-

gosult hatóságnak. a növényvédelmi bírság
alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagy-
sága. A bírság mértéke belterületen és
külterületen is egyaránt 15.000 ft-tól
5.000.000 ft-ig terjed.

Parlagfűvel fertőzött lehet a mezőgazda-
sági kultúrnövénnyel borított terület, nem
mezőgazdasági terület (elhanyagolt telkek,
építési területek), vagy nem művelt, elhanya-
golt valamikori szőlők, hétvégi kertek, zárt-
kerti ingatlanok, valamint a vonalas létesít-
mények (utak, vasút) melletti sávok.

a védekezési kötelezettségét nem telje-
sítő tulajdonos/földhasználó a – bírságon
túl – vele szemben elrendelt közérdekű vé-
dekezéssel kapcsolatosan felmerülő költség
megtérítésére is kötelezett. a költség köz-
tartozásnak minősül. a közérdekű védeke-
zés elrendelése után minden esetben nö-
vényvédelmi bírság kiszabására kerül sor,
az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő
bírságok kiszámításának módjáról és mér-
tékéről szóló 194/2008. (Vll.31.) Korm.
rendelet alapján.

Arra tekintettel, hogy a parlagfű-
mentesítés minden állampolgár közös
érdeke, és eredményt csak összefogás-
sal,  illetve közös felelősségvállalással ér-
hetünk el, kérem, tegyenek eleget e
fenti jogszabályi kötelezettségüknek.
Ugyanakkor szükséges figyelemmel
lenni arra is, hogy nem elegendő az,
hogy valaki lekaszálta a szennyezett
földterületet, azt tiszta, parlagfű-mentes
állapotban a vegetációs időszak végéig
meg kell őrizni.
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Hasznos tanácsok a kánikula idejére
a hőguta megelőzése és kezelése érdekében

Az utóbbi években sokkal többször
figyelhető meg rendkívüli, gyak-
ran hosszantartó meleg időjárás

hazánkban már májustól.
Néhány jó tanács a meleg okozta pa-

naszok megelőzésére, illetve a hőhullám
okozta kellemetlenségek idejére!

Bárkinek okozhat egészségi panaszokat
(fejfájás, szédülés), kellemetlen tüneteket,
rosszullétet a kánikula, de vannak különösen
veszélyeztetett csoportok. ilyenek például a
csecsemők és a kisgyermekek, 65 évnél idő-
sebbek, fogyatékosok, vagy különösen a
szívbetegségekben és magas vérnyomás be-
tegségben szenvedők.

Nagyon fontos, hogy panaszaikkal
azonnal forduljanak orvoshoz!

• Kánikulai napokon - ha tehetjük - a külö-
nösen meleg dél körüli, kora délutáni órá-
kat töltsük otthon, besötétített szobában,
viszonylag hűvösben. 

• nagy melegben zuhanyozzon langyos vagy
hideg vízzel akár többször is! 

• széles karimájú kalappal, napszemüveggel
védje magát a nap égető erejétől 

• Fényvédő krémmel naponta többször
kenje be bőrét 

• Forró nyári napokon az idősebbek ne a
legmelegebb órákra időzítsék a piaci bevá-
sárlást. 

• Könnyű, világos színű, bő szabású, pamut
alapanyagú ruhát hordjunk forró napokon!
idősek se viseljenek ilyenkor sötét színű,
fekete ruhát, fejkendőt! 

• Lehetőleg éjjel szellőztessen 
• akinek van elektromos ventillátora, hasz-

nálja a nagy melegben! 
• sose hagyjunk gyermekeket, állatokat (ku-

tyát) zárt, szellőzés nélküli parkoló autóban! 
• ne sétáltassunk a hőségben kisbabát! 
• Csecsemőket, kisgyermekeket árnyékban

levegőztessünk! 
• a babák különösen sok folyadékot igényel-

nek a szoptatáson kívül is, mindig kínáljuk
őket tiszta vízzel, vagy pici sót is tartal-
mazó, citromos teával a szoptatás után! 

Ha mindenképpen szabadban kell tar-
tózkodnia a kánikula idején:
• korlátozza a szabadlevegőn való tartózko-

dást a kora reggeli (6-10 óráig) és esti
órákra (18-22 óráig) 

• árnyékos helyen próbáljon pihenni nap-
közben 

• Ha túl sokáig tartózkodott szabadban, akkor
próbáljon legalább 1-2 órát légkondicionált

környezetben eltölteni, míg a szervezet lehűl
és ismét visszatérhet a kánikulába

• Csökkentse a fizikai munkavégzést. ne
ilyenkor végezze a nagytakarítást, ablak-
mosást! Csak az esti órákban kezdje el a
befőzést, azt is állandó szellőztetés mellett! 

Mit és mennyit igyunk? Mit ne igyunk?
nagy melegben a napi 4 liter folyadékot inni!
fontos a SÓPÓTLÁS is!!

MIT IGYUNK
- Víz, ásványvíz, tea, aludttej, kefír, joghurt,

levesek, szénsavmentes üdítők, paradi-
csomlé.

MIT NE IGYUNK
- Kávé, alkohol tartalmú italok, magas kof-

fein- és cukortartalmú szénsavas üdítők.

• Hőségben sokkal több folyadékot kell fo-
gyasztani! 

• a meleg és a fizikai munkavégzés fokozza
az izzadást, a folyadékvesztést! 

• ne várjon addig, amíg szomjas lesz. 
• Tudatosan igyon többet ilyenkor a szoká-

sosnál! 
• ne fogyasszon olyan innivalót, amely sok

cukrot, koffeint, vagy alkoholt tartalmaz -
ezek fokozzák a szomjúságérzetet, még
több folyadékot vonnak el a szervezettől! 

• azok, akik szívgyógyszert szednek, a víz-
hajtás mellett is fogyasszanak elegendő
mennyiségű folyadékot, azaz a szokásosnál
egy literrel többet a forró napokon!

