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Bartal Klári

Adjon Isten
minden szépet

Adjon Isten minden szépet,

Irigyeknek békességet,

Adjon Isten minden jót,

Hazug szájba igaz szót.

Hontalannak menedéket,

Éhezőnek eleséget,

Tollat író kezébe,

Puját asszony ölébe.

Legényeknek feleséget,

Szegényeknek nyereséget,

Áfonyát a havasra,

Pisztrángot a patakba.

Istenhitet a pogánynak,

Hű szeretőt a leánynak,

Szép időben jó vetést,

Szomorúknak feledést.

Sarkvidékre hideg telet, 

Az árváknak jó kenyeret,

Fegyvereknek nyugalmat,

Szelíd szónak hatalmat.

Betegeknek egészséget,

Fuldoklónak reménységet,

Vitorlának jó szelet,

Napfényből is öleget.

Jó lövést az ordasokra,

Nyíló ajtót vaskapukra,

Vándoroknak fogadót – 

Isten adjon minden jót!

Először Délegyházán!

Közhírré tétetik!
A tél február 21-én Délegyházáról elűzetik!

Mindenki kapja elő régi rongyát, bocskorát, vegyen magára maskarát!
Legyen kéznél kereplő, fedő és fakanál!

A harsogó felvonulás után vár minket a maszkabál!
A télűzés sikere érdekében tamburazenekart és igazi Busókat

várunk Mohácsról!
Program:  

15.00 óra Kézműveskedés 
a Kölcsey Művelődési
Köz pontban busó álarc
készítés

16.00 óra Harsogó téltemető felvo-
nulás Délegyháza utcáin

17.00 óra Máglyagyújtás és kisze-
báb-égetés a Szent István
téren, majd kezdetét ve-
szi a mulatság a Busók és
a Keringészavar Néptánc  -
csoport vezetésével!

Mindenkit szeretettel
várunk!
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December 14-én, a sikeres Luca-napi vá-
sárt követően rendeztük meg a Falukará-
csony ünnepséget.

Programunk elején kihirdettük a „Legem -
lé kezetesebb karácsonyom” címmel kiírt
rajz verseny győzteseit.

Még egyszer gratulálunk a győztes gyere-
keknek!

Köszönjük a Chicken-Power Kft. által
felajánlott ajándékcsomagokat!

Meghitt hangulatban hallgattuk és néztük
végig a közreműködő csoportok műsorát. Se-
gítségükkel ki tudtunk zökkenni az ünnep
előtti nyüzsgésből, és a gálaműsorról lelkileg
feltöltődve, karácsonyi hangulatra hangolód-
va térhetett haza mindenki.

Köszönjük az árusoknak, a vásárlóknak, a fellépőknek és a közönség-
nek, hogy együtt töltöttük advent harmadik vasárnapját!

Köszönet a finom teáért és a forralt borért a Délegyházi Faluszépítő
Egyesületnek! Szabóné Pál Orsolya
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Zsákai Józsefné

Kölcsey Kórus

Délegyházi Citerazenekar és a Mákvirág Együttes

Hip-hop tánccsoport

Falukarácsony 2014

Weiczner Petra,
4 és fél éves

óvodás

Meggyes
Boglárka 
4/a osztály 

Révai Csenge 4/a osztály

„Legemlékeze tesebb karácsonyom” 
Tordai Kira 2/a osztályrajzverseny 

díjazott 
alkotásai



Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-
testülete 2014. december 16-án 17 órai kezdettel
tartotta rendes ülését a Polgármesteri Hivatal Ta-
nácstermében. Az ülés kezdetén dr. Riebl Antal
polgármester beszámolt a lejárt határidejű határo-
zatok végrehajtásáról. 

Első napirendi pontként a község 2015. évi ren-
dezvénytervét tárgyalta meg és fogadta el a Képvi-
selő-testület. Másodikként a vagyonelemek hasz-
nosítása című napirendi pont tárgyalására került
sor, melynek keretében aktualizálta a Képviselő-
testület az értékesítésre szánt ingatlanok listáját, pá-
lyázatot írt ki a Naturista Oázis Kft.-ben meglévő
13%-os üzletrésze értékesítésére, a Tavirózsa
Kem ping bérbeadására, és úgy határozott, hogy a
Sirály Parkot 2015. január 1-jétől ismét az önkor-
mányzat községgondnoksága üzemelteti. Az in-
gatlanok és egyéb vagyonelemek vonatkozásában
az ingatlanpiac stagnálása ellenére sem csökkentet-
te árait az önkormányzat.

Ezt követően a Képviselő-testület 2014. évi
munkájáról készült beszámolót, a Képviselő-testü-
let 2015. évi munkatervét, a Polgármesteri Hivatal
2014. évi munkájáról készített beszámolót, az adó-
hatósági tevékenységről készített beszámolót, va-
lamint a köztisztviselők teljesítménycéljait tárgyal-
ta meg és fogadta el a Képviselő-testület. 

A nyolcadik napirendi pont keretében támogató
döntést hozott a Képviselő-testület a DÉSA név-
használati kérelméről, tudomásul vette Dr. Kotora
Noémi bizottsági tag tiszteletdíjról történő lemon-
dását, valamint helyt adott egy székhelyhasználati
kérelemnek, továbbá az Iskolánkért Alapítvány tá-
mogatási kérelmének. 

Az ülés jegyzőkönyve a község honlapján
(www.delegyhaza.hu), valamint a Könyvtárban
olvasható.

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző
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Újszülöttek:

Gruber Zalán 2014. 11. 02.
Paréj Bence Noel 2014. 11. 12.
Balog Linda 2014. 11. 28.
Mohilla Petra 2014. 12. 21.
Gergely Emmaróza 2014. 12. 29. 

„Hadd fusson a gyermek álmok fuvallatán
Csapongva illanó arany lepkék után! 
Legyen, mint a tavasz, vidám tekintetű, 
Kis ajka zendüljön, mint égi csöngettyű! 
Harmatos bokrétát hadd tépjen a mezőn! 
Hajolj le, csókold meg, öleld szívedre hőn! 
Becéző szeretet övezze fürtjeit –
Töröld le gyöngéden a gyermek könnyeit!”

/Pósa Lajos/

Házasságkötés:
Somodi Péter – Mészáros Edit

2014. december 2.
Kálmán Norbert – Badak Szilvia

2014. december 11.
Zagyvai István – Serfőző Zsuzsa Olga

2014. december 11.
Stadler György István – Mézes Ildikó

2014. december 27.

„Te vagy a lélegzet s minden szívdobbanás,
te vagy a születő gondolat, a magamba zárt vallomás.
Te vagy a vágy, ami ébren tartja az álmokat.
S ami nem én vagyok, minden más is te vagy!” 

/Kirsch Péter/

Elhunytak:
Csernus István 1937. 09. 01.  
Nádasdi Miklós 1931. 01. 19.
Memmel Ferencné 1926. 10. 18.
Tóth Jánosné 1924. 11. 24.
Haris András 1941. 10. 22.
Gombos Ferencné 1927. 05. 01.
Bíró Tibor 1970. 07. 26.
Szupper Jánosné 1936. 09. 07.

„Mikor nincs melletted senki, s úgy érzed hogy vége, 
Kulcsold össze két kezed, nézz fel az égre. 
Ott van Ő, ki meghallgatja szíved minden bánatát, 
Ott van Ő, ki megérti, hogy neked mennyire fáj. 
Ő vigasztal, ha sírni lát, mert fentről Ő vigyáz Rád.”

