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RRAA JJ ZZVV EE RRSS EENNYY
A Kölcsey Művelődési Központ rajzversenyt hirdet!

Téma: Legemlékezetesebb karácsonyom

A rajzokat 2014. december 8-ig várjuk 
a Kölcsey Művelődési Központban.

Nevezni három kategóriában lehet: Óvodás korosztály, 
Alsó tagozatos korosztály, Felső tagozatos korosztály

A legügyesebb rajzolókat ajándékcsomaggal díjazzuk.

Eredményhirdetés és a rajzok kiállításának megtekintése 
2014. december 14. 15 óra.

Támogatónk a CHICKEN POWER KFT. papír-írószer bolt. 
2337 Délegyháza, Rákóczi utca 7/C. 

FFaalluukkaarrááccssoonnyy
Szeretettel várunk mindenkit 2014. december 14-én a Kölcsey Művelődési Központba, 

hogy közösen készüljünk a közelgő ünnepekre.

13 órától karácsonyi vásár

13 órától karácsonyi ügyeskedő, kézműves foglalkozás gyerekeknek

16 órától a Kölcsey Művelődési Központ csoportjainak gálaműsora,
előtte a karácsonyi rajzverseny eredményhirdetése

Várunk mindenkit sok szeretettel!



Délegyháza újraválasztott polgármeste-
reként szeretnék köszönetet mondani
mind azoknak, akik a helyi önkormányzati
választáson éltek állampolgári jogukkal, s
szavazatukkal kifejezték véleményüket ar-
ról, miként alakuljon az elkövetkező öt év-
ben közös jövőnk.

Az eredmények azt tükrözik, hogy a vá-
lasztók nagy többsége elégedett volt a 2010

óta végzett munkánkkal, s ismét ugyanolyan összetételben áll fel közsé-
günk önkormányzata, mint az az előző időszakban volt. 

Mindezek ismeretében újraválasztott vezetőként tudjuk, hogy hatalmas
– ugyanakkor önként vállalt és kedves – teher hárul ránk. A siker iránt ér-
zett öröm és büszkeség mellett az a kívánság fogalmazódott meg ben-
nünk, hogy e megtisztelő bizalom többszörözze meg erőnket, s fokozott
szeretettel, felelősséggel és alázattal végezzük majd munkánkat Délegy-
háza és a haza javára.

E munkához kérem az Önök segítő támogatását, együttműködését.

Őszinte köszönettel és tisztelettel:             dr. Riebl Antal polgármester
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I. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi álta-
lános választásának eredménye Délegyházán a következő:

1. Polgármester-választás eredménye:

1. Dr. Riebl Antal független jelölt 864 szavazat
2. Gál József FIDESZ – KDNP jelöltje 327 szavazat

A polgármester-választás eredményes volt, a megválasztott polgármester
dr. Riebl Antal.

2. Az egyéni listás önkormányzati képviselő-választás eredménye:

1. Révai Csaba FIDESZ – KDNP jelöltje 329 szavazat
2. Tujner Ferenc Jánosné független jelölt 213 szavazat
3. Szilveszter Lajos független jelölt 609 szavazat
4. Görbe István független jelölt 553 szavazat
5. Gál József FIDESZ – KDNP jelöltje 340 szavazat
6. Bella Péter FIDESZ – KDNP jelöltje 306 szavazat
7. Tóth Mihályné független jelölt 609 szavazat
8. Bednárik László független jelölt 642 szavazat
9. Hancsics György FIDESZ – KDNP jelöltje 295 szavazat
10. Jakus Lászlóné független jelölt 580 szavazat
11. Lugosi István Gyuláné FIDESZ – KDNP jelöltje 249 szavazat
12. Dr. Bóna Zoltán FIDESZ – KDNP jelöltje 339 szavazat
13. Dr. Kotora Noémi független jelölt 446 szavazat
14. Válóczi Tünde független jelölt 626 szavazat

Az egyéni listás képviselő-választás eredményes volt, a megválasztott
képviselők:
1. Szilveszter Lajos
2. Görbe István
3. Tóth Mihályné
4. Bednárik László
5. Jakus Lászlóné
6. Válóczi Tünde

A választások eredménye és az alakuló ülésen megtartott alpolgármester-
választás alapján a Képviselő-testület személyi összetétele az alábbiak
szerint alakul:

Polgármester:
dr. Riebl Antal

Alpolgármester:
Szilveszter Lajos

Képviselők:
Bednárik László, Görbe István, Jakus Lászlóné, Tóth Mihályné, 

Válóczi Tünde

II. A nemzetiségi önkormányzati képviselő-választás eredménye Dél-
egyházán:

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő-választás a roma nem-
zetiség tekintetében került kitűzésre és megtartásra, melynek eredménye a
következő:

1. Gunics János LUNGO DROM jelöltje 13 szavazat
2. Gunicsné Rácz Gyöngyi LUNGO DROM jelöltje 12 szavazat
3. Kovács Klaudia LUNGO DROM jelöltje 12 szavazat

A roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselő-választás ered-
ményes volt. A megválasztott képviselők:

1. Gunics János
2. Gunicsné Rácz Gyöngyi
3. Kovács Klaudia

dr. Molnár Zsuzsanna 
jegyző,  Helyi Választási Iroda vezetője

Tisztelt Délegyháziak, Kedves Barátaim!

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
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Önkormányzati Hírek

Bizottságok elnevezése és személyi összetétele

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az újraválasztott Kép vi se -
lő-testület a 2014. október 22-i alakuló ülésén a korábbi bizottsági
struktúrán nem változtatott, és megválasztotta a bizottságok tagjait az
alábbiak szerint:

a) Pénzügyi – Fejlesztési – Ügyrendi Bizottság:
elnök: Válóczi Tünde
tag: Tóth Mihályné, kültag: dr. Kotora Noémi Rita

b) Szociális – Egészségügyi Bizottság:
elnök: Görbe István
tag: Bednárik László, kültag: Gergely Sándorné

c) Oktatási – Kulturális – Sport Bizottság:
elnök: Jakus Lászlóné
tag:Bednárik László, Tóth Mihályné, kültag:Derzsi Katalin, Rényei Ernő

dr. Molnár Zsuzsanna jegyző

Köszönet
Köszönetemet fejezem ki a Helyi Választási Bizottság tagjainak,

póttagjainak, a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, póttagjai-
nak, a Helyi Választási Iroda tagjainak, Délegyháza Község Önkor-
mányzatának és dolgozóinak, a Délegyházi Polgármesteri Hivatal
dolgozóinak, a Hunyadi János Általános Iskolának és dolgozóinak, a
Kölcsey Művelődési Központnak és dolgozóinak, valamint minden
kedves segítőnknek, aki az önkormányzati képviselők és polgármes-
terek választásának és a nemzetiségi önkormányzati képviselők vá-
lasztásának előkészítésében, lebonyolításában részt vett, avagy a
Szavazatszámláló Bizottságok és a Helyi Választási Iroda munkáját
közreműködésével, kedvességével segítette.