Hasznos tanácsok mindenkinek 
hőségriadó idejére

• a hőséget nehezebben viselik el a csecse-
mők, a kisgyermekek, az idősek, a fogya-
tékosok, a szívbetegek, a magas vérnyo-
másban szenvedők. rosszullét esetén
azonnal forduljanak orvoshoz! 

• Kánikulában hasznos a különösen meleg,
dél körüli órákat otthon, besötétített,
hűvös szobában tölteni.

• a bevásárlást a kora reggelre vagy a késő
délutánra időzítsük. Halasszuk el a nehéz
fizikai munkát. 

• Felfrissít, ha langyos vagy hideg vízzel le-
zuhanyozunk, akár naponta többször is.

• széles karimájú nyári kalappal, napszem-
üveggel és fényvédő krémmel védekezhe-
tünk a nap égető sugarai ellen. 

• Tanácsos éjszaka alaposan átszellőztetni a
lakást; jó szolgálatot tesz a ventilátor, a lég-
kondicionáló. 

• Csecsemőt, kisgyermeket nem szabad
hőségben sétáltatni, árnyékban levegőz-
tessük.

• ne hagyjunk sem gyermeket, sem állatot
szellőzés nélküli, lezárt parkoló autóban!

Uv sugárzás
Az Uv sugárzás fajtái:

az UV sugárzásnak három fajtája van:
• az Uv-A sugárzás (a Föld felszínét elérő

összes UV sugárzás 98%-a) a látható
fényhez legközelebb eső, leggyakoribb
kisenergiájú tartomány, amely a legke-
vésbé veszélyes az egészségre. Ez a fény
jótékony hatást fejt ki a szervezetre, elő-
segíti a csontképződést és a pigmentkép-
ződést (barnulást). Hiánya az angolkór-
nak nevezett csontfejlődési rendellenes-
séget okozza. 

• az Uv-B sugárzás (a Föld felszínét elérő
összes UV sugárzás 2%-a) nagy energiájú
sugárzás, amely az egészségre ártalmas, ve-
szélyes sugárzás. normális körülmények
között elnyeli a Föld ózonrétege. Ha mégis
nagy mennyiségben éri testünket, leégünk
tőle, rákos elváltozásokat okozhat a bő-
rünkön, sőt szemünket is károsítja, és az
immunrendszerünket is gyengíti!

• az Uv-c sugárzás a legerősebb, a legártal-
masabb és a legveszélyesebb sugárzás, de
szerencsére az ózonréteg egyelőre teljesen
kiszűri!

Az Uv sugárzás egészségügyi értékei
Ezt úgyn. „UV index”-el jelölik, és a

napból a Föld felszínére érkező maximális
ultraibolya sugárzásnak a becslését adja.
Ez a mutató, amelyet az Országos Meteo-
rológiai szolgálat tesz közzé, sokkal pon-
tosabban mutatja a leégés veszélyét, mint
a hőmérséklet-előrejelzés. az UV index
segítségével egyértelműen és könnyen
meghatározható az UV sugárzás erőssége,
és annak megfelelően az óvintézkedések
módja is a szabadban. az UV index érté-
kei nullától tartanak felfelé, a skála 1-től
10-ig terjed.

Minél nagyobb az index számértéke,
annál nagyobb annak a valószínűsége, hogy
az UV sugárzás hatására egyre kevesebb
idő alatt kialakulhat a bőr vagy a szem sé-
rülése, károsodása. Európában nyár idején
az index általában nem haladja meg a nyol-
cat, de lehet magasabb is, különösen a víz-
parti üdülőhelyeken. az UV indexet szá-
mos országban a napi időjárás- jelentés ré-
szeként közlik.



2020. augusztus 19.
(szerda)

Református templom
18.00  Kegye János pánsípmű-

vész és Roby Lakatos
hegedűvirtuóz jótékony-
sági koncertje
Petőné Bartalis Piroska
emlékére
(a részvétel ingyenes!)

2020. augusztus 20.
(csütörtök)

Szent István park
10.00  Szent István napi 

ünnepség
Beszédet mond: Dr. Riebl Antal 
polgármester
Közreműködik: Vadkörtefa Néptánc 
Csoport
Az új kenyeret az ünnepségen Sáska Attila
református lelkipásztor áldja meg.

VACKOR BÖLCSŐDE (Rákóczi u.)
11. 00 Vackor Bölcsőde átadó

ünnepség
Közreműködik: Pánczél Károly országgyű-
lési képviselő
A Napsugár Óvoda gyermekei 

Nagysátor (Rákóczi u. 9.)
14.00 – 18.00 óráig
GYEREKNAPI PROGRAM 
(részletesen a másik oldalon)

2020. augusztus 20.
(csütörtök)

délutáni program
Nagysátor (Rákóczi u. 9.)
14.00  Rendezvény ünnepélyes

megnyitója
A rendezvénysorozatot megnyitja
dr. Riebl Antal polgármester

Újszülöttek polgárrá 
fogadása

DÉLGYHÁZA 5.000 LAKÓJA
SORSOLÁS

Közreműködnek: Bednárik László, Kölcsey
Kórus, Nemzetőrök Országos Szövetség

15.30  CSIKÓS bemutató –
Csóka Tanya Lovas
Egyesület

16.00  DÍJUGRATÓ bemutató
Németh Viktória, Szabó
Fanni

17.00  Délegyházi Karate Sport-
egyesület bemutatója

17.15  Boros Alexa 
Vecsési SE bemutatója

17.20  Sziget Dance Egyesület
bemutatója

17.40 KECSAP (Wéber Zsolt)
koncert

18.00   Kitüntetések 
átadása

Közreműködnek: Dáni János, 
Rafael Márió, Kantátika Férfi Kar, Kegye
János, Baumgartner Ferenc

18.45 Helyi csoportok 
és a meghívott 
fellépők bemutatói

Margaréta Nyugdíjas Klub – vidám 
jelenet
Délegyházi Country Line Dance Tánc-
csoport
Vadkörtefa Tánccsoport 
Amirah Gyerek Hastánc csoport
Köztiszt Sway Tánccsoport

19.30  DR BRS

20.00  LL Junior koncert

20.45  CSOCSESZ buli

21.45  SASA és a 
Karantén zenészek

23.30  DJ Pedró
(Rim Gyuri buli)

A rendezvénysorozat ideje alatt a Délegy-
háza Faluszépítő Egyesület Íjász tagozata
várja az íjászat és az őseink fegyverei iránt  

érdeklődőket!
A helyi civil szervezetek képviselői,

BÜFÉ és KIRAKODÓVÁSÁR
várja a közönséget!