/ismeretlen/ 

Lakóhelyet létesített: 29  fő
Tartózkodási helyet létesített: 14  fő

Zsolnainé Csernyi Erzsébet
anyakönyvvezető

Anyakönyvi
naplóVidámsággal búcsúztunk az óévtől, fo-

gadjuk így az új évet is, hiszen az új év az
újrakezdés, a remény lehetőségét is elhozza
nekünk.

Minden év elején feltesszük magunknak a
kérdést: mit hoz majd számunkra ez az év?

Az új év magával hozza az új kezdet és
az újrakezdés lehetőségét is.

Jó alkalom arra, hogy végiggondoljuk,
mit hibáztunk tavaly, a múltban… és mit
kellene másképp tennünk.

Kell-e változnunk? Ha igen, akkor miben? 
A változáshoz azonban mindenkinek

hoz zá kell járulnia a maga területén: család,
közösség, munkahely…

Mindannyiunk előtt nyitva a kapu, kérdés,
hogy van-e bennünk bátorság arra, hogy át-
lépjük a megújulás kapujának küszöbét.

A megújulás, az újrakezdés ideje van
most! Ilyenkor még nagyobb bennünk a
remény… A remény arra, hogy képesek
leszünk úrrá lenni a nehézségeinken, és
van elég tartás bennünk megtalálni a he-
lyes utat.

Ehhez azonban nyitottnak kell lennünk a
változások felé, és azokat optimistán kell
fogadnunk. Meg kell adnunk a lehetőséget
magunknak arra, hogy gondjaink, nehézsé-
geink ellenére is vidáman, pozitívan éljük
életünket.

Müller Péter szavaival élve:
„A derűs embereknek nem könnyebb a

sorsuk, csak más szemüveg van rajtuk. Azt
szoktuk mondani: jó természetük van. A jó-
ra vannak hangolva. Életörömre. (...) Tedd

csak fel az „áldott szemüvegedet”, s máris
látod, hogy süt a nap, hogy sok öröm és em-
beri jóság van.”

Erőt kell mutatnunk, és erőt kell adnunk
egymásnak ahhoz, hogy meg tudjuk oldani
közös dolgainkat, községünk ügyeit.

Reményekkel, tervekkel állunk 2015
előtt. Sok munka, fejlesztések, kihívások,
megoldandó feladatok vannak előttünk.
Ezek megvalósításához erőt és lendületet
ad majd a számos színes, kulturális prog-
ram, melyek megrendezésére készülnek in-
tézményeink, civil szervezeteink.

Kívánok Mindannyiuk köré megértő és
gondoskodó családot, szerető rokonokat, nyi-
tott szívű barátokat, türelmes ismerősöket.

Kívánom hogy azok, akiknek a munkája,
szerencséje vagy a sorsa megadta, hogy él-
vezhetik az élet ajándékait, tudjanak alázat-
tal fordulni azok felé, akik valamiben hi-
ányt szenvednek. 

Azok pedig, akik segítségre szorulnak,
tudják méltósággal fogadni mások jó szán-
dékát. 

„Optimista vagyok. Hiszem, hogy jót hoz
a jövő. És ha csekély mértékben ehhez én is
hozzájárulhattam, akkor meg vagyok elé-
gedve.”

(Kármán Tódor)

Dr. Riebl Antal
polgármester

Tisztelt Délegyháziak, Kedves Barátaim!
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Nemzetiségi Önkormányzat hírei
Délegyházán 2014. október 12-én első alkalommal került sor települési nemzetiségi önkor-

mányzati választásokra, a roma nemzetiség tekintetében. A megválasztott képviselő-testület
(Gunicsné Rácz Gyöngyi, Gunics János, Kovács Klaudia) 2014. október 21-én tartotta alakuló
ülését. Az alakuló ülésen Léhmann Antal, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a vá-
lasztási eredményeket, majd a képviselők tagjaik sorából megválasztották a Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnökét Gunicsné Rácz Gyöngyi személyében. Ezt követően a képviselők tagjaik
sorából kiválasztották a vagyonnyilatkozatokat kezelő két képviselőt, majd a jegyzőtől tájékoz-
tatást kaptak az összeférhetetlenségi, méltatlansági, vagyonnyilatkozat-tételi szabályokról. Az
ülés végén döntés született a törzskönyvi nyilvántartásba vételhez szükséges adatokról. 

A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 28-án
tartotta második ülését, melyen a székhelyéül szolgáló ingatlan kijelölése okán a törzskönyvi
alapadatai kerültek módosításra. 

A 2014. november 19-én tartott ülésén a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jó-
váhagyta a Délegyháza Község Önkormányzatával a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése szerint megkötendő együttműködési megállapodást.

2015-ben eddig egy alkalommal ülésezett a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testüle-
te, melyen elfogadásra került a Szervezeti és Működési Szabályzatuk, valamint egy támogatás
okán zárt ülést tartottak. 

dr. Molnár Zsuzsanna 
jegyző

Köszönet
Délegyháza Község Önkormányzat Kép -
viselő-testületének Egészségügyi és Szoci-
ális Bizottsága köszönetet mond 

Halász Józsefnének
(„Délegyháza Tiszteletbeli Polgára” kitün -
tető cím tulajdonosa 2013. évben) az év vé-
gén nyújtott élelmiszer-adományaiért.

Görbe István, Egészségügyi és
Szociális Bizottság elnöke

Tisztelt Lakosság!

A Képviselő-testület a 2014. szeptember 16-i ülésén új rendeletet alkotott a közterületek elneve-
zéséről és a házszámozás szabályairól (16/2014. (IX. 18.) önkormányzati rendelet), mely 2014. ok-
tóber 1-jén lépett hatályba. 

A rendelet a házszámtábla kihelyezése tekintetében nem változtatott a korábbi szabályozáson, és
az alábbiak szerint rendelkezik:

„Az ingatlan tulajdonosa (bérlője, használója) köteles az ingatlant a megfelelő módon házszám-
táblával vagy – házszámozás hiányában – a helyrajzi számot ábrázoló táblával ellátni, és annak fo-
lyamatos karbantartásáról gondoskodni.” 

„A házszámot a közterületi telekhatártól mért 10 méteren belül, 2-5 méter közötti magasságban,
az épület közút felőli homlokzatán vagy az ingatlan utcai kerítésén (bejárati ajtón) úgy kell elhelyez-
ni, hogy az utcáról jól látható és olvasható legyen.”

„Építési telek esetében a házszámtáblát az utca felőli telekhatártól számított 5-10 méter között a
földbe ásott fa, vas, beton vagy egyéb anyagból készült tartóoszlopon kell elhelyezni 2-3 méter kö-
zötti magasságban úgy, hogy azt az esetlegesen felnövő növényzet ne takarhassa el.”

„Az ingatlan tulajdonosa saját költségén köteles pótolni a hiányzó vagy az elavult házszámtáblát.”

Sajnos rendszeresen tapasztaljuk, hogy – korábbi felhívásaink ellenére – nagyon sok ingatlanról
még mindig hiányzik a házszámtábla, akadályozva ezzel a lakosság, a tűzoltók, mentők, rendőrség,
a Posta tájékozódását. 

Ismételten kérjük, hogy a tájékozódás megkönnyítése érdekében szíveskedjenek az ingatlanaikról
hiányzó házszámtáblákat a fenti előírásoknak megfelelőn mielőbb pótolni, és könnyítsék meg ezzel
a mentők, tűzoltók munkáját. 