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző, Helyi Választási Iroda vezetője

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014.
szeptember 16-i rendes ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácster-
mében tartotta. Az ülés kezdetén dr. Riebl Antal polgármester be-
számolt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Első napirendi pontként a Zsebi-baba Családi Napközi, a Nap-
sugár Óvoda és a Hunyadi János Általános Iskola tanévkezdési
tájékoztatóját hallgatta meg a Képviselő-testület, melyet támoga-
tási kérelmek tárgyalása követett. Ezt követően egy ingatlanügy
(119/4 és 119/5 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződésétől történő
elállás ügye), majd pedig a településtervezési szerződés módosítá-
sa következett. 

Ötödik napirendi pontként tárgyalta a Képviselő-testület az ön-
kormányzat I. féléves gazdálkodásáról szóló költségvetési tájé-
koztatót, melyet rendeletek felülvizsgálata követett. Jogszabály-
változások miatt megalkotta a Képviselő-testület az új állattartási
rendeletet (az állattartás helyi szabályairól szóló 14/2014. (IX.
18.) önkormányzati rendelet) a régi rendelet hatályon kívül helye-
zése mellett. Módosításra került a Szervezeti és Működési Sza-
bályzat (a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.
(II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2014.
(IX. 18.) önkormányzati rendelet), valamint új rendelet született a
közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól (a köz-
területek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló
16/2014. (IX. 18.) önkormányzati rendelet). 

Az egyebek napirendi pont keretében döntés született a Délegy-
házi Hírek választási különszámának kiadásáról, a koncessziós díj
megtérítése okán rendkívüli támogatási kérelem benyújtásáról a
Belügyminisztérium felé, az ASP pályázat ügyéről és a Margaréta
Nyugdíjasklub Kölcsey Művelődési Központba történő visszaköl-
tözésének jóváhagyásáról. 

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.
október 2-án rendkívüli ülést tartott a Polgármesteri Hivatal Ta-
nácstermében. Első napirendi pontként a települési önkormány-
zatok szociális célú tüzelőanyag-vásárláshoz kapcsolódó kiegé-
szítő támogatás iránti igény benyújtását, és ehhez kapcsolódóan a

szociális ellátásokról szóló rendelet módosítását (a szociális igaz-
gatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló
19/2013. (XII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
17/2014. (X. 2.) önkormányzati rendelet) tárgyalta a Képviselő-
testület, melyet a Délegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, majd
pedig Greznár László kérelme követett. 

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.
október 9-én is rendkívüli ülést tartott a Polgármesteri Hivatal
Tanácstermében, melynek egyetlen napirendi pontja a szociális
tűzifa-igényléssel kapcsolatos hiánypótlás ügye volt. 

Az újonnan megválasztott, változatlan összetételű Képviselő-
testület az alakuló ülését 2014. október 22-én 17.00 órai kezdettel
tartotta a Kölcsey Művelődési Központ Nagytermében. 

Az ülés kezdetén a hagyományokhoz híven egy kis műsor ré-
szesei lehettek a jelenlévők (a Kölcsey Kórus, Tóth Kyra, Tóth
Fanny, Farkas Hajnal, Dáni János, a Napsugár Óvoda és a Hunya-
di János Általános Iskola diákjai részvételével). A műsort követő-
en megkezdődött az érdemi munka, a választási eredmények
Léhmann Antal HVB elnök általi ismertetésével, és a megválasz-
tott képviselők, majd pedig a megválasztott polgármester esküté-
telével. A harmadik napirendi pont keretében titkos szavazással
sor került az alpolgármester megválasztására Szilveszter Lajos
személyében, aki ezt követően letette az alpolgármesteri esküt.
Ezt követte a polgármester illetményének, az alpolgármester
tiszteletdíjának, valamint a polgármester és alpolgármester
költségtérítésének meghatározása, a törvény által megszabott szűk
keretek között. 

A hatodik napirendi pont keretében megválasztásra kerültek az
önkormányzati bizottságok tagjai, változatlan bizottsági struktúra
mellett, és a megválasztott bizottsági tagok eskütételére is sor ke-
rült. Megalkotta a Képviselő-testület a képviselők és bizottsági ta-
gok tiszteletdíjáról szóló rendeletét (a települési önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól és költség-
térítéséről szóló 18/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet), és

Folytatás a következő oldalon.



�  Önkormányzati hírek  �

4 Délegyházi Hírek 2014. október-november

Újszülöttek:

Pittmann Dorina Petra 2014. 06. 25.

Bak Hunor 2014. 07. 02.

Fodor Dominik Márton 2014. 07. 05.

Gáspár Miró 2014. 07. 14.

Tóth Mira 2014. 07. 14.

Muráncsik Bence 2014. 07. 17.

Baracskai Panna 2014. 07. 30.

Pásztor Botond Ferenc 2014. 08. 09.

Király Noémi 2014. 08. 13.

Mátyók  Laura 2014. 08. 16.

Demeter Bendegúz 2014. 08. 31.

Horváth Nimród 2014. 09. 02.

Juhász Kinga 2014. 09. 13.

Toldi Levente László 2014. 09. 17.

Kozma Dániel 2014. 09. 24.

Németh Bernárd 2014. 09. 26.

Czékmány Rikárdó 2014. 10. 03.

Szabó Roland 2014. 10. 22.

Molnár Balázs 2014. 10. 30.

Kronome Anett 2014. 10. 30.

Rácz Annaróza 2014. 11. 04.

„Szeresd a gyermeket! Ne legyen bús, komoly,
Szemének tükriből játsszék örök mosoly.
Maradjon a gyermek: gyermek, míg csak lehet,
Majd érzi súlyosan ő is az életet.
Hintsen a kikelet tarka virágokat,
Daloljon a madár az árnyas lomb alatt.
Csörgesse a patak csillogva gyöngyeit –
Töröld le gyöngéden a gyermek könnyeit!”

/Pósa Lajos/

Házasságkötés:

Gergely Endre Sándor – Derzsi Katalin
2014. július 18.

Hidegföldi Zoltán – Pfeiffer Dóra
2014. július 19.

Kolozsi Norbert – Fabók Renáta
2014. július 26.

Somogyi István – Várnai Zsuzsanna
2014. augusztus 2.

Palcsák Zsolt – Molnár Viktória
2014. augusztus 8.

Radics Rómeó – Virág Beatrix
2014. augusztus 23.

Sándor Zoltán Lajos – László Judit
2014. szeptember 1.

Skobrák Ferenc – Liptai Judit
2014. szeptember 6.

Laczkó Zoltán – Morvai Csilla Katalin
2014. szeptember 27.

Szalay Miklós Henrik – 
Zsoldos Eszter Katalin  

2014. október 18. 