A rendezvénysorozat minden 
programja ingyenesen látogatható! 
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Délegyházi Hírek

2020. augusztus 20-ai programok Délegyházán

2020. július

Szeretettel hív és vár minden kedves érdeklődőt Délegyháza Község Önkormányzata!



Délegyházi Hírek

2020. augusztus 20-ai Gyereknapi programok Délegyházán

2020. július

14.00 órától Miénk a tér! a Civilek Házánál

Gyereknap
2020. augusztus 20-án,

csütörtökön

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!

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

• ÜGYESSÉGI JÁTÉKOK • GÓLYALÁBAS
• ARCFESTÉS • CSILLÁMTETOVÁLÁS • HENNÁZÁS

• BÜTYKÖLDE • LUFIS BOHÓC
• NÉPI JÁTSZÓTÉR • KOSARAS KÖRHINTA

• REKESZMÁSZÁS • RODEO BIKA • ÓRIÁS BUBORÉK FÚJÓ
• UGRÁLÓVÁRAK • VR CABIN 

• TÁNCBEMUTATÓK • KARATE BEMUTAÓ
• SÁSKÁNYHAJÓZÁS az I-es tavon

„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, 
18.00 óráig vehetőek igénybe!

Gyereknap
2020. augusztus 20-án,

csütörtökön
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V-sugárzási 
szint 

Huzamosabb ideig szabadban 
tartózkodók védekezése 

Javasolt napozási idő,  
napsütésben 11 és 15 óra között 

Extrém  
(8+) 

Javasoljuk, hogy ilyenkor feltétlenül árnyékos 
vagy fedett helyen tartózkodjon. 

Javasoljuk, hogy ilyenkor feltétlenül árnyékos 
vagy fedett helyen tartózkodjon. 

Nagyon erős 
(7-7,9) 

Széles karimájú kalap, napszemüveg, 
napernyő, a fedetlen testrészekre fényvédő 
krém alkalmazása indokolt. Kerüljük a déli 
napsütésben az árnyékmentes helyen való 

tartózkodást. 

Kb. 15 perc, érzékenyebb bőrűeknek és 
kisgyerekeknek ennél is kevesebb; 11 óra 
előtt, ill. 15 óra után ennek kétszerese is 

megengedhető. 

Erős  
(5-6,9) 

Széles karimájú kalap, napszemüveg, 
érzékenyebbeknek napernyő, fedetlen 

testrészekre fényvédő krém alkalmazása 
indokolt. 

Kb. 25 perc, érzékenyebb bőrűeknek és 
kisgyerekeknek ennél is kevesebb; 11 óra 
előtt, ill. 15 óra után ennek kétszerese is 

megengedhető. 

Mérsékelt 
 (3-4,9) 

Széles karimájú kalap, napszemüveg 
mindenkinek indokolt. 

Kb. 35 perc, érzékenyebb bőrűeknek és 
kisgyerekeknek ennél is kevesebb; 11 óra 
előtt, ill. 15 óra után ennek kétszerese is 

megengedhető. 

Gyenge  
(01,-2,9) 

Különlegesen érzékeny bőrűek és csecsemők 
kivételével   

 
Hogyan kerüljük a meleget: Fontos megjegyzések: 

Tartsa hűvösen a lakását! Napközben tartsa az ablakokat csukva, 
használjon függönyt vagy egyéb sötétítőt. Lehetőleg éjszaka 

szellőztessen. Kapcsolja ki a nem fontos elektromos készülékeket. 

Hőhullámok idején, amikor a külső hőmérséklet 35-39 C ̊
közötti, az ideális belső hőmérséklet 28 C ̊körüli.  
A ventillátort csak rövid ideig lehet használni! 

Ha a fent említettek nem valósíthatók meg, töltsön el legalább 2-3 
órát légkondicionált helyen! 

A hűtött helyek elérhetőségét az önkormányzatok hőségriadó 
kapcsán kiadott listája tartalmazza. 

Kerülje a megterhelő fizikai munkát, tartózkodjék árnyékban a 
legmelegebb órákban! 

Az ésszerű munkaszervezés, a munkavédelmi szabályok 
betartása és betartatása a munkáltató felelőssége. 

A következő nyárra gondoljon arra, hogyan hűtheti lakását 
(pl. párologató edény, zöld növények, klímaberendezés). Gondolkodjon előre!

Tartsa testhőmérsékletét alacsonyan, és fogyasszon sok folyadékot, 
előzze meg a kiszáradást! 

Gyerekek, idősek betegek esetén fokozottan figyelni 
kell a kiszáradás megelőzésére. 

Gyakran zuhanyozzon, vagy fürödjön langyos vízben! A zuhanyzás időseknél növelheti az elesés veszélyét 
Használjon vizes borogatást, hűtse lábát langyos vízben! Segít a testhőmérséklet csökkentésében. 

Viseljen világos, természetes alapanyagú, bő ruhát. Ha a napra megy, 
viseljen széles karimájú kalapot és napszemüveget! 

Óvja magát a nap közvetlen sugaraitól. 

Rendszeresen fogyasszon folyadékot, ne fogyasszon alkohol és 
magas cukortartalmú italokat! 

Fontos az ásványi sók pótlása. A koffeinnek  
(pl. kávé, kóla, energia italok) vízhajtó hatása van! 

Ha rendszeresen szed gyógyszert, kérdezze meg kezelőorvosát, 
hogyan befolyásolják a gyógyszerek a folyadékegyensúlyt! 

A lázas betegekre különösen oda kell figyelni! 