Köszönettel: dr. Molnár Zsuzsanna jegyző

HÁZSZÁMTÁBLÁK

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondok köszönetet

mindazoknak, akik

Csernus István 
(élt 77 évet)

2014. december 2.-i búcsúztatóján
megjelentek, és a család fájdalmában

osztoztak.
Külön köszönjük a Mozgáskorlátozottak

Délegyházi Szervezetének és a
Máltai Szeretetszolgálat 

Délegyházi Csoportjának az otthoni
ápolásban nyújtott önzetlen segítségüket.

Felesége és családja

Köszönet
Délegyháza Község Önkormányzata
és lakosai nevében ezúton fejezem ki

köszönetem

Derzsi Katának, 
aki éveken keresztül vezette a 

Kölcsey Művelődési Központot 
és szerkesztette a Délegyházi Hírek

című újságot.

Fáradhatatlan és hozzáértő munkáját,
türelmét és a település felé nyújtott

önzetlen szolgálatát tisztelettel
köszönjük!

Életének új és kellemes feladataihoz 
jó egészséget és sok örömet kívánunk!

Dr. Riebl Antal 
polgármester 
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ÁÁLLLLÁÁSSKKEERREESSŐŐKK  KKLLUUBBJJAA
A Magányos Időseket és Családokat Segítő Alapítvány által szerve-

zett Álláskereső Klub megtartotta az év első foglalkozását január 13-án
Dunavarsányban, a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban.

A Ráckevei Munkaügyi Kirendeltség vezetője arról tájékoztatott,
hogy a következő foglalkozásra vagy ő, vagy a munkatársa fog jönni,
méghozzá azért, mert akkor már konkrét információkkal fognak ren-
delkezni egyrészt a munkaügyi foglalkoztatás területét érintő (többek
között: pénzügyi) változásokról, valamint a tavasz folyamán induló
képzési, illetve szakképzési lehetőségekről.

A Penny Market részéről jelezték, hogy továbbra is keresnek dolgo-
zókat kommissiózási munkakörbe.

Ezt követően az álláslistákból válogattak a megjelent munkát
keresők.

A következő foglalkozás február MÁSODIK hetében, vagyis feb-
ruár 10-én, kedden lesz.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

A klubvezetőség nevében: Dr. Gligor János

A jókedv a
belépőjegy

Kedves Délegyháziak!
Önök is egyetértenek velem abban, hogy jó érzés, ha jóllétben és egész-

ségben telnek napjaink? Osztoznak a véleményemben, hogy érdekes em-
berek társaságában szinte röpül az idő?

Önök is kellemesen érzik magukat, ha vidám csapatban egy-két órát el-
töltenek, önmaguk is felszabadultabbá válnak? 

Akkor itt a helyük a Délegyháza Életháza Klubban!
Három éve működünk, ez idő alatt számos vendég előadónk mutatott

nekünk utat, hogyan őrizzük meg egészségünket, miként élhetjük tudato-
sabban az életünket.

Járt már nálunk pl. kineziológus, sportoló, feltaláló, református lelkész,
sminkmester, táplálkozási tanácsadó, szellemgyógyász, feltaláló, mág -
nes terápiával regeneráló szakértő, sportpszichológus, lélektánc-oktató,
szap pankészítő, kézműveskedő, ajándéktárgy-készítő, biologikát alkal-
mazó gyógyító stb. 

Boldogan fogadjuk a témáink iránt nyitott embereket!
Legközelebb 2015. január 23-án pénteken, valamint február 13-án pén-

teken találkozunk a Kölcsey Művelődési Központban, 17.00 órakor! 
A jókedv nálunk a belépőjegy! Tóth Ilona klubvezető

A Margaréta Nyugdíjas
Klub élete 2014-ben

A 2014-es évünk mint minden évben, most is mozgalmasan telt. 
A téli hónapokat egy kicsit nehezebben viseltük, de azért mindhá-

rom hónapban tartottunk egy klubfoglalkozást, amikor is megbeszél-
tük a soron következő programjainkat, teendőinket.

Egész évben az összejöveteleinken megemlékeztünk a neveze-
tesebb ünnepekről, és részt vettünk a községi ünnepi megemléke-
zéseken is. 

Január 30-án bensőséges ünnepségen köszöntöttük a 90 éves Győri
Juliska nénit, aki mai napig is tiszteletbeli nyugdíjas tagunk.

Februárban meglátogattuk a szeretetotthonban élő régi nyugdíjas
társunkat, akinek ajándékokkal kedveskedtünk, és felköszöntöttük a
névnapja alkalmából.

Április hónaptól már heti két foglalkozásunk volt, egész év végéig.
Május hónapban az Asszonyklubbal és a Nosztalgia Klubbal karölt-

ve egy nagyon jó hangulatú összejövetelt rendeztünk annak érdeké-
ben, hogy minél szorosabbá váljon a három csoport kapcsolata.  

Július hónapban ünnepi hangulatot varázsolva köszöntöttük egy-
mást, az egész éves születés- és névnapok megünneplésének jegyében.  

Folyamatosan figyelemmel kísértük a művelődési központ és a
többi szervezet rendezvényeit, hogy lehetőségeinkhez mérten se-
gítsük őket.  

Ennek keretében segítettek nyugdíjasaink süteményeket készíteni a
Pünkösdi ünnepre, Falunapra, Máltai gyerektáborra, augusztus 20-i
ünnepségre, Idősek Napjára és a helyi, valamint a Cseppköves gyere-
kek ünnepi műsorára is. Tombolák felajánlásával segítettük a jóté-
konysági bálokat és a Falunapokat.

Ellátogattunk a környező településeken lévő nyugdíjas klubokhoz,
és ha felkértek, verssel, bohózattal is szerepeltünk.

Októberben részt vettünk az örkényi KI MIT TUD-on, ahol 2. he-
lyezést értünk el.      

November 15-én a nyugdíjas klubunk szervezett egy összejövetelt a
településen működő egyesületeknek, szervezeteknek, kluboknak azzal
a céllal, hogy még jobban, sikeresebben tudjunk együttműködni, és se-
gíteni egymást.  

November 29-én az Idősek Napján az Asszonyklubbal karöltve se-
gítettünk a felmerülő munkák elvégzésében.

December 9-én ebéddel egybekötött karácsonyi ünnepséget rendez-
tünk tagjainknak, melyre meghívtuk a Polgármester urat, valamint a
Képviselőinket. 

Itt fejeztük ki köszönetünket a település-vezetőinknek, hogy min-
denben támogattak és segítettek bennünket az év folyamán. Az Ő ön-
zetlen segítségük és támogatásuk nélkül a klubunk nem tudott volna
ilyen eredményes lenni. Még egyszer köszönjük!

Reméljük, hogy 2015-ben is elnyerjük a támogatásukat és bizal-
mukat. 

A klub vezetősége apró ajándékokkal kedveskedett nyugdíjasaink-
nak, és az ünnepség végén szeretetben, boldogságban eltöltött karácso-
nyi ünnepeket kívánt.   

2015-ben is várjuk tagjainkat, s ha szeretnének csatlakozni nyugdí-
jas kis csapatunkhoz, mindenkit szeretettel fogadunk a klubfoglalko-
zásainkon. 

Mindenkinek eredményekben gazdag, boldog új évet kíván a

Margaréta Nyugdíjas Klub
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A Máltai csoport tagjai és segítői az év végén sem tétlenkedtek.
November elején válogatást, majd 22-én udvari ruhakipakolást tartot-

tunk a falu lakosságának. Ebben az évben ez a már a negyedik kipakolá-
sunk volt.