„Ismerem azokat a szavakat,
amelyeket még ki sem ejtettél.
Már tudom, hova tartasz,
mikor még el sem indulsz.
Tudok a féltett titkaidról,
amiket mélyen elrejtesz.
Mindent tudok rólad, kedvesem,
nem vagyok kém, csak szeretlek!”

/Jim Morrison/

Elhunytak:

Pető Mihály János 1941. 01. 31.   

Deli István 1945. 03. 29.

Berényi Gyula 1966. 12. 16.

Sándor Gyula 1950. 04. 19.

Nyeste József 1949. 05. 23.

Rakó József 1957. 01. 14.

Zólyomi József 1953. 09. 15.

Kerepesi István 1928. 09. 13.

„A halál olyan súlyos veszteség, 
hogy valójában sohasem lehet feldolgozni.
Az emléke elhalványulhat a szeretett 
személynek,
de a hiánya mindig megmarad.”

/Ara Rauch/

Lakóhelyet létesített: 90  fő
Tartózkodási helyet létesített: 36  fő

Zsolnainé Csernyi Erzsébet
anyakönyvvezető

Anyakönyvi  napló

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik 

NYESTE JÓZSEFET elkísérték utolsó útjára,
fájdalmunkban osztoztak, sírjára virágot hoztak.

Pöttendi Irén és a gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik édesapánk,

ZÓLYOMI JÓZSEF
búcsúztatóján részt vettek és fájdalmunkban osztoztak. 

Zólyomi Krisztián és Zólyomi Dávid

döntött arról, hogy az önkormányzat részvételével működő önkor-
mányzati társulások társulási tanácsába tagként dr. Riebl Antal
polgármestert delegálja. Dr. Riebl Antal polgármester részletesen
ismertette polgármesteri programját, melyet az SZMSZ felülvizs-
gálatára és a gazdasági program elkészítésére szóló felhatalmazás
követett. Dr. Molnár Zsuzsanna jegyző tájékoztatást adott a
vagyonnyilatkozat-tételi, az összeférhetetlenségi és a méltatlansá-

gi szabályokról, majd pedig az ülés végén döntés született a vad-
körtefa állagmegóvó munkálatainak elvégeztetéséről. 

Az ülések jegyzőkönyvei és az ülésen alkotott rendeletek a köz-
ség honlapján (www.delegyhaza.hu), valamint a Könyvtárban ol-
vashatók. 

dr. Molnár Zsuzsanna 
jegyző

Folytatás az előző oldalról.



� Tájékoztató   �

2014. október-november Délegyházi Hírek 5

Tájékoztató a minden lakos számára elérhető
kedvezményes lakossági tűzifavásárlásról

A kormány októbertől 170 ezer köbméter lakossági tűzifa árát csökken-
tette. Egy család maximum 10 köbméter fát vásárolhat, ez mintegy 100
mázsa tüzelőanyag, amit az erdőgazdaságok térítés ellenében szállítanak
házhoz. Bármelyik erdőgazdaságban vásárolható kedvezményes tűzifa,
ám célszerűbb a lakóhelyhez legközelebbitől venni, hiszen így olcsóbb a
szállítási költség. A tűzifát sarangolt állapotban, azaz egységes méteres,
erdei köbméterben mért állapotban szállítják. (Délegyháza számára a Pili-
si Erdőgazdaságtól a legcélszerűbb a tűzifa beszerzése.)

Délegyháza Önkormányzata

Települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag-vásárlása

Délegyháza Község Önkormányzata immár 3. éve eredményesen pá-
lyázott a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag-vásárlási
programjában. Így mint az előző években, lehetőségünk nyílik még több
családnak nyújtani támogatást a nehéz téli időben.

A fentiekkel ellentétben támogatás a 46/2014. (IX. 25.) BM rende-
let, valamint a 17/2014. (X. 2.) önkormányzati rendelet által meghatá-
rozottak szerint kerül kiosztásra. Elsőbbséget élveznek azok a szemé-
lyek, akik aktív korúak ellátásában, lakásfenntartási támogatásban
részesülnek, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás-
ról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű
gyermeket nevelő családban élnek.

Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa adható.
A szociális célú tüzelőanyag segély iránti kérelem elbírálása a Szociális

és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörébe tartozik, melyről hatá-
rozattal dönt.

A község önerejéből vásárolt tüzelőanyag segély az előző évekhez
hasonlóan a család jövedelmi helyzetét figyelembe véve kerül megál-
lapításra.

Idősek Napja
Délegyháza Község Önkormányzata 2014. november 29-én 13 órai

kezdettel rendezi az Idősek Napja rendezvényét, melyre szeretettel vár
minden 70. évét 2014. évben töltő, illetve idősebb délegyházi lakost. A
rendezvény a hagyományoknak megfelelően kerül megrendezésre, min-
denki névre szóló meghívót fog kapni. A rendezvény helye a Kölcsey
Művelődési Központ.

Szociális és Egészségügyi Bizottság (szervezők)

TÁJÉKOZTATÓ
2014. december 1. napjával kezdődően, a kormányablakok nyitva

tartásával megegyezően, Pest megye járásszékhely okmányirodáinak
ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint változik:

Hétfő: 7.00–17.00
Kedd: 8.00–18.00
Szerda: 8.00–20.00
Csütörtök: 8.00–18.00
Péntek: 8.00–16.00
A szigetszentmiklósi járás területén ez csak a szigetszentmiklósi ok-

mányirodát érinti, a dunaharaszti és tököli okmányirodák nyitva tartá-
sa változatlan marad (H, K, Cs: 8.00–16.00, Sz: 8.00–18.00, P:
8.00–12.00). 

ÚJ  DROGPREVENCIÓS  PROGRAM
A rendőrség a fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelőzése érdekében a 2014/15-ös tanévtől új szolgáltatással áll a szülők,

családok rendelkezésére.

A program minden általános és középiskolában tanuló gyermek családja számára elérhető. Szakemberünk szülői értekezleten, fogadóórán, tele-
fonon vagy elektronikus levélben nyújt tájékoztatást a kábítószerrel kapcsolatos büntető igazságszolgáltatást érintő kérdésekben. 

Az Önök drogprevenciós tanácsadója:
Név: Sokorai Karolina r. szds. 
Szolgálati hely: Ráckevei Rendőrkapitányság
Telefonszám: 06-24-518-680 / 218-21 mellék
E-mail cím: SokoraiK@pest.police.hu
Fogadóóra ideje, helye: minden hónap 2. és 4. keddjén 16:00-17:00 óra között – Ráckeve, Kossuth Lajos utca 22. szám alatt.
Telefonos ügyelet ideje: minden hónap 1. és 3. keddjén: 16:00-17:00-ig.

Kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal munkatársunkhoz!

Tagfelvétel
� Elmúltál 18 éves?