Ellenőrizze testhőmérsékletét! Fontos tudatosítani, hogy ha a testhőmérséklet 38 C ̊fölé  
emelkedik, az már káros az egészségre. 39 C ̊felett hőguta 
alakulhat ki! 40 C ̊felett életveszélyes állapot keletkezik! 

Tárolja gyógyszereit megfelelő hőmérsékleten! Ha a szobahőmérséklet 25 fok fölé emelkedik, célszerű a  
gyógyszereket hűtőben tárolni akkor is, ha ez nincs ráírva 
a dobozra! 

Ha bármi szokatlan tünetet észlel, azonnal keresse fel orvosát! 
Tájékozódjon az igénybe vehető segítségekről! 

(www.napsugarzas.hu alapján)
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Hasznos tanácsok rendkívüli időjárás esetére
Mit tegyünk hirtelen áradás előtt?
• Előre kell tervezni! Válasszon ki több ma-

gaslati helyet lakóhelye területén, ahová
egy hirtelen áradás elől el tud menekülni.
Ez soha ne legyen épület, hanem használja
ki lakhelye földrajzi adottságait. Mindig
magasabb helyen keressen menedéket,
távol a víz útjától.

• ismerje meg lakóhelye vízrajzi és meteoro-
lógiai adottságait. Ha abban a térségben,
ahol ön él, lehetséges a hirtelen áradás,
jegyezze fel a lehetséges menekülési útvo-
nalakat.

• Figyelje a meteorológiai híradásokat. Ha
záport, zivatart jeleznek lakóhelye környe-
zetében, készüljön fel az esetleges mene-
külésre. 

• Töltse fel vízkészleteit, mert az ivóvíz szol-
gáltatás megszakadhat.

• Ha rendelkezik aggregátorral, ellenőrizze
az üzemanyag mennyiséget. a lezúduló
víztömeg akár hosszabb időre is elvághatja
az elektromos szolgáltatástól.

• rendelkezzen több napra elegendő, hűtést

nem igénylő élelmiszerrel, konzervvel.
• állítson össze túlélőcsomagot: elsősegély

felszerelést, palackozott ivóvizet, konzer-
vet és konzervnyitót, gumicsizmát, gumi-
kesztyűt, meleg ruházatot, elemes rádiót,
zseblámpát, tartalék elemeket.

• rakja fontos iratait és készpénzt vízzáró
dobozba.

• Ellenőrizze, gyermekei biztonságos helyen
tartózkodnak-e. Esőben sOHa ne játsza-
nak árokparton, vízmosások, hidak vagy
viaduktok környezetében.

Mit tegyünk a hirtelen áradás során?
• MinDig meneküljünk magasabb terü-

letre, dombra.
• Kerülje ki az árkokat, vízmosásokat, pata-

kokat.
• Ha gépjárműben ül, sOHa ne akarjon át-

kelni a vízen. Keressen másik utat.
• Ha a gépjármű lefullad, azonnal hagyja el,

és meneküljön magasabb területre. ne fe-
ledje, inkább ázzon el, minthogy a jármű-
ben veszítse életét!

• Éjszaka legyen fokozottan óvatos kedve-
zőtlen időjárási körülmények esetén, mert
a hírtelen áradást ilyenkor a legnehezebb
észrevenni.

• Ha a víz már a bokája felett van, áLLJOn
MEg és forduljon vissza, keressen másik
utat.

• ne keljen át elárasztott területen, a víz
mélysége csalóka lehet. a hirtelen áradás
alámoshatja az utakat és egy gödörbe esve
csapdába kerül.

Mit tegyek hirtelen áradás után?
• Ha a friss élelmiszer vízzel érintkezett,

azonnal dobja ki.
• Forraljuk fel az ivóvizet fogyasztás előtt.
• ne látogassa a katasztrófa sújtotta terüle-

tet. az ön jelenléte hátráltathatja a mentési
és/vagy katasztrófa-elhárítási műveleteket.

• az elektromos berendezéseket ellenőrizni
kell, használat előtt ki kell szárítani.

• Csak zseblámpát használjon az épület át-
vizsgálása során, a fáklya vagy gyertya tüzet
okozhat!

Hasznos tanácsok szélvihar esetére
a szél sebességén értelemszerűen a levegő mozgásának sebességét
értjük. a meteorológiában általában a m/s-ban, illetve egyes terüle-
teken a csomóban szokták meghatározni. 1 m/s kb. 2 csomónak felel
meg. az alábbi táblázatban találhatók az egyes szélsebesség-kategó-
riák, amit a meteorológiai szövegekben alkalmazni szoktak.

Kategória               Szélsebesség
szélcsend                 0 m/s                      0 km/h
gyenge szél              1-3 m/s                   4-11 km/h
mérsékelt szél          4-7 m/s                   15-25 km/h
élénk szél                 8-11 m/s                 29-40 km/h
erős szél                  12-16 m/s               43-58
viharos szél              17-24 m/s               61-86
erős vihar                25-32 m/s               90-115 km/h
orkán                       33- m/s                   119- km/h
(forrás: www.metnet/meteorológiai kislexikon)

a 70 km/h-nál erősebb szélvihar emberre, állatra veszélyes vihar-
károkat okozhat:
• szilárd építményekről leszakíthatja a tetőfedeleket,
• súlyosan megrongálhatja az energiaellátás és távbeszélő berende-

zések vezetékeit,
• könnyű épületeket dönthet össze,
• közlekedési zavarokat, akadályokat idézhet elő,
• fákat törhet ki.

Mi a teendő szélviharban?
Hogyan védekezzünk szélvihar ellen, ha szabad ég alatt tartózko-
dunk?
• Viselkedjünk nyugodtan, körültekintően.
• Ha lehet, keressünk védett, stabil helyet (épület, aluljáró).

• Távol haladjunk a fáktól, épületektől, hogy a letört ágak, cserepek,
üvegszilánkok ne okozzanak sérülést.

• Védjük szemünket a portól, fejünket a szél sodorta tárgyaktól,
ágaktól stb.