A közelgő ünnepek miatt a munkáink is egyre szaporodtak. November
végén 60 tartósélelmiszer-csomagot, majd december elején a Máltai Köz-
pontból kapott 7 mázsa almát osztottunk ki.

Munkánk még ezek után sem fejeződött be, mivel az ünnep előtt
még érkezett több mint 8 mázsa alma, 40 tartósélelmiszer-csomag,
amihez még mi is készítettünk 24 csomagot. Ezeket 2 nap alatt eljut-
tattuk a családoknak, remélve, hogy ezzel is boldogabbá tudtuk tenni
a szentestét részükre.

A máltais feladataink mellett részt vettünk a falu közös ünnepein, s ha
kértek, besegítettünk a munkákban is. 

December hónapban a csoport életében változás következett be
Palóczai Kiss Balázsné távozása miatt.

A csoportot a jövőben a következő telefonszámokon lehet elérni: 
+ 36/70/4345-166 – Kerezsi Istvánné
+ 36/70/4345-163 – Palóczai Kiss Sándorné (Böbe)
A fenti telefonszámokon kívül a csoport minden tagjától segítséget le-

het kérni!
Ügyeletünk változatlan: Hétfő 9.00–12.00 óráig

Szerda 14.00–17.00 óráig
A szociális és egészségügyi segédeszközök kiadása, visszavétele 2015.

évben is zavartalanul folytatódik!
Eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk mindenkinek:

Délegyházi Máltai Csoport    

A Máltai Szeretetszolgálat Délegyházi Csoportjának hírei

Januári kalendárium
JANUÁR hónap elnevezése latin eredetű, ne-

vét a római Janus istenről kapta, aki a kezdet, a
kapu, a határkő istene volt. Januárt nevezték Bol-
dogasszony havának és Télhónak is.

Január a természetben a teljes nyugalom ideje,
mert ha „szófogadóan, jól viselkedik”, akkor
erdőt-mezőt hó borít, és a vastag hótakaró alatt
alszik a természet. 

De nem az állatok! Számukra keserves hónap
ez… a farkas éhségében egészen közel merész-
kedik a lakott területekhez, a vaddisznók kondá-
ba verődve csörtetnek – igaz, többnyire csak éjjel
–, szag után túrják ki a hó alól a tölgymakkot, fa-
csemeték gyökerét, férgeket, pockokat, gyíkokat.
Legnehezebb az őzeknek, szarvasoknak. Ők
nemcsak az éhségtől szenvednek, de a keményre
fagyott hó is véresre sebzi a lábukat. 

Az erdészek etetőket állítanak fel, és nagy ha-
vazások idején száraz lombbal, vadgesztenyével,
szénával etetik őket. 

Az itthon telelő apróbb madarak is közelebb
húzódnak a lakott területekhez. Nyáron bőven
meghálálják, ha naponta tele etetőkkel gondosko-
dunk a januári hidegben didergő kis cinkékről,
tengelicekről, vörösbegyekről, feketerigókról, fá-
cánokról. A sokak által lenézett veréb sem felejti
el, ha némi magot, morzsát szórunk ki neki az
ablakpárkányra: cserébe gondoskodik majd, hogy
szúnyog és légy ne zavarja nyári pihenőnket.

Január 6. Vízkereszt
Ezzel a nappal kezdődik a farsang, ami a fiata-

lok és az idősek számára egyaránt a vidám össze-
jövetelek, tréfás játékok időszaka.

Január 13. Veronika napja
Általában mindenütt azt tartják az évtizedes ta-

pasztalatok alapján, hogy ez az év leghidegebb
napja.

Január 17. Remete Szent Antal napja
Remete Szent Antal (i.sz. 250) szerzetes volt,

akit a háziállatok védőszentjeként tiszteltek.
Szent Antal tüzének nevezik az orbáncot és az
ehhez hasonló mérgezést. A betegeket imádsá-
gokkal, ráolvasással próbálták gyógyítani. 

Január 18. Piroska napja
Piroska napjához házasságjósló hiedelem is

fűződik. Azt tartották, hogy az a lány, aki ezen a
napon piros kendőt köt a nyakába, még abban az
esztendőben férjhez megy.

Ehhez a naphoz fűződik az alábbi
időjárásjósló mondás: 

„Ha Piroska napján fagy, negyven napig el
nem hagy.”

Január 20. Fábián és Sebestyén napja
Szent Fábián a 3. században élt, pápa is volt.

Szent Sebestyén ókeresztény vértanú. Ô a polgári
lövészegyletek, a nyilasok és puskások
védőszentje. 

A hagyomány szerint ez az első tavaszébresztő
nap, ekkortájt kezdenek a fák mézgásodni, ned-
vet szívni.

Január 21. Ágnes napja
Varázslónap. Topolyán ha kivezetik az istálló-

ból a lovat e napon, összeszedik a patájából ki-
hulló trágyadarabokat, a tyúkok fészkébe teszik,
hogy sokat tojjanak, majd később elkotoljanak,
és jó kotlók legyenek.

Időjárásjósló nap: a régiek megfigyelése sze-
rint, ha ezen a napon derült az idő, akkor jó ter-
més lesz az évben. 

„Ha Ágnes hideg, engesztel Vince, hogy teljék
a pince!”

E napon böjtölve, és néhány egyéb előírást kö-
vetve a lányok megálmodhatják
jövendőbelijüket. A várandós asszonyok sós víz-
ben mosdottak ezen a napon, hogy a gyermekeik
egészségesek legyenek.

Január 22. Vince napja
A szőlősgazdák egyik védőszentjének napja.

Népi megfigyelések szerint olvadás esetén jó

bortermésre lehet számítani, ezt egy mondás is
kifejezi:

„Ha megcsordul Vince, megtelik a pince.
Régi igazság ez, igaz-e, jó Vince?
Most, hogy ünnepeljük névnapodon Vincét,
Telj meg áldással Te, s csorduljon meg pincéd!”
A drávaszögi falvakban ún. vincevesszőt

vágtak, amit a szobában vízbe állítottak. A ki-
hajtott vesszőkből jósolták meg a következő
év termését. 

A gazdák szerint ezen a napon sok bort kell in-
ni, hogy bő legyen a termés. 

Az időjárás is meghatározó volt, például szép,
napos idő esetén jó bortermést reméltek, rossz
idő esetén viszont rossz bortermést jósoltak.

A várható kukoricatermésre is jósoltak a
Vince-napi időjárásból: amilyen hosszú jégcsa -
pok lógnak az ereszen, olyan hosszúak lesznek a
kukoricacsövek.

Január 25. Pál napja
Ezt a napot pálfordulónak is nevezik, arra a

bibliai történetre utalva, mely szerint a Jézust
üldöző Saul ezen a napon tért meg, és innentől
Pál apostol néven emlegetik.

Pál fordulása termésvarázsló –, de főleg jósló
nap. Általános hiedelem szerint Pál fordulásakor
a tél ellenkezőjére fordul, vagy jégtörő, vagy jég-
csináló lesz. 

Az állatok is jelezték e napon az időt: a
medve ugyanis, ha e napon kijön a barlangjá-
ból, jó idő lesz.

Ha ez a nap ködös, az a jószág pusztulására fi-
gyelmeztet, valamint termésjósló jelek is
felfedezhetők e napon. 

„Ha Pál napján fúj a szél, szűk szénatermés
várható.” 