� Szívesen segítenél önzetlenül bajba jutott
embereknek?

� Hajlandó vagy képezni magad, hogy szaksze-
rűbben tudj segíteni?

� Elég bátor vagy, hogy oda menj, ahonnan
mások elszaladnak?

� Szívesen csatlakoznál egy összetartó csapathoz?

� Itt élsz Délegyházán vagy Dunavarsányban?

Ha a válaszod igen, akkor csatlakozz Te is a

Délegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
tagjai sorába!

Szeretettel várunk!

Felvilágosítás és jelentkezés:
Kovács Attila elnök:          06(30)733-6814
Rim György parancsnok: 06(30)987-2850
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Az Álláskereső Klub szeptemberi hírei

Szeptember 30-án tartotta meg összejövetelét a „MISA” Alapítvány ál-
tal működtetett Álláskereső Klub Dunavarsányban. Sok álláskereső érke-
zett nemcsak Dunavarsányból, hanem Délegyházáról, Majosházáról, sőt
voltak taksonyiak is.

A várt munkaadó vendégek megérkeztek. Először Szűcs Melinda, a
Szigetszentmiklóson működő Szociális Foglalkoztatási Szövetkezet diví-
zió-vezetője tartott ismertetőt a lehetőségekről, majd ehhez csatlakozott a
vele érkező másik munkaadó is. A szervezet különlegessége, hogy a rajtuk
keresztül történő munkába lépés esetén például a nyugdíjasok, a csökkent
munkaképességűek foglalkoztatása is lehetséges. Többen helyben jelent-
keztek, illetve átadták az önéletrajzukat. A program második részében a
Ráckevei Kirendeltségtől kapott lista mellett a legfrissebb budapesti Hírle-
vélben közölt állásokból válogattak a jelenlévők.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk minden hónap negyedik keddjén,
14 órától a dunavarsányi Művelődési Házban. 

A klubvezetőség nevében: Dr. Gligor János

Az Álláskereső Klub októberi hírei
A „MISA” Alapítvány által szervezett Senior Álláskereső Klub a múlt

havi foglalkozását október 28-án tartotta Dunavarsányban. A szokásosnál
most kevesebben voltunk, valószínűleg azért, mert a választások miatt az
újságok később jelentek meg.

A következő összejövetelre november 25-én, kedden, 14 órai kezdettel
kerül sor a varsányi Petőfi Művelődési Házban. A tervezett program:

– Állásbörzére történő csoportos látogatás előkészítése,
– Álláslistákból munkahelyek keresése,
– Tervezett meghívottak: a Ráckevei Munkaügyi Kirendeltség vezetője

vagy munkatársa, valamint munkaadók.
Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk. 
A klubvezetőség nevében: Dr. Gligor János

Az Idősek Világnapja
alkalmából a „MISA” Ala-
pítvány jótékonysági estet
szervezett október 3-án
Dunavarsányban. A varsá-
nyi lakosokon kívül Dél-
egyházáról, Majosházáról
érkeztek vendégek, akiket
Szilveszter Lajos támoga-
tásával az autóbusz ingyen
szállított. A taksonyiak
sze mélykocsival érkeztek.

Köszönetet mondunk
Bó na Zoltán országgyűlési
képviselő úrnak, valamint

dr. Riebl Antalnak, Délegyháza polgármesterének, akik személyesen vet-
tek részt a rendezvényen.

A kulturális program az óvodások Méhecske csoportjának nagy tetszést
arató fellépésével kezdődött, majd egy vers után a dömsödi Ju és Zsu Tár-
sulat fiatal művészei egy fergeteges hangulatú műsorral szórakoztatták a
megjelenteket. Ezután adományosztásra került sor. Örömünkre sok cso-
mag megtelt adománnyal. Az Erőspusztai Idősek Otthonából érkezők egy
része is válogatott. Akik a buszra várakoztak, ez idő alatt ingyen használ-
hatták a büfét.

Köszönjük mindenkinek, a művelődési ház dolgozóinak, a nyugdíjas
klubok vezetőinek, valamint az aktivistáknak, kiemelten Géczyné Jut ká -
nak az áldozatkész segítséget. A résztvevők azt kérték, hogy legyen foly-
tatás.

Dr. Gligor János szervező

JÓTÉKONYSÁGI EST AZ IDŐSEK
VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL

F E LH ÍVÁS
Tisztelt Lakosok!

Az Önkormányzat felhívja a Tisztelt Lakosok szíves fi-
gyelmét, hogy műszaki készülékeket (pl. szén-monoxid-
érzékelő, villanykályha stb.) házaló kereskedőktől, ügynö-
köktől fokozott figyelemmel vásároljanak. 

Tudomásunkra jutott, hogy az eladás érdekében az el-
adók valótlan információkat közölnek, mint például hogy
az adott eszköz beszerelése kötelező. 

Ne engedjék magukat becsapni!

Délegyháza Község Önkormányzata
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„Tavaly hagyományt teremtettünk. Idén folytatjuk. Idézzük meg újra a
gyermekkor emlékeit. Fedezzük fel ismét a szülőföld titkait. Éljük át
együtt a hazatérés örömét, a közösség erejét.” Ennek szellemében csatla-
kozott Délegyháza idén is az Itthon vagy! Magyarország szeretlek orszá-
gos rendezvényéhez.

Szeptember 27-én változatos programokkal vártuk az érdeklődőket,
volt kirakodóvásár, gyerekeknek kézműves foglalkozás, népzenei kon-
cert, táncház a Kéknefelejcs zenekarral, és közben elkészítettük közösen
Délegyháza paprikás krumpliját is, majd utcabállal folytatódott az este,
végül dr. Riebl Antal polgármester úr meggyújtotta a Szent Mihály-napi
tüzet. Országszerte több száz településen ugyanabban az időpontban lob-
bantak fel a lángok.

Jövőre is várunk mindenkit szeretettel, a „Szent Mihály-napi tűznél ne-
ked is ott a helyed”!

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki hozzájárult a
program sikeréhez.

Derzsi Kata művelődésszervező

Szent Mihály-nap
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Vígan voltunk Vig Balázzsal…!
Október 21-én 11-től 12.30-ig remek író-olvasó találkozón vehet-

tek részt a 2-3-4. osztályosok Vig Balázs meseíróval.

A fiatal, temperamentumos író szinte berobbant a kultúrház nagy-
termében rá várakozó, éneklő, bábozó gyerekek közé. Mivel a máso-
dikosok éppen aznap reggel mutatták be az iskolásoknak a „Magyar
tájak, magyar emberek” projekt keretében a szüreti szokásokat, éne-
keltek, táncoltak, mustot préseltek, szőlőt-diót, mustot kóstoltattak a
többiekkel, ezért kézenfekvő volt, hogy az írónak is énekeljük el eze-
ket a dalokat bemutatkozásul, de még a mustunkkal is megkínáltuk!...