• Oszlopba, kerítésbe kapaszkodjunk, hogy ne sodorjon el az erős szél.
• Tartsuk, védjük erősen a kisgyerekeket, ne szakadjunk el társainktól.
• a járműveket, sátrakat, gyenge szerkezetű építményeket hagyjuk

el, mert bentről nem lehet érzékelni a fenyegető veszélyt (pl. rá-
dőlhet a fa).

• Leszakadt villamos távvezetéket megközelíteni is életveszélyes!
• szabadban végzett tűzveszélyes tevékenységet azonnal abba kell

hagyni, a tüzet eloltani (pl. gazégetés kertben, tábortűz, szalonna-
sütés, kerti parti).

• Csónakázni, fürdőzni erős viharban életveszélyes! nagyobb vízfe-
lület fölött összefüggő vízfüggöny alakulhat ki, emiatt jó úszók is
megfulladhatnak. Vegyük komolyan a viharjelzéseket!

• az állatok viselkedése kiszámíthatatlanná válik, megvadulhatnak,
ezért ne érjünk hozzájuk. Háziállatokat zárjuk be.

• Ha az előrejelzéseket követően van rá időnk, a ház körül található
fák meggyengült ágait vágjuk le.

• a ház környékéről gyűjtsünk össze és vigyünk be az épületbe min-
den olyan tárgyat, amit a szél felkaphat (pl. műanyag kerti bútorok,
szerszámok) – ezek ugyanis súlyos sérüléseket okozhatnak.

Óvintézkedések az épületen belül:
• az ajtókat, ablakokat zárjuk be.
• ne menjünk ki a szabadba.
• ne hagyjuk a kisgyermekeket, betegeket felügyelet nélkül, lehetőleg

senki ne maradjon egyedül.
• Készüljünk fel áramszünetre (elemlámpa előkészítése).
• áramtalanítsuk az elektromos berendezéseket.
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T ájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2020. év nyári
szünetében megszervezésre kerül azoknak az általános
iskoláskorú gyermekeknek a napközbeni felügyelete,

akiknek a szülei nem tudják az elhelyezésüket megoldani. 

A nyári szünidei felügyelet megszervezésére a 
Kölcsey Művelődési Központban 

(2337 Délegyháza, Szabadság tér 1-3.) kerül sor.

A nyári szünidei felügyelet
2020. június 29. és 2020. augusztus 19. között

hétköznap 
7.30 – 16.30 óráig vehető igénybe,

az alábbi turnusok szerint:

1. turnus: 2020. június 29 – július 3. 
Kézműves tábor Bakos Évával 
és Babaitis Timeával

2. turnus: 2020. július 13. – 2020. július 17.
Kézműves tábor Bakos Évával 
és Babaitis Timeával

3. turnus: 2020. július 20. – július 24.
Kézműves tábor Bakos Évával   
és Babaitis Timeával

4. turnus: 2020. július 27. – július 31.
Játéktábor Bézi Orsolyával 
és Kovácsné Németh Csillával

5. turnus: 2020. augusztus 10. – augusztus 14.
Kézműves és játéktábor 
Gyuricza Csillával 

6. turnus: 2020. augusztus 17.- augusztus 19.
Kézműves és játéktábor Bézi Orsolyával 
és Bokor Edittel

Az ellátásra csak az a gyermek jogosult, akinek szü-
lője/törvényes képviselője munkahelyi, vagy orvosi igazolás-
sal alátámasztja, hogy munkavégzése, vagy betegsége miatt
nem tudja a gyermek felügyeletét biztosítani és nincs a csa-
ládban olyan hozzátartozó (pl. nagyszülő), aki azt vállalja.

A munkahelyi, valamint az orvosi igazolásokat az adott
turnusra vonatkozó hétre kell bemutatni!

Jelentkezés feltételei: 
Orvosi igazolás arról, hogy a gyermek egészséges;
Munkáltatói igazolás a szülőktől;
Amennyiben a szülő egészségügyi okok miatt nem tudja

megoldani a gyermek napközbeni felügyeletét, orvosi igazolás
szükséges ennek tényéről;

Amennyiben a szülő a COVID-19 vírus miatti veszélyhelyzet
következtében veszítette el állását és amiatt tartós
álláskereső, igazolás a volt munkáltatótól arról, hogy a járvány
miatti veszélyhelyzet alatt veszítette el állását.

A nyári szünidei felügyelet alatt napi háromszori étkezés
(tízórai, ebéd és uzsonna) biztosított térítési díj megfizetése
mellett.

(Amennyiben a gyermek speciális étrend szerint étkezik,
úgy csak ebédet tudunk biztosítani, külön díjazás szerint)

A nyári szünidei felügyelet részvételi díja: 
10.000,- Ft/hét/gyermek + 5.500,- Ft/hét/

gyermek étkezési térítési díj. 
Összesen: 15.500,- Ft/hét/gyermek

A 6. turnus részvételi díja: 6.000,- Ft/hét/
gyermek + 3.300 Ft/hét/gyermek étkezési térítési díj

Összesen 9.300,- Ft/hét/gyermek 

Érdeklődni lehet a delegyhazihirek@gmail.com e-mail címen
vagy a 06/30/599-5982-es telefonszámon.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumokat a www.del-
egyhaza.hu oldalról lehet letölteni.

Amennyiben igénybe kívánja venni a nyári szünidei felügye-
letet, kérjük a kitöltött nyilatkozatot az adott turnust meg-
előző hét hétfőn 10.00 óráig küldje el a
delegyhazihirek@gmail.com e-mail címre, a szükséges iratok
csatolásával.
Kérjük, a jelentkezéssel egyidejűleg a térítési díjat átutalással
teljesítsék az alábbi számlaszámra: Délegyháza Község Önkor-
mányzata 11742180-15441654

Amennyiben az átutalás nem megoldható, úgy a Polgármes-
teri Hivatal házi pénztárában személyesen is befizethető a té-
rítési díj, a Hivatal ügyfélfogadási idejében.

Délegyháza, 2020. június 8.