Topolyán Pálpogácsát sütöttek. Életkor sze-
rinti nagyságban annyi pogácsát készítenek,
ahány családtag van. Mindegyik pogácsába egy-
egy lúdtollat tűztek. Ha sütés közben valaki po-
gácsáján megégett a toll, akkor halál várt rá az
évben, ha pedig megpörkölődött, akkor valami
betegség leselkedett az illetőre.

Szabóné Pál Orsolya
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December 10-én a Hunyadi János
Általános Iskola adott otthont a hét
település részvételével megrendezett 

„Családi Kör” Körzeti Rajz- és
Szavalóversenynek.

Mind a rajz-, mind a szavalóver-
senyen tanulóink nagyon szép ered-
ményeket értek el!

Gratulálunk nekik, tanáraiknak
pedig köszönjük a felkészítést!

Bulyákiné Éberth Anna

Körzeti
verseny

iskolánkban
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Karácsony az iskolában
A Hunyadi János Általános Iskola éves programjának keretében került

megrendezésre az Iskolai Karácsony.
Az első és a harmadik osztályos gyerekek ajándékozták meg az iskola kö-

zösségét. Kínáló kosaraikat csupa egészséges nassolnivalóval töltötték meg!
A karácsonyi műsorral az alsó tagozatosok és a Mákvirágok együttes

tagjai készültek.  Bulyákiné Éberth Anna
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Kutyás bemutató
2015. január 6-án volt a NEO – Segítőkutyás Egyesület bemutatója is-

kolánkban a két 4. osztályunk számára.
Az ingyenes pályázati lehetőséggel Demjánné Elek Katalin kol lé ga -

nőnk élt.
Az egyesület bemutatta a segítőkutyás képzésben felkészített kutyákat.
A gyerekek mindezekből megtudhatták, hogy a mozgássérültek életét

mennyire megkönnyítik az egyesület által kiképzett kutyák.
Bulyákiné Éberth Anna

Sakkoktatás
Iskolánk Nevelési Programjába felvettük

a sakkoktatást, hogy fejlesszük a tanulók lo-
gikáját, és értelmes szabadidős tevékeny-
séggel ismertessük meg őket. Sajnos azon-
ban alig rendelkezünk teljes sakk-készlettel.

Tisztelettel kérjük azokat a kedves
délegyháziakat, akiknek van felesle-
ges sakktáblájuk és (akár hiányos)
sakkfiguráik, ajándékozzák azokat
iskolánknak. A diákok nevében is
há  lásan köszönjük! 
Bulyákiné Éberth Anna és Boros Judit
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Katolikus Egyház ünnepei

Január 6.
A vízkeresztet – epifania néven is ismert – a Római Katolikus

Egyház január 6-án ünnepli.
Parancsolt ünnep. Az elnevezés a hagyományosan végzett

vízszentelésből ered. 
A IV. század elején kezdett terjedni a keresztények körében.

Krisztus születésének, keresztségének, a kánai menyegzőnek, a
háromkirályok (napkeleti bölcsek) tiszteletének ünnepe. Megma-
radt a vízszentelés szertartása is. 

A II. vatikáni zsinat óta, a zsinati rendelkezés értelmében a Ró-
mai Katolikus Egyház január 6-án a napkeleti bölcsek látogatását
a vízszenteléssel egybekötve ünnepli. Jézus megkeresztelkedésé-
nek ünnepét a rákövetkező vasárnap – Urunk megkeresztelkedése
– ünnepli. 

A kánai menyegzőről – amely Jézus első csodája, amikor a vizet
borrá változtatta – az Egyház egy hétköznapon emlékezik meg. 

Vízkeresztkor kezdődik a Római Katolikus Egyházban a ház-
szentelések időszaka. Házszenteléskor a pap az újonnan megszen-
telt vízzel meghinti a lakásokat és megáldja a benne lakókat, dol-
gozókat.

Január 18-25. az idei évben az OIKOUMENE – imahét a Krisz-
tus-hívők egységéért.

Jézus így szólt hozzá: „Adj innom!” (Jn. 4,7)

Január 25.
Szent Pál apostol megtérése (Pál fordulása). A könyörtelen ke-

resztény üldözőből Krisztus apostola lett a damaszkuszi úton. Az
Apostolok Cselekedetei elbeszéli, majd az apostol mondja el meg-
térésének történetét. A VIII. században már ünneppel emlékeztek
meg Galliában. A római kalendáriumba a X. században került be
az ünnep. Ez az egyik legjelentősebb megtérés az Egyház kétezer
éves történetében. 

Isten a legelvakultabb embert is képes átformálni.

Február 2. 
Urunk bemutatása – Gyertyaszentelő Boldogasszony
Az ünnepet a szíriai származású Sergius pápa (687-701) vezette

be. A Galázium-féle Szakramentárium Mária megtisztulását helyez-
te előtérbe, ez utal az ószövetségi törvény megtartására, amelyet V.
Piusz pápa 1570-ben kiadott Római Misekönyve is megőrzött.

XXIII. János pápa a Liturgikus Kódexben Urunk bemutatásáról
beszél, a II. Vatikáni Zsinat rendelkezése szerint kiadott Római
Misekönyvbe így került be. A szentmise keretében az Egyház
gyertyát szentel. A megáldott gyertyákat a hívek otthonaikba vi-
szik, a haldoklók mellett helyezik el, vagy ha a pap szentségekkel
érkezik, a kereszt mellett elhelyezve meggyújtják.

Február 2. a szerzetesek világnapja. II. János Pál vezette be. A
Szentatya elgondolása szerint – Jézus a világ világossága – ez al-
kalom arra, hogy az Istennek szentelt személyek hálát adjanak az
Úrnak meghívásukért.  

Józsa Sándorné hitoktató

Római Katolikus Egyház

Jótevő gyermekétkeztetési
program

Korábbi lapszámokban már bemutattuk
egyházunk karitatív-szociális szervezetét, a
Hit Gyülekezete Szeretetszolgálatát (HISZ),
mely a rászorulóknak való segítségnyúj-
tást tűzte ki célul étel- és ruhaosztások
megvalósításával. A segélycsomagok a hí-
vek önkéntes adományaiból gyűlnek ösz-
sze. A HISZ az egész éves rendszeres kari-
tatív tevékenységén felül a téli és a kará-
csonyi időszakban fokozott figyelmet for-
dít a rászorulók segítésére. Ekkor az évkö-
zi tevékenysége kibővül tűzifa- és ruha-
osztással, hajléktalanok segítésével, vala-
mint ilyenkor több élelmiszercsomag kerül
kiosztásra.

A 2014-es ünnepi időszakban egy új
programot hirdetett meg a Szeretetszolgá-
lat. Magyarországon sajnos minden máso-
dik gyermek szegénynek számít, és a téli
szünetben több százezer gyermek marad

megfelelő étel nélkül. Ezek a gyerekek me-
leg ételhez általában csak az óvodai és is-
kolai menzán jutnak, és a szünet számukra
a nélkülözés időszaka. E borzalmas állapot
enyhítésére hívta életre a Hit Gyülekezete
Szeretetszolgálata a „Jótevő” szünidei
gyermekétkeztetési programot. A program
célja az volt, legalább 3000 rászoruló gyer-
mek megfelelő étkeztetését biztosítsák az
ünnepek alatt Budapesten és vidéken egy-
aránt. Egy gyermek egy napi ellátása már
300 forintból biztosítható volt, 3000 forint-
ból pedig az egész szünidőre el lehetett lát-
ni egy gyermeket megfelelő élelmiszerrel.