A folytatás is  fergeteges volt: Balázs a Három bajusz gazdát keres
című meseregénye alapján tartott egy dinamikus, interaktív foglalko-
zást: mindenkit bevont a játékba, még a tanító nénik is folyamatosan
kaptak érdekes, vidám feladatokat. Mindenki élvezte a közös mókát:
szerintem az is kíváncsi lett az író meseregényeire és a könyvtárban
található többi mesekönyvre, aki nem túlzottan szeret olvasni.

Végezetül a gyerekek dedikáltatták az írótól kapott prospektusu-
kat, a magukkal hozott könyveket, és aláírták a közös üzenőlepedőt.
Az élvezetes író-olvasó találkozóért cserébe kis emlékkel kedvesked-
tünk Vig Balázsnak: a nevét rajzoltuk meg betűrejtvény formájában
egy kis képre.

Köszönjük a Pest Megyei Könyvtárnak, hogy ingyenesen felkínál-
ta számunkra ennek az élménynek a lehetőségét. Szívből köszönöm
dr. Kotora Noéminek, hogy videóanyaggal reklámozta blogjában az
eseményt.

Vig Balázs könyveit megrendelhetik rajtam keresztül, így 20%-kal
olcsóbb lesz a bolti árnál,  és személyre szóló dedikációt is kapnak
majd a kis  tulajdonosok:

1. Három bajusz gazdát keres: 1800 Ft
2. A rettegő fogorvos: 1500 Ft
3. Puszirablók: 2000 Ft

Írják meg, pontosan kinek szóljon a dedikálás! Kérem, hogy dec. 1-
jéig adják le rendeléseiket, hogy esetleg karácsonyra már meglegye-
nek az ajándékkönyvek.

Bulyákiné Éberth Anna könyvtáros
delegyhazakonyvtar@gmail.com 

(+36-30-696-6589)



�  Községünk életéből  �

2014. október-november Délegyházi Hírek 9



�  Községünk életéből  �

10 Délegyházi Hírek 2014. október-november

Hol a zsarnokság van,
ott zsarnokság van,
nemcsak a puskacsőben,
nemcsak a börtönökben,

nemcsak a vallató szobákban,
nemcsak az éjszakában
kiáltó őr szavában,
ott zsarnokság van

nemcsak a füst-sötéten
lobogó vádbeszédben,
beismerésben,
rabok fal-morse-jében,

nemcsak a bíró hűvös
ítéletében: bűnös!
ott zsarnokság van,
nemcsak a katonásan

pattogtatott – „vigyázz!”-ban,
„tűz!”-ben, a dobolásban,
s abban, ahogy a hullát
gödörbe húzzák,

nemcsak a titkon
félignyílt ajtón
ijedten
besuttogott hírekben,

a száj elé hulltan
pisszt jelző ujjban,
ott zsarnokság van
nemcsak a rács-szilárdan

fölrakott arcvonásban
s e rácsban már szótlan
vergődő jajsikolyban,
a csöndet

növelő néma könnyek
zuhatagában,
kimeredt szembogárban,

ott zsarnokság van
nemcsak a talpraálltan
harsogott éljenekben,
hurrákban, énekekben,

hol zsarnokság van,
ott zsarnokság van
nemcsak az ernyedetlen
tapsoló tenyerekben,

kürtben, az operában,
épp oly hazug-harsányan
zengő szoborkövekben
színekben, képteremben,

külön minden keretben,
már az ecsetben;
nemcsak az éjben halkan
sikló gépkocsizajban

s abban,
megállt a kapualjban:

hol zsarnokság van, ott van
jelenvalóan
mindenekben,
ahogy rég istened sem;

Délegyháza Község Önkormányzata ezúton mond köszönetet a Hu-
nyadi János Általános Iskola tanulóinak és betanítójuknak, Kazinczi-Tóth
Enikőnek, illetve a Kölcsey Kórusnak és vezetőjének, Tóthné Bíró
Katalinnak a szép és megható előadásért.

Így emlékeztünk 1956. október 23-ra

Illyés Gyula:

Egy mondat a zsarnokságról
(részlet)
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Október hónap a Római Katolikus
Egyházban a rózsafüzér hónapja.

Naponta imádkozzuk templomainkban.

– Október 2. Szent őrzőangyalokra emléke-
zünk. A dogma tanítása szerint Isten angyalokat
is teremtett, amelyek tiszta lelkek, láthatatlanok,
Gyermekkortól, születésünk pillanatától egé-
szen halálunkig őriznek, vigyáznak ránk. Min-
den hívő mellett áll egy angyal, szinte pásztor-
ként óvnak életünk során a bajtól. Ezért kérjük
segítségüket imánkkal: 

Őrangyalom, szívből kérlek,
Légy vezérem, amíg élek.
Ments meg engem bűntől, bajtól
Ne hagyj el a halálomkor
Mindig jóra figyelmeztess,
Úgy vezess a jó Istenhez.         Ámen.
– Október 7. Rózsafüzér Királynéja ünnepét

Szent V. Piusz pápa rendelte el a török felett
1571-ben Lepatónál aratott győzelem emlékére.
A diadalt a rózsafüzér imádkozása a Szűz Anyá-
nak tulajdonította. II. János Pál pápa 2002. októ-
ber 16-án a Rosarium Virginis Mariae apostoli
levelében az örvendetes, fájdalmas, dicsőséges
rózsafüzér titkait kiegészítette a világosság tit-
kaival, amelynek imádkozását csütörtökre java-
solta. Egyik csodálatos szép énekünk így hang-

zik: „Szentolvasót mikor mondtunk, Máriának
füzért fontunk. Fonogattuk koszorúnkat, Rózsa-
füzért Asszonyunknak.”

– Október 8. Magyarok Nagyasszonya ün-
nepe. Szent István királyunk halála előtt Szűz
Máriának ajánlotta fel országát. Isten anyját
Nagyasszonynak szólította népünk énekeiben
és imáiban. Vaszary Kolos prímás kérésére
XIII. Leó pápa 1896-ban engedélyezte ezt az
ünnepet, Szent X. Piusz pápa pedig erre a nap-
ra helyezte. II. János Pál 1980-ban ezen a na-
pon szentelte fel a Szent Péter Bazilika altemp-
lomában – Rómában – a Magyarok Nagyasz-
szonya kápolnát. Ma is időszerű Eszterházy
Pál könyörgő imája „Ne vesd meg esdeklő
gyermekeidet... Légy mindenkor ügyünkben
szószólónk Szent Fiadnál.” Egyházközségünk-
ben a délegyházi templomunk a Magyarok
Nagyasszonya titulust kapta.