Délegyháza Község Önkormányzata

NYÁRI NAPKÖZBENI GYERMEKFELÜGYELET
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Sportolók figyelem!
Délegyházi és környéki

sportolónak, mindenki-
nek, akit érint!

a Délegyháza ii. Körzeti
rendelőben (2337. Délegy-
háza, rákóczi u. 8.) lehetőség
nyílott amatőr sportolók
egészségügyi vizsgálatára il-
letve az időszakos versenyzői
engedélyek orvosi érvényesí-
tésére. OsEi hivatalos szer-
ződés alapján.

az alábbi időpontokban
várom a délegyházi és kör-
nyékbeli sportolókat:

• hétfő – kedd – 
csütörtök: 

14.00 – 17.00 óra között

• szerda – péntek: 
08.00 – 11.00 óra között

rendelési időben.

szükséges dokumentu-
mok: Versenyzői licence vagy
sportkönyv, TaJ és lakcím-
kártya.

dr. Bognár János 
Délegyháza II-es körzet  

gyermek és felnőtt háziorvos

NAPELEMES RENDSZER 
TELEPÍTÉSE

lakossági és KKV ügyfelek részére

Ingyenes műszaki 
és gazdasági tanácsadás,

tervezés, teljeskörű kivitelezés!

Zsoldos András okl. villamosmérnök
Mobil: +36 203116446

Email: zsoldos.andras@napvadasz.hu

változás 
a vérvételi lehetőségben

Településünkön 2020. július ha-
vától a vérvételi lehetőség
megváltozik. Helyszíni illetve

rendelőben egyeztetett időpontban és elő-
jegyzés alapján a vérvétel a ii. körzet ren-
delőjében, Dr. Bognár János háziorvosnál
történik.

időpontot egyeztetni 
az alábbi elérhetőségeken lehet:
delegy.drbgnr@gmail.com

Tel.: 06/21/292-0017
addig is szíves türelmüket kérjük!

Dr. Bognár János  háziorvos
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vakcina

Többen is kérdezték tőlem mos-
tanában, hogy „Hol van ilyenkor
Isten, a vírus idején?”

Először nem értettem pontosan a kérdést,
aztán tisztáztuk, arra gondol, hogy: Miért
engedte meg isten ezt a világjárványt, ami
miatt most felborult az életünk, sokaknak
nincs munkája, világszerte sokan halnak meg
a járvány következtében.

Ha valami baj van, amit mi emberek ne-
hezen hárítunk el és elkelne valamilyen ter-
mészetfeletti segítség, akkor egyből eszünkbe
jut isten, olyanformán hogy: „Ezt most miért
engedte meg, miért nem segít, hogy vége legyen?”

Megkérdeztük valamikor is az Ő vélemé-
nyét, kértük az Ő tanácsát bármiben is?
akartunk az Ő vezetése alatt élni? Egyáltalán
ismerjük Őt, vagy csak arra akarjuk hasz-
nálni, hogy kimentsen a bajokból?

a probléma a rossz felfogásban van.
azt gondoljuk, hogy istent mi hívhatjuk be
a saját világunkba, holott mi élünk az Ő vi-
lágában, hiszen Ő teremtett mindent, min-
ket is.

Megkaptuk a Földet istentől és az Ő
megkérdezése nélkül elkezdtük tönkre tenni.
szabad akaratot is kaptunk, ami azt jelenti,
hogy dönthetünk úgy, ahogy akarunk. 

a járványok, természeti katasztrófák, há-
borúk nem isten büntetése, hanem a követ-
kezménye annak, hogy elszakadtunk isten-
től. rossz befolyás alá kerültünk. a köny-
nyebb utat választottuk, az ördögre
hallgattunk. nem kérdeztük meg istent
arról, mit és hogyan tegyünk, hanem önző
és törtető módon tettük a dolgainkat.

Mivel isten kegyelmes a végsőkig, amíg itt
a Földön élünk, bármikor fordulhatunk hozzá
és kérdezhetjük Őt, kérhetjük a tanácsát.

nem tudjuk, hogy minek mikor lesz
vége, és mi jön még az életünkben, de egyet
biztosan tudhatunk, hogy isten az Övéit
midig megőrzi, mindenféle körülmény kö-
zött. Ez nem azt jelenti, hogy soha nem fo-
gunk meghalni, vagy, hogy, nem érnek rossz
dolgok, hanem azt, hogy isten békessége,
szeretete, biztonsága ott lesz velünk bármi
történjék is. 

Kik az Övéi, akiket megőriz? azok,
akik elfogadják, hogy Jézus meghalt az ő
bűneikért és ezáltal isten gyermekeivé lesz-
nek. azok, akik engedelmeskednek az Ő
szavának.

Ő régóta hív téged is, válaszolj neki és
hívd be te is a szívedbe Jézust! Tapasztalni
fogod, hogy a Vele való kapcsolat, jelenléte
az életedben, olyan, mintha megkaptad
volna a vakcinát a vírus ellen, az aggodalom
és a félelem ellen. Olyan tanácsadód lesz, aki
mindent tud, olyan védelmed, aki minden-
ható, olyan orvosod, aki minden betegség-
ből meg tud gyógyítani és olyan édesatyád,
aki mindenkinél jobban szeret és akit min-
den gondod és gondolatod érdekel.

„Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban
és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok
fel kéréseiteket Isten előtt.” Fil.4:6

Mihály csilla
baptista gyülekezet

www.dvbaptista.hu
fb: baptista.dunavarsany

Délegyházi Református Missziói Egyházközség
„Akinek van füle, hallja!” (Máté 13, 9.)