A „Jótevő” programhoz olyan
kiemelkedő közéleti személyiségek adták a
nevüket, mint Bayer Friderika, Gera Zoltán
és Oláh Gergő, akik felhívták a figyelmet a
gyermekszegénység égető problémájára, és
bátorították a jóérzésű embereket, hogy te-
gyenek azért, hogy idén minél több kis-
gyermek tányérjára kerüljön tápláló, egész-
séges étel.

A program rendkívül sikeres volt, keve-
sebb mint két hét alatt több mint 15 millió
forint adomány gyűlt össze, melyet orszá-
gos összefogás keretében több mint 60 tele-
pülésen osztottak szét rászorulók között.

Szeretettel várunk mindenkit
istentiszteleteinken!

HIT GYÜLEKEZETE –
Dunaharaszti

Cím: Dunaharaszti, Arany János u. 30.
(a focipályánál)

Istentiszteletek: péntekenként 18.30-tól
Telefon: 06-70-546-0505
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Istentől megáldott boldog újesztendőt kívánok e sorok minden kedves
olvasójának. Az elmúlt napokban sokszor hallottunk és mondtunk hasonló
mondatokat szeretteinknek, barátainknak, sőt idegeneknek is, hiszen miért
ne kívánnánk jót egymásnak. Már csak az a kérdés, hogy mitől lesz jó ne-
künk 2015-ben, vagy éppen mitől lesz boldog a 2015-ös esztendőnk?

Az biztos, hogy a dátum, amit leírunk, új lesz. Az év utolsó betűje más
lesz. De kérdezzük meg gyorsan magunktól, lesz még valami új körülöt-
tünk? Erre a kérdésre azt mondhatjuk, hogy túl sok minden bizonyára nem
fog változni, valami kevés pedig bizonyára fog, ami vagy jót hoz, vagy
rosszat. És akkor tegyük föl a legfontosabb kérdést. Ha csak az évszám vál-
tozik, és ha csak rajtam kívüli változások lesznek még esetleg, akkor mit
fog az változtatni az én jólétemen vagy az én boldogságomon? Valljuk
meg őszintén, semmit. 

Ha az ember gondolataiban, cselekedeteiben, szavaiban, szándékaiban,
vágyaiban, érzéseiben nem változik, akkor az életminősége sem fog vál-
tozni. Nem lesz boldogabb az újesztendeje semmivel sem, mit a régi volt.
Mitől lenne? Tehát úgy néz ki, hogy a boldogságot nem elég kívánni egy-
másnak és magunknak, hanem sokkal inkább azt kell megkérdezni, mitől
lehetünk boldogok? Mitől lehet jobb az életünk, mint tavaly volt? Az Evan-
gélium válasza egyszerű: a megújulási lehetőségtől. 

Jézus beszélget egy idős, bölcs vezető emberrel, aki tisztelettel fordul
Hozzá. Jézus elárulja neki a boldogság útját, amely nem más, mint az újjá-
születés, a regeneráció. Az idős ember rögtön tiltakozik, hogy hogyan szü-
lethet az ember újra. Jézus elmondja: úgy, hogy kiteszi magát az Isten meg-
érintő szelének, ami/Aki maga a Szentlélek. A Szentlélek az, Aki megújítja
megfáradt életünket. Ha Istennek ezt a hátszelét beengedjük életünk hajójá-
nak vitorlájába, akkor más lesz a tempónk, más lesz az irányunk és más lesz
a célunk. És erre van szükségünk. A célunk az lesz, hogy egyszer felhőtlen

boldogságban éljünk a mindenható Isten közelségében. Az irányunk a
Hozzá vezető út lesz, a hitnek, reménynek és szeretetnek az életformájá-
ban. A tempónk pedig az lesz, amire az Isten képesít bennünket. Olyanokra
leszünk képesek az Ő segítségével, amire nem lennénk Nélküle. És ez új
élet lesz vagy lehetne számunkra is. Ez boldog élet lesz vagy lehetne szá-
munkra is. Ez újjászületett élet lesz vagy lehetne az újesztendőben szá-
munkra is. 

Hisszük, hogy a Jóistennél nincs szélcsend. Ő nem vonul vissza 2015-
ben sem. Megszólít mindannyiunkat. Az Olvasót most ezekkel az egyszerű
sorokkal. Megkérdezi, tényleg boldog akarsz lenni az újesztendőben? S ha
azt válaszoljuk: igen, akkor Ő ezt kérdezi: tényleg azt hiszed, hogy a régi
valóddal az idén inkább képes leszel a boldogságra, mint korábban, csak
azért, mert más számok mutatják az évet? Ugye ezt nem hiszed?!

„A szél fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és
hová megy.” De azt tudhatjuk, hogy bizonyára minket sem kerül el. Az Is-
ten nem boldogtalanságra teremtett bennünket. A boldogtalanságot mi te-
remtjük magunknak, legfőképpen azzal, hogy Isten nélkül akarunk boldo-
gulni. Ő azonban boldogítani akar bennünket. Az újesztendő első hónapjá-
ban, szeles januári napokban, majd később az úgynevezett böjti szelek ide-
jén tudhatjuk, hogy nem csak a természet szelei fújnak, hanem a Termé-
szetfeletti Lelke is elér bennünket. Jó irányba fordít, új tempót ad, új céllal
lelkesít, és mindehhez megújít bennünket. 

Megújít egy szeretetteljesebb, igazabb, áldozatkészebb és boldogabb új-
esztendőre 2015-ben. Ne álljunk boldogtalanul a hitetlenség szélárnyéká-
ban, hanem tegyük ki magunkat a kegyelmes Isten megújító Lelke boldo-
gítóan átformáló munkájának. 

Dr. Bóna Zoltán 
református lelkipásztor 

„Bizony, bizony, mondom neked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az
Isten országát.” (Jn. 3,3)

Olvasandó Jn. 3.1-16.

Református Egyház

Egy kisfiú nagyon szeretett az erdőben egy hangyaboly mellett időzni.
Órákon keresztül nézte, ahogy lankadatlanul sürögnek-forognak. Egyszer,
amikor épp ott ült, füst csapta meg az orrát, és kisvártatva meghallotta az er-
dőtűz ropogását is. Kiabálni kezdett a hangyáknak, hogy azonnal menekül-
jenek, mert mindjárt ideér a tűz és mind elpusztulnak. De a hangyák nem
értették, rá sem hederítettek, csak tették a dolgukat tovább, mintha semmi
sem veszélyeztetné őket. A kisfiú nagyon kétségbeesett, és sírni kezdett. Sí-
rására egyszer csak ott termett egy tündér és megkérdezte, mi a baj. A han-
gyák nem értik amit mondok és el fognak pusztulni – mondta a kisfiú. Én
óriás vagyok hozzájuk képest és a hangom is égzengés nekik. Jó lenne, ha
én is hangya lennék, egy lehetnék közülük, mert akkor elmondhatnám a ba-
rátaimnak, hogy merre meneküljenek a biztos pusztulás elől. – Ezen segít-
hetünk, én néhány percre hangyává tudlak változtatni – válaszolt a tündér,
és azonnal meg is tette. A kisfiú így immár hangyaként kiáltott oda a többi-
eknek: „Barátaim, itt az erdőtűz, meneküljetek azonnal, kövessetek en-
gem!” A hír pillanatok alatt elterjedt a hangyák között, és hamarosan tö-
mött sorokban masíroztak a kisfiú által mutatott védett területre.