– Október 18. Szent Lukács evangélistára
emlékezünk. Antiochiai pogány családból szár-
mazik. Pál apostol orvosa és kísérője volt. Az
apostol igehirdetése alapján írta meg Evangéliu-
mát. Második könyvében, az Apostolok Csele-
kedeteiben az Egyház életének kezdetétől be-
széli el a cselekményeket. Bemutatja, hogyan
teljesíti az ős Egyház Krisztus missziós paran-
csát. Pál vértanú halála után Achaja püspöke
Patara városában lett vértanú.

– Október 20. Szent Vendel ünnepe. Németül

Wendelin, latinul Wendalinus. 554 körül szüle-
tett remete és apát. Skót herceg volt, elhagyta a
királyi udvart, Rómába zarándokolt. Hazafelé
utazva Westrich mellett egy kis házikóban tele-
pedett le, és koldulással kereste kenyerét. Tét-
lenségéért egy birtokos szót emelt, akkor pász-
tornak szegődött. Később remete életmódjához
visszatért. Szent életmódjának híre terjedt. Szá-
mos földműves kereste fel, hogy beteg jószágát
megáldja. Tholei kolostor apátjának választják,
pappá szentelik. Sírja fölé kis kápolnát emeltek,
itt fejlődött ki St. Wendel városka. Egyházköz-
ségünk nagyvarsányi templomának védőszentje
Szt. Vendel.

– Október 23. Kapisztrán Szent János áldozó-
pap emléknapja. Capestranóban született 1386-
ban. 1415-ben abbahagyta a bírói tevékenysé-
gét, belépett a ferences rendbe. Pappá szentelése
után Európát bejárta, hirdette az evangéliumot.
Jelentős szerepe a törökök ellen vívott nándorfe-
hérvári győzelem. Ennek emléke a déli harang-
szó. A zimonyi táborban a keresztesekhez a
következő beszédet intézte: „Ne nyúljatok rab-
lott jószág után, szálljatok szembe Krisztus ke-
resztjének ellenségeivel. Harcoljatok bátran
Krisztusért, akkor Isten áldása lesz rajtatok. Fel
a csatára a török ellen!” 1456. október 23-án
Sze rém ujlakon halt meg.

Józsa Sándorné
hitoktató

Drága Plébános Úr! Kedves Sándor Atya! Kedves Hívek!

Szeretnénk köszönetet mondani Önnek és a kedves délegyházi hívek-
nek, hogy ezelőtt 17 évvel oly nagy szeretettel és nyitottsággal fogadták
családunkat az egyházközségben.

Ifjú házaspárként költöztünk a településre, tele izgalommal és várako-
zással. Akkor ugyan még csak ketten voltunk, de a JóIsten kegyelméből az
évek során Bence fiunkkal gyarapodott kis családunk. Több gyermekünk
sajnos nem lehetett, de hálásak vagyunk, hogy legalább egy megadatott.

Sosem fogjuk elfelejteni, hogy az egyházközség minden tagja milyen
szeretettel állt mindig családunkhoz. Örültek, ha részt vettünk a szentmi-
séken, ha babahordozóban elvittük kisfiunkat, később pedig mikor mi-
nistrált Sándor atya oldalán.

Elszálltak az évek, és megváltoztak a körülményeink is.
Mivel mindketten Budapesten dolgozunk és fiunk is Pesten jár iskolá-

ba, már 5 éve nem lakunk Délegyházán. A kis faházunkat nyaralóként
használtuk, így még volt lehetőségünk alkalmanként részt venni a dél-
egyházi szentmiséken.

Sajnos idén nyáron el kellett adnunk a nyaralót is. Ez adja az apropót,
hogy „tollat ragadtam”, azaz hogy billentyűhöz ültem.

Személyesen nem sikerült elköszönnünk, de remélem, jó emlékezeté-
ben meg fog tartani bennünket mindenki.

Szeretnénk megnyugtatni plébános atyát és a kedves híveket is, hogy
jól vagyunk, csak a házunk eladásával kellett egy nagyon nehéz döntést
meghoznunk.

Szentmiséken továbbra is részt veszünk minden vasárnap, hiszen nem
is tudjuk másként elképzelni az életünket. Bence fiunk a fejünkre nőtt, és
idén kezdi meg tanulmányait az Egyetemi Katolikus Gimnáziumban
Budapesten.

Pünkösdkor a Jóisten kegyelméből részt vehettünk fiunk iskolájával a

Csíksomlyói búcsún, ahol hitünkben ismét megerősödhettünk. Szóval
minden rendben van a családunk körül, csak elsodort minket az élet Dél-
egyházáról.

Szeretnénk megköszönni Sándor atya lelkes prédikációit, mindig
őszinte szavait, kedvességét, kitartó, sosem csüggedő munkáját.

Köszönjük a hívek nyitottságát, kedves, megértő pillantásait, segítő-
készségét, összetartását.

Kérjük Sándor atyát, hogy adja át az egyházközség tagjainak köszöne-
tünket és jókívánságainkat.

Szerettünk Délegyházán lakni és templomba járni. Mindig öröm volt a
szentmiséken részt venni. Sok kegyelemben részesültünk az évek során.

Kívánjuk, hogy gyarapodjon hitben, szeretetben és létszámban az
egész egyházközség.

Egyben mindenkinek jó egészséget és a Jóisten megtartó kegyelmét is
kívánjuk tiszta szívünkből.

Szeretettel búcsúzunk:                Csirmaz család (Éva, Tibor és Bence)

Katolikus gyülekezet
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– éneklik a reformátusok olyan megérintően, hogy sokan, akik
semmit nem tudnak a református hit lényegéről és a református
hitgyakorlatról, ezt az énekrészletet, ill. hitvallást ők is a reformá-
tusokhoz kötik. Néha mosolyogva, néha értetlenkedve teszik ezt,
mintha a reformátusok mazochisták lennének, sőt valamiféle igaz-
ságtalan Istenben bíznának. Az tény, hogy a magyar reformátusok
sokat szenvedtek hitükért. Máglyák, gályák, tömlöcök, száműze-
tések, kitelepítések, lenézés, megkülönböztetés volt az osztály-
részük sokáig, és a diszkriminációnak ma is vannak kézzelfogható
jelei. Az énekük szövegét azonban nem ez a tapasztalat motiválja,
hanem a történelmi tapasztalatuk kapott biblikus magyarázatot a
Prédikátor könyvében, Jób könyvében, a Jelenések könyvében és
sok más helyen leírtak alapján. 