Jézus idézett mondata nem állná ma ki
egy közszereplő szájából az illem pró-

báját. Hogy mondhat ilyet? Bántja azokat,
akik nem tehetnek róla, hogy nincs hallásuk.
nos, Jézus mondata természetesen nem ma-
gában áll, példázatok elé vagy után van több
helyen is beszúrva, de azt nem lehet mon-
dani, hogy biztosan metaforikusan gondolta
Jézus a parancs tartalmát. Mert az lenne a le-
golcsóbb magyarázat. Ha van, halld meg, ha
nincs, ne halld meg. Ha le tudod fordítani, akkor
szól neked, ha nem, nem. Ez az értelmezés fals.
nézzük szó szerint az értelmét: látom, hogy
van fületek, akkor mi az akadálya annak, hogy
meghalljátok, megértsétek a példázatokat? sokkal
inkább kihívás ez, mint parancs. Képes vagy
rá? Cselekedd!

Meghallani, de mit? Próbáltunk már el-
magyarázni valakinek olyan hatást, amit nem
tud érzékelni? Elmondani a vaknak, hogy mi

az, hogy nem lát? Érzékeltetni a sikettel, hogy
mi az a hallás? Lehetetlen. Újra nekimehet-
nénk Jézus tapintatlanságának, ha nem tud-
nánk, hogy ő maga hány nyomorult ember
érzékelését vagy éppen életét adta vissza.
akkor miről van szó? a hit képességéről. a
hitet elmagyarázni nem lehet. Vagy van, vagy
nincs. Olyan mint a látás. És visszanyerni a
hitet ugyanolyan csoda, mintha a vakot meg-
gyógyítanák, vagy a siketnek visszaadnák a
teljes hallását. isten ajándéka a hit. akinek
van füle, hallja meg! azaz, akinek van hite, az
az élete tapasztalatait fordítsa le, tanuljon be-
lőle és változtassa meg az életét!

az elmúlt három hónapot mindenki
megélte valahogy. a kérdés, van-e fülem
hogy meghalljam belőle ezt a szót: kegyelem.
az, hogy itt vagyunk, az, hogy azok a prob-
lémáink amik, az, hogy azok az örömeink
amik, és az, hogy nem hagy el minek minden

dolgunk ellenére sem az isten, sőt áld és gaz-
dagít napról napra, az kegyelem.

Állandó alkalmaink:
Vasárnap 10:00 istentisztelet és 

gyermekistentisztelet
Hivatali nyitva tartás: Telefonos egyeztetés

szerint
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: 
10918001-00000085-97250000
alkalmainkra hívunk és várunk szeretettel
mindenkit!

Sáska Attila
református lelkipásztor
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Kedves olvasók!

Az egyesület edzései március 1. pén-
teken leálltak mindenhol a járvány
miatt. Mindenkinek nehéz, ilyenkor

mert a célok most pihentek. a versenyzés
megállt, illetve el sem indult tavasszal. a
felkészülés az övvizsgákra és az edzések
megálltak és kevés reménnyel kecsegtetett,
hogy mikor indulhatunk újra. a helyzet sze-
rencsére úgy alakult, hogy engedélyt kapott
a sportélet, hogy májusban újraindíthatja az
életét, lehet edzéseket és edzőtáborokat
szervezni a feltételek betartásával. néhány
helyen beindítottuk mi is az edzéseket kis
létszámmal, mert a járvány még nem ért
véget ezért nem mindenki vállalja az edzé-
seket. 

Délegyházán az általános iskolában tu-
dunk edzeni. az edzéseket Lenhardt Csaba
vezeti, aki egy zöld öves tanítványom. Csabi
ért a gyerekek nyelvén, elég kreatív és élve-
zetes edzéseket vezet. a gyerekek szeretik az
edzéseit. a délegyházi gyerekcsoportban na-
gyon kis lelkes karatésok járnak. ügyesek és
örömmel jönnek az edzésekre. Dunavarsá-
nyon is elkezdett néhány lelkes tanítvány tré-
ningezni Csabival. a gyerekek készülnek a
vizsgáikra. Pici kis edzőtábort szervezünk,
hogy a programunkat meg tudjuk csinálni.
Pomázon szentirmai gábor 2. danos mester
és Varga seres andris vezetésével tudunk
edzeni, amivel sokat segítenek ebben a hely-
zetben az egyesületnek. 

Most látjuk egy ilyen helyzetben, hogy a
gyerekeknek milyen igényük van a mozgásra.
a mozgásnak nagyon sok pozitív hatása van.
a mozgással felfrissülhetünk, új energiákat
nyerhetünk. Örömet ad a mozgás, a futás, jó
érzést okoz a kitűzött cél teljesítése. Fokozza
a vérkeringést, növeli a tüdő kapacitását, erő-
síti az immunrendszert, csökkenti a magas
vérnyomást, oldja a stresszt. a rendszeres
sportolás formálja az alakot, a mindennapi
élethez egy alapkondíciót ad. gyerekeknél
kifejezetten fontos, hogy növeli az önbizal-
mat. Ha mások is észreveszik és megdicsé-
rik, hogy izmosodik, ezzel az önbizalom is
izmosodik. Ha karatésok végig csinálják az
edzéseket és a vizsgákat, akkor sokkal kitar-
tóbb lesz, mint azok, akik az első nehézség-
nél feladják. Ez a kitartás nem csak a spor-
tolás terén kamatoztatható, hanem bármi-
lyen élethelyzetben, amikor szükség van arra,
hogy a ne add fel. 

Szeptemberben a Délegyházi Karate
Sportegyesület kezdő csoportot fog indí-
tani az iskolában gyerekeknek 6 éves
kortól Délegyházán az általános iskolában,
hétfőn 17.00-18.30-ig és csütörtökön 17.00-
18.00-ig. sportegyesületünk elérhetőségei:
telefon: 06-20- 7751659, facebook: Délegy-
házi Karate sportegyesület.

Marossy Károly 
klubvezető

KARATE TÁBoR
Kedves Szülők és Gyerekek!