Ez csak egy mese, de jól rávilágít arra, amit a valóságban Isten tett.
Látta a mi biztos pusztulásunkat, és mivel szeret, elküldte Fiát, hogy

megmentsen az eljövendő ítélet elől. Jézus isteni dicsőségét otthagy-
va azért lett emberré, hogy kizökkentsen téged mindennapjaid meg-
szokott sürgés-forgásából, és kiáltásával felébresszen: Ha így folyta-
tod, elpusztulsz, de én azért jöttem le és haltam meg érted, hogy vé-
delmet tudjak adni, gyorsan kövess engem!

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy
aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” 

(János 3:16)

Új év, új élet – tartja a mondás. Az év az új, de te meg tudsz-e újul-
ni, meghallod-e a változtatást sürgető figyelmeztetést? Krisztusnál
kaphatsz Istentől olyan Új Életet, ami az Ő védelme alatt áll. Jöjj hát
hozzá és engedelmeskedj neki!

Boldog Új Életet kíván a Baptista Gyülekezet!

Dunavarsány, Eötvös utca 70. 
Tel.: +36-20-886-1802

www.baptista-dunavarsany.hu

Baptista gyülekezet

Megmenekülés az utolsó pillanatban
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Tisztelt olvasók!

Mindenkinek egészségben, sikerekben
gazdag 2015-ös évet kívánok!

Január 4-én volt Délegyházán a Karate
Klub 21 éves! Nagyon régen alapítottuk tí-
zen a testépítő teremben. Az alapítók közül
már többen családosak, gyerekekkel. Ak-
kor esetleg még ők is gyerekek voltak. Ez
alatt az idő alatt sokan megfordultak ná-
lunk, és bízom benne, még sokan megfor-
dulnak az elkövetkezendőkben. Így év vé-
gén, év elején számot adunk az elmúlt idő-
szakról és az előttünk álló feladatokról. Ez
alapján mondhatjuk, az elmúlt év sikeres
volt karate szempontból. Az edzések zaj-
lottak rendben, az edzőtáborok is lementek
sérülés nélkül. A versenyzőink szép ered-
ményeket értek el. Kemény övvizsgán sze-
reztek fokozatot, vagy nem szereztek foko-
zatot a vizsgázók.  

És mesterek születtek. Horgos Dániel és
Tordai Viktor fekete övre tettek sikeres
vizsgát Shihan Borza József 6. danos mes-
ter előtt. A fiúk keményen készültek 1 évig
folyamatosan, és meglett az eredménye. 

A Délegyházi Önkormányzat segítségé-
vel 2005-ben alapított „Shogun Vándor
Kupa” átadása is megtörtént a délegyházi
évzáró vacsorán. Ez a serleg 1 évig volt an-
nál, aki tavaly a legjobban megérdemelte
az elismerést. Ez Lenhardt Csaba volt, aki
Dunavarsányon karatézik. Csaba hozzáál-
lása példaértékű. Az év versenyzője ván-
dorserleget 2014-ben Tordai Attilának
ítéltük oda! Az év karatésait is díjaztuk az
esték folyamán. Délegyházán az iskolá-
soknál Biksi Noémi nyerte el ezt a díjat, az
ovisoknál Dósa Bianka. Dunavarsányon
Pál Balázs, az ovisoknál Cser Lilla. A
Robi Cukrászdában Schleer Ferenc. Kő-
bányán Tóth Noémi, Zuglóban Szabad
Erzsébet, Zugló ovis Hartel Tamás,
Pomázon Nacsády And rás, Pomáz ovis
csoportban Balogh Csaba.

Ami elmondható az egyesületről, hogy
komoly kis versenyzőgárdával rendelke-
zik, de vannak új kis versenyzők is. Ko-
moly éves munka folyik minden szinten. A
sikerek nem jönnek maguktól. Sok idő,
pénz és lemondás kell a versenyzéshez. Az
idei évtől még jobban összefogjuk a ver-
senyzőinket, edzéstervek alapján készü-
lünk. A versenyeken egyre jobban felké-
szült karatésok versenyeznek. Ahhoz,
hogy eséllyel szálljunk ringbe, komolyabb
edzői és versenyzői munka szükséges. Úgy
gondolom, hogy bennem, az egyesület tag-
jaiban, versenyzőinkben megvan ehhez a
munkához a kellő tűz! Január 24-én Duna -
varsányon 1 napos téli „edzőtábor” és öv-
vizsga lesz. Az első versenyünk rendhagyó
módon Február 14-én Sátor alja új helyen a
X. Zemplén Kupa. 

Figyelmébe ajánlom a www.sensei ma -
rossy.hu oldalt, ahol az egyesülettel kap-
csolatos információkat és nagyon sok ké-
pet talál. Ha van olyan pici gyermeke,

akinek nem talál sportot, akkor hozza el
hozzánk!

Várjuk a jelentkezését az új karatésok-
nak! Gyermekedzések 6-14 éves korig
Délegyházán. Edző: Marossy Károly 4.
dan, edzésidőpontok: hétfő 17:00–18:30;
csütörtök 17:00–18:00. Ovis edzés Tordai
Viktor 1. dan vezetésével pénteken 18:00–
19:00-ig. Gyermekedzések Duna var sány -
ban a Művelődési Házban hétfőn és csütör-
tökön 15:00–16:00-ig, valamint ovis edzé-
sen keddenként 17:00–18:00-ig. Felnőtt
edzés Dunavarsányon a Robi cukrászdá-
ban hétfőn és csütörtökön 19:00–20:30-ig
12 éves kortól. Érdemes elkalandozni ki-
csit a megújult honlapunkon (www.sensei -
marossy.hu), sok videóval edzésekről,
versenyekről…, hátha Ön/Te is kedvet
kapsz, hogy ennek a baráti társaságnak a
tagjává válj!   

Marossy Károly 4. dan
klubvezető

Kedves karate sportbarátok! 

Kérem, támogassák a Délegyházi
Karate Sportegyesületet személyi
jövedelemadójuk 1%-ával idén is! 

Délegyházi Karate Sportegyesület

Adószámunk: 18696547-1-13

„Új év, új élet”
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KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK:

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

2. Napsugár Óvoda
Tel.: 06-24/212-070

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

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

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

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

7. Könyvtár
Tel.: 06-24/412-172

8. Orvosi rendelő
Tel.: 06-24/212-044

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

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

11. Védőnő
Tel.: 06-24/412-128

12. Gyógyszertár
Tel.: 06-24/212-065

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

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

15. Máltai Szeretetszolgálat Délegyházi 
Csoportja
Tel.: 06-70/434-5166, 06-70/434-5163

16. Délegyházi Önkéntes Tűzoltóság
Kovács Attila: 06-30-733-6814
Rim György: 06-30-987-2850

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

18. Községgondnokság: Hallai László
Tel.: 06-70/932-7611

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

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

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

22. Dunavarsányi Rendőrőrs
Dunavarsány, Gyóni Géza u. 5.
Tel.: 06-24/472-125

APRÓHIRDETÉS
Pedikűr, manikűr, gél-lakk, talpmas százs
otthonában! Tyúkszem, sarokrepedés,

gom  bás köröm, körömbenövés? 
Hívjon bizalom mal! Kovács Zsu zsanna:

Tel.: 06-30-567-1075
***

Parkettásmester vállal: lerakást,
javítást, csiszolást, lakkozást, PVC-

szőnyeg ragasztást anyaggal is. Szolid
árak, garancia! Tel.: 06-30/354-3769

***

Lakásfelújítás egy kézből –
GARANCIÁVAL!

Gipszkarton szerelés, festés-mázolás,
víz-, gáz-, villanyszerelés,

parkettacsiszolás, laminált parketta
lerakás, kőműves munkák, 
egyedi bútorok készítése.