Az igazságos és szerető Isten fenyítésének megértését a fent
említett bibliai helyek sokszor az apa szeretett Fia iránti fenyíté-
séhez hasonlítják. Nem is olyan régen még a szülőnek és általá-
ban a felnőtt generációnak a legtermészetesebb módon szívügye
volt a felnövekvő generáció emberi minősége. Tudták azt, amit a
zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 11. verse így fejez ki: „Pilla-
natnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek,
hanem keservesnek, később azonban az igazság békességes gyü-
mölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa.” Ma a pillanat
emberei lettünk szülőként is, sokszor tanárként is, felnőttként is.
A gyermeknek a pillanatnyi jókedvét nem szívesen vesszük el
még akkor sem, ha ezzel kövezzük az utat a felnőtt életében meg-
jelenő konfliktusok, katasztrófák, tragédiák felé. Pedig ha igazán
szeretjük a ránk bízottakat, akkor a pillanatnyi hangulatát vagy
éppen a mi pillanatnyi hangulatunkat alárendelnénk a távlatos ér-
tékeknek. Ez lenne a bölcs nevelés, amely persze pillanatnyi fáj-

dalmat jelent neveltnek és nevelőnek, de mindkettőnek hosszú tá-
vú javát munkálná. 

Istenünk ezt a kényelmetlenséget magára veszi. Ma már a fenti
hasonlat nem olyan érzékletes, mert a földi apák többsége sajnos a
következő két hibát könnyen elköveti gyermekeivel szemben. Az
egyik ilyen bűn az, hogy elhagyja gyermekeit, a másik az, hogy
ráhagyja gyermekeire azt, amit nem kellene. Istenünk nem követi
el egyik hibát sem. Nem hagy el és nem hagy ránk olyan dolgokat,
amelyek kárunkat okozzák. Mindezt azért teszi, mert nem mond le
rólunk, mert szeret, mert jobban szeret a pillanat kelleménél,
mindhalálig és mindörökké szeret bennünket. 

Olykor megpróbál bennünket, mert szeret, de csak annyira bün-
tet, amit el tudunk hordozni. A pillanatban büntet, hogy örökké ir-
galmas lehessen. Azt a büntetést pedig, amelyet nem tudunk el-
hordozni, nem ránk rakja, hanem szeretett Fiára, Jézus Krisztusra
tette. Őt büntette helyettünk is. Mert bennünket nagyon szeret,
Krisztust – akinek a megkeresztelkedésekor mennydörgésszerűen
üzente, hogy „ez az én szeretett Fiam” – pedig a gonosz és a halál
fölötti végső győzelme tudatában szolgáltatta ki a gonosznak és a
halálnak a kereszten.

A gyermekek oktatása, nevelése szeptember hónapban különö-
sen is a napirendünkön van. Most különösen is érdemes átgondol-
ni, hogy szerethetjük-e gyermekeinket úgy, hogy a magunk és az ő
kényelmük okán olykor magukra hagyjuk őket, máskor pedig rá-
juk hagyunk sok mindent, amit nem kellene? És szezontól függet-
lenül mindig aktuális abban a hitben való megerősödésünk, hogy a
próbatétel a javunkat szolgálja és az „igazság békességes gyümöl-
csét hozza azoknak, akik megedződtek általa.” 

Dr. Bóna Zoltán

Őszi ünnepek
Ahogy a Húsvét és a Pünkösd kapcsán

már szó volt róla, a Messiás az első eljöve-
telekor a zsidó ünnepek menetrendjét kö-
vette. Engesztelő áldozata, halála a
Peszach idején történt, feltámadása pedig
az Első zsengék ünnepén. A Hetek ünnepe
az újszövetségi Pünkösddel, a Szentlélek
első kitöltetésének a napjával esik egybe.
Számos fontos ó- és újszövetségi prófécia
a Messiás soron következő eljöveteléről,
Izrael helyreállításáról még nem teljesedett
be, várhatóan ezek a jelentős események a
zsidók őszi ünnepeivel fognak egybeesni.

Az alábbiakban röviden bemutatjuk e jeles
napokat, és utalunk ezek, illetve a próféci-
ák közötti összefüggésekre. 

A héber naptár hetedik hava a Tisrí,
amely szeptember-október hónappal esik
egybe. Ebben a hónapban van a Rós
hasaná (Kürtzengés ünnepe), a Jóm kippúr
(Engesztelés napja) és a Szukkót (Sátorok
ünnepe). A Rós hasaná szó szerint azt je-
lenti, hogy az „év feje”, Tisrí hónap 1-jén
kell megtartani, azaz az újhold első napján,
amikor még csak alig látszik egy vékony
sarló a holdból. Ez a zsidó újév kezdete, és
bár az ünnep gyökerei szorosan kapcsolód-
nak a Bibliához, ilyen néven ott nem szere-
pel. Helyette a kürtfúvás napjaként említi a
Szentírás (4Móz 29,1). Ez az egyetlen

olyan ünnep, amikor a hold éjjel alig vilá-
gít, igazán sötétség van. A próféciák alap-
ján ez emlékeztet az Úr napjára, az ítélet-
napra, amikor felharsan Isten utolsó kürt-
szava, a Messiás pedig megjelenik nagy
haraggal és felkészíti Izraelt, hogy belép-
jen az új szövetségbe. A régi zsidó tradíció
a halottak feltámadását is összekapcsolta a
Rós hasanával. Ez a két nagy esemény, Is-
ten utolsó kürtszava és az igazak feltáma-
dása különleges összefüggésben áll az egy-
ház elragadtatásával az Újszövetségben.
Pál így írt erről: „Ímé titkot mondok nék-
tek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de
mindnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen,
egy szempillantásban, az utolsó trombita-
szóra; mert trombita fog szólni, és a halot-

Református gyülekezet

„Azt bünteti, kit szeret, Másképp ő nem is tehet...”
Olvasandó: Zsid.12,4-11.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik adójuk 1%-át egyházunk számára
ajánlották fel. A Hit Gyülekezete támogatottsága egy év alatt több mint 9%-kal nőtt, ezzel a ma-
gyarországi egyházak között a legnagyobb növekedést érte el a felajánlások tekintetében. Kö-
szönjük!
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Régen nem szerettem az októbert, mert csúnya, őszi hónapnak
tartottam. Később rájöttem, hogy az ősz lehet szép is, és az októ-
ber egy fontos hónap, hiszen sok ünnepünk van akkor.

A hálaadás ünnepét is legtöbbször októberben ünnepeljük.
Ilyenkor mindig számba veszem, hogy miért vagyok hálás, és
máris jobban érzem magam. Miért is lehetünk Istennek hálásak?
Mindenért. Isten szeretetéért, a megváltásért, az életünkért, a csa-
ládunkért, a házunkért, a barátainkért, a munkahelyünkért és még
sorolhatnánk. Hiszen Istentől kaptunk mindent.

Ha megkérdezzük az embereket, hogy miért hálásak, a legtöb-
ben azt mondják, semmiért. Pedig ők is sok mindent kaptak, de
úgy gondolják, az jár nekik.

Addig nem is tudjuk értékelni a dolgainkat, amíg megvannak,
csak akkor értékelnénk azt, ami van, ha már elvesztettük, vagyis
ha volt, vagy ha találkozunk olyan emberekkel, akiknek nincs.

Ha egészségesek vagyunk, azt csak akkor értékeljük, ha egy be-
teggel találkozunk, vagy ha megbetegedtünk jövünk rá, hogy de jó
is volt mikor egészségesek voltunk. Vagy ha elvesztettük a mun-
kahelyünket, akkor jövünk rá, hogy bár sok baj volt vele, azért
mégis jó volt.

Mindig azon jajongunk, hogy mi kellene még nekünk, és mi az
ami nincs, pedig a szomszédnak van, és ettől szomorúak, csügged-
tek leszünk. Ha az örömteli dolgokat nem vesszük észre, vagy hiú-
ságból nem valljuk be és nem köszönjük meg Istennek, azzal ma-
gunkat taszítjuk felesleges keserűségbe és depresszióba. Ha vi-
szont elkezdenénk örülni annak, amink van – akár család, akár
egészség, akár barátok, akár apró örömök az életben – sokkal jobb
kedvűek és vidámabbak lennénk. 

Pár évvel ezelőtt volt egy olyan munkahelyem, ahol csak ket-
ten dolgoztunk a főnökkel. Nehezen jöttünk ki, és mindennap
kedvetlenül, idegesen mentem be dolgozni, mert tudtam, hogy
úgysem fog semmi jó történni azon a napon, csak az amikor haza-
indulhatok.

Egy idő után úgy éreztem, hogy ezt nem lehet így bírni, és mivel
munkahelyet váltani nem tudtam, ki kellett találnom valamit.

Azt találtam ki, hogy minden reggel útban befelé a munkahe-
lyemre hálát adok Istennek mindenért, amim csak van, és azokért
a dolgokért, amik a munkahelyemen is tetszenek nekem. Például
hogy szép az irodánk, hogy csak 16 óráig tart a munkaidőm, finom
lesz az ebéd stb. Próbáltam a szép dolgokra gondolni, és rájöttem,
hogy nagyon sok mindenért hálás lehetek Istennek. Ettől jobb lett
a kedvem, és a reggeli jobb hangulatom az egész napomra kihatás-
sal volt.

„…szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok,
mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.”

I. Thessalonika 5:17-18
…hálás vagyok még…

Az adókért, amelyeket ki kell fizetnem, mert azt jelentik, hogy
van munkahelyem és fizetésem... 

A ruhákért, amelyek egy kicsit szűkek, mert van elég enniva-
lóm... 

Hogy nyírhatom a füvet, pucolhatom az ablakot, javíthatom a
csatornát, mert azt jelenti, hogy van házam... 

A parkolóhelyért a parkoló legmesszibb pontján, mert ez azt je-
lenti, hogy tudok járni és még autóm is van... 

A nagy fűtésszámláért, mert ez azt jelenti, hogy fűtött lakásban
voltam... 

Hogy a templomban mögöttem ülő hölgy hamisan énekel, mert
azt jelenti, hogy hallok... 

A mosni- meg vasalnivalóért, mert azt jelenti, hogy van ru-
hám... 

Az esti fáradtságért és izomlázért, mert azt jelenti, hogy tudtam
keményen dolgozni... 

Hogy meghallom hajnalban az óra csengetését, mert azt jelenti,
hogy élek... 

Mihály Zoltán, Baptista Gyülekezet

tak feltámadnak romolhatatlanságban, és
mi elváltozunk” (1Kor 15,51-52).

A Jóm kippúr az engesztelés (vagy befe-
dezés) napja, Tisrí 10-re esik. Ekkor az
előző év bűneiért történt engesztelés,
melynek eszköze egy ártatlan állat vérál-
dozata volt. Izrael népe számára a Jóm
kippúr számított az év legkomolyabb és
legünnepélyesebb napjának. A Bibliában
ez az egyetlen olyan nap, amelyen Isten el-
rendelte a böjtölést, ezenkívül semmilyen
munkát sem volt szabad végezni. A főpap
is egész évben csak ezen a napon léphetett
be a Szentek szentjébe, Isten által előírt
megfelelő öltözetben. A saját és a papság
bűneiért egy fiatal bikát áldoztak fel, a né-
pért pedig két kecskebakot, ami viszont
egyetlen áldozatnak számított. Az egyik
bakot Istennek áldozták fel az oltáron, a

másikra pedig ráolvasták a nép bűneit. Ez
utóbbi volt a bűnbak, amit aztán kivezettek
a pusztába, hogy ott pusztuljon el.

Jeremiás próféta szólt egy olyan új szö-
vetségről, amely majd felváltja a mózesi
szövetséget. Az ó szövetség idején az áldo-
zatok ideiglenesek, továbbá újra és újra
megismétlendők voltak. Az új szövetség-
ben viszont a Jézus halálán keresztül elvé-
gezett áldozat örök és tökéletesen elégsé-
ges, nemcsak befedezi, hanem el is veszi a
bűnöket.

Az utolsó ünnep a Szukkót (sátorok),
amely egyben aratási ünnep is. Tisrí 15-én
kezdődik, 8 napig tart és nagy öröm kap-
csolódik hozzá. Ekkor ideiglenes kis kuny-
hókat készítenek a zsidók, ágakkal, leve-
lekkel fedik be, terméseket lógatnak fel rá-
juk, és ezekben tartózkodnak, megemlé-

kezve arról, hogyan gondoskodott Isten
Izrael népéről a negyvenéves pusztai ván-
dorlás során. Az ószövetségi próféciák
alapján ez az ünnep előrevetíti a messiási
királyságot, amikor az Úr nemcsak össze-
gyűjti („betakarítja”) népét, hanem ott is
fog velük sátorozni, jelenléte világító tűz-
ként fogja beragyogni az egész Sion he-
gyét.

Baptista gyülekezet

Hálaadás

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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Tisztelt olvasók!
Elkezdődött az iskola és a karate edzések.

Várjuk a jelentkezését az új karatésoknak Dél-
egyházán az általános iskolában 6 éves kortól
ovis és gyerekcsoportokba, és Dunavarsányon a
Robi cukrászdában 12 éves kortól pedig felnőtt
csoportba egy szépen felújított edzőterembe. Ha
valaki kedvet érez, hogy kicsit törődjön többet
az egészségével, szeretne magabiztosabb lenni,
erősödni, önvédelmet tanulni, a gyerekét jó csa-
patban tudni, ne tétovázzon és keressen meg
minket edzésen! A gyerekek hatalmasat változ-
nak a karateedzésekkel. Élvezik az edzéseket,
ráéreznek az ízére és igyekeznek jól teljesíteni,
mert megdicsérjük őket, ösztönözzük őket. A
kisgyermekek éltető eleme a játék, ezért bármi-
lyen sportágat is választunk, legfontosabb a játé-
kosság és változatosság. Az életkornak megfele-
lően különösen jótékonyak a kisebb csoportok-
ban végzett gyakorlatok, hiszen a csoport kö -
zös ségformáló, önismeretet és önbizalmat ad. A
sport nagyon fontos a gyermekeknek is. Fontos
a karate filozófiája