A 17 éve működő Délegyházi Ka-
rate Sportegyesület nyári napközis
tábort szervez 2020. július 27-31. kö-
zött a délegyházi Hunyadi János Ál-
talános Iskola tornatermében.

a részletekről kérem, hogy érdeklőd-
jenek Marossy Károlynál 

a 06/20/775-1659-es számon 
vagy e-mail-ben a

marossy.karoly@gmail.com
címen. 

a tábor minden nap 9.00 órakor kez-
dődik és 16.00-17.00 óra körül zárunk. 

a tábor napközis jellegű, a karate-ed-
zések mellett lesznek egyéb programok
(pl. ügyességi vetélkedő, egyéni és cso-
portversenyek, kézműveskedés, stb.).

a gyermekek kapnak tízórait, meleg
főételt ebédre, illetve uzsonnát. 
a táborba 6-14 év közötti gyermekeket
várunk.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Marossy Károly
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Szeretettel várom Vásárlóimat

Dunavarsányi Fehérnemű 
és Partykellék boltba

Dunavarsány, Halász Lajosné utca 16.
(a húsbolt után)

Női-, férfi- és gyermek fehérnemű,
partykellékek, héliumos lufik

nagy választékban kaphatók, 
minden alkalomra!

Nyitva tartás:
Hétfő 1400–1800

Kedd 1000–1500

Szerda       1000–1800

Csütörtök  1000–1500

Péntek      1000–1800

Szombat 900–1400

FARKAS CIPŐJAVÍTÓ
ÉS KULCSMÁSOLÓ

Cipőjavítás, kulcsmásolás, élezés, bélyegző
készítés, távirányítók, autóriasztók, autókul-
csok elemcseréje. 
Ha felkeltettem érdeklődését és igényt tart a
szolgáltatásomra, az alábbi elérhetőségeimen
leadhatja megrendelését:
Üzlet elérhetősége: Bp. Déli pu., 
Farkas cipőjavító – kulcsmásoló 
Vidéki ügyfeleim részére elérhetőségem:
Átvevőhely: Délegyháza, Vörösmarty u. 43. 
Hétfő – péntek: előre egyeztetett időpontban 
Rendelés egyeztetés: 06 70 411 8004
https://www.facebook.com/farkascipojavito-
eskulcsmasolo/
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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

ARGOSZ KUTYAKOZMETIKA 
 

Szeretettel várom 
dunavarsányi 

kutyakozmetikámba a régi 
és új ügyfeleimet! 

 
Szolgáltatások: 
• Teljes körű 
kutyakozmetikai szolgáltatás 
választható standard vagy 
hobbi fazonban (a gazdi 
egyedi elképzelése szerint) 
fajtatiszta és keverék 
kutyusoknak 
• Trimmelés 
• Zsinórozás (puli kutya) 
• Fültisztítás 
• Bűzmirigy kezelés 
• Karomvágás 
• Fürdetés 
• Szaktanácsadás gazdiknak 
az otthoni ápoláshoz 
 
Bejelentkezés telefonon 
minden hétköznap 9:00 és 
18:00 óra között  
a 06-20-352-3454 telefonszámon lehetséges.  
 
Félix Zsóka kutyakozmetikus 
 



Délegyházi Hírek

Tájékoztató, hirdetés

192020. július

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.

•  vÍZvEZETÉK-SZERELÉS, javítás, dugulás elhárítás, gyorsszolgálat, ál-
landó ügyelet hétvégeken is. Tel.: 06 30 376 1796

APRÓHIRDETÉS

•  REDŐNY JAvÍTÁS RÖvID HATÁRIDŐvEL! Hétvégén is kime-
gyek!  Tel.: 06 20 3642 383

•  KAPUAUToMATIZÁLÁS. Új és meglévő toló-, úszó-, kétszárnyas és
szekcionált kapuk automatizálása és javítása. Biztonság és kényelem
egy gombnyomásra, megfizethető áron! 
Tel.: 06 70 258 0409, email cím: cseszkola@gmail.com

•  BENZINES, HÁLÓZATI ÉS AKKUMULÁToRoS KERTI-,
MűHELYSZERSZÁMoKKAL, KIEGÉSZÍTŐKKEL vÁRJUK vÁ-
SÁRLÓINKAT! 
fűnyírók, fűkaszák, sövényvágók, láncfűrészek, nagynyomású mosók,
gérvágók, körfűrészek, gyalugépek, köszörűk, fúrógépek, csavarbehaj-
tók, rönkhasítók, kompresszorok, áramfejlesztők, betonkeverők, lap-
vibrátorok, forgácselszívók. Telefon: 06 20 247 1526.
INfo@PGGH.HU, WWW.PGGH.HU

Délegyházi Hírek
Kiadó: Délegyházi Polgármesteri Hivatal

Székhelye: 2337 Délegyháza, Árpád u. 8. •  Ingyenes kiadvány
Felelős kiadó: Dr. Molnár Zsuzsanna

Főszerkesztő: Beke Vanda
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.



Délegyházi Hírek 2020. július20

Megnyitott az Andrea Fodrászat Délegyházán,

ahol Andrea széleskörű szolgáltatásokkal várja új és régi 
vendégeit egyaránt. 

1991-óta tevékenykedem a fodrász szakmában, 2003-óta 
mesterfodrász vagyok. Specialitásom az alkalmi 
frizura. Nagyon szeretek alkotni, ahol kiélhetem a 
fantáziámat. Az emberi kapcsolatok nekem kiemelten 
fontosak, ezért a vendégeim frizurájukkal való elégedett-
ségük számomra elengedhetetlen, mind emberileg, mind 
szakmailag. Folyamatos képzéseken veszek részt, hogy 
mindig tisztában legyek a legújabb divattal, hajformákkal és 
technikákkal. A pontos időbeosztás híve vagyok, emellett 
minőségi anyagokkal dolgozom.

A Fodrász szalon Délegyházán, az 
Árpád utca 32-es szám alatt található. 
Az www.andreafodraszat.hu weboldalán 
további információk olvashatóak a szol- 
gáltatásokról és az elérhetőségekről vagy
hívja a 06 30 229 1581-es telefonszámot.

    
        

  
      

     
       

      
      

      
      

        
       

  

     
      

   
     

    
      

    
        

  
      

     
       

      
      

      
      

        
       

  

     
      

   
     

    
      

    
        

  
      

     
       

      
      

      
      

        
       

  

     
      

   
     

    
      