Ön megálmodja, mi megvalósítjuk!
Tel.: 06/20/229-6180, 

e-mail: newlevelep@gmail.com

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

Ingyenes kiadvány
Felelős kiadó: Dr. Molnár Zsuzsanna • Főszerkesztő: Szabóné Pál Orsolya

Fotók: Bulyákiné Éberth Anna, Varga Gábor
E-mail cím: delegyhazihirek@delegyhaza.hu • Tel./Fax: 06-24-212-005

Készült: 1700 példányban • Eng. szám.: B/PHF/1408/P1994

Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.
A szerkesztőség az övétől eltérő véleményeket is leközöl.

Fenntartjuk magunknak a rövidítés és az átszerkesztés jogát, az eredeti
szerzői szándék változatlanul hagyásával. 

Nyomdai munkák: 
Press+Print Kft. Kiskunlacháza
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Délegyházi Hírek újsággal
kapcsolatos információk

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és az Érdeklődőket, hogy lapzárta minden
hónap 10-én van. Az újság várható megjelenése minden hónap 20. napja.

Hirdetéseket, cikkeket leadni személyesen a Kölcsey Művelődési Központban
lehet, vagy a delegyhazihirek@delegyhaza.hu, illetve a delegyhazihirek@
gmail.com e-mail címen várjuk.

A Délegyházi Hírek újság hirdetési díjai Délegyháza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2/2014. (I. 22.) önkormányzati rendelete alapján:

Egész oldalas színes 12.000 Ft /megjelenés
Egész oldalas fekete 10.000 Ft / megjelenés
Fél oldalas színes 6.000 Ft / megjelenés
Fél oldalas fekete 5.000 Ft / megjelenés
Negyed oldalas színes 3.000 Ft / megjelenés
Negyed oldalas fekete 2.500 Ft /megjelenés
Apróhirdetések 500 Ft / megjelenés

Apróhirdetésnek minősül a 30 szóig terjedő hirdetés.
A hirdetési díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák!
A hirdetések költségét a művelődési központban kell megfizetni, kész-

pénzben.

Kérjük, hogy hirdetési és megjelenési szándékaiknál szíveskedjenek a fenti in-
formációkat figyelembe venni.

Köszönettel: Szabóné Pál Orsolya főszerkesztő



AAddaakkoozzóó  DDéélleeggyyhháázziiaakk
„Mindig tud adni, akinek a szíve szeretettel van tele”

Szent Ágoston

„Legyen nekik is öröm a karácsony” gondolattal a Délegyházi Segítő
Anyukák Civil Szervezet adománygyűjtést  szervezett. Célunk volt, hogy
minden gyermek karácsonyfája alá kerüljön ajándék. Az adományokat az
iskolában, az óvodában, a bölcsődében és a védőnői rendelőben lehetett
leadni. Az adománygyűjtés során a délegyházi, nehéz sorban élő csalá-
doknak és az ország legnagyobb gyermekotthonában élő kis lakóknak
szerettünk volna örömet szerezni. 

Rövid idő alatt rengeteg adomány gyűlt össze. A  csomagokat a
DÉSA tagjai állították össze, és még karácsony előtt személyesen vit-
ték el a családokhoz. Családi körülményektől függően voltak, akik
ruhát kaptak, és volt olyan család, amely játékokkal gazdagodott. Kis
falunkból nagyon sok adomány érkezett a ruhákon és játékokon kívül
(volt aki gyümölcsöt ajánlott fel).

A délegyházi lakosok nevében a budapesti Cseppkő Gyermekotthon
lakóinak részére Gergely Sándorné, Dinnyérné Medve Henrietta és Tren -

csánszki Tibor adta át az ajándékokat. A gyerekek ismét nagy örömmel
fogadták az adományokat. 

Újra sok-sok  szeretettel gazdagodott a lelkünk.
Ezek a percek nemcsak a szeretetről szóltak, hanem az emberségről és a

községünkben élő adakozó emberekről is. Jó volt látni a gyerekek arcán az
őszinte mosolyt. Szívszorító, de örömteli pillanatok voltak. Nagy boldog-
ság volt számunkra, hogy ilyen sokan gondoltak a nehéz helyzetben élő
gyerekekre és segítették adománygyűjtésünket.

Ezúton is köszönöm a községünkben élő valamennyi adományozó la-
kosnak, az iskola, az óvoda, a bölcsőde dolgozóinak, a Délegyházi Segítő
Anyukák Civil Szervezete tagjainak a fáradhatatlan munkájukat, egyúttal
szeretném hálámat kifejezni Dr. Riebl Antal polgármester úrnak!

Dinnyérné Medve Henrietta
DÉSA elnöke

�  Községünk életéből  �
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Karácsony a
Napsugár óvodában!

„Karácsonynak éjszakáján, Jézus születése napján, örüljetek, ör-
vendjetek, a kis Jézus megszületett!”

A karácsonyi ünnepkör valójában erről szól, akár hívő lelkületű egy
ember, akár nem, mindannyian tudjuk, hogy ennek az ünnepnek ez a va-
lódi üzenete. Ma is várunk valakire, mint azon az éjszakán, amikor so-
kan vártak egy kisgyermek megszületésére. Először is várták őt a szülei,
Mária és József, várták a pásztorok, akik követték a fényes csillagot bet-
lehemig, és várták a napkeleti bölcsek, akik hosszú utat tettek meg, hogy
üdvözölhessék a gyermek Jézust. A jelképek, szimbólumok, a fényes
csillag, a szalma jászol, az angyalok megmaradtak. Sok helyen még bet-
lehemeznek, kántálnak ma is. Magyarországon az első óvoda megalapí-
tója, Brunszvik Teréz állított karácsonyfát először 1824-ben. Később
terjedt el a nagypolgári lakásokban, illetve a társadalom széles körében
is. Kezdetben a karácsonyfadísz mézeskalács, alma, dió és gyertya volt.
Később ezeket felváltották a csillogó üvegdíszek, az angyalhajak, csil-
lagszórók, szaloncukrok. Az óvodánkban a gyerekek izgatottan várták
az adventi időszakot, hiszen az advent oly sok csodát rejt mind a gyer-
mekek, mind a felnőttek életében. Megismerhették az adventi koszorú
jelentését, a négy gyertya szimbólumát. Az év legszebb ünnepe a Nap-
sugár óvodában is a karácsony. Minden csoportban a csöppségek aján-
dékot készítenek a szüleiknek, ekkor ünnepi díszbe öltöznek a csoport-
szobák, a folyosók is. A közös ünnepséget az új tornateremben tartottuk,
ahol feldíszítve állt a meseszép karácsonyfánk. Ezúton is hálásan kö-
szönjük Purthálné Vera néninek a felajánlást. Ilyenkor az a szokás, hogy
mind a hat csoport jelen van, az óvodavezető köszöntőt mond, majd a
gyerekek közösen verselnek és énekelnek, ezután körbejárják a fát. Az
ünnepség befejezése után mindenki a csoportszobába vonul, ahol az
óvodásokat meglepetés várja. Már ott vannak az új ajándékok, s az örö-
met s a nagy boldogságot tükrözik a csillogó gyermekszemek. Kibont-
ják az ajándékokat és megkezdődik az önfeledt játék, kacagás. Köszö-
netet mondunk még Czanik Lászlóné óvodavezetőnek, aki egy ünnepi
vacsorával kedveskedett a felnőtteknek.

Benedek Hajnalka óvodapedagógus

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

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

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

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

Czanik Lászlóné óvoda- és családi napközi vezető
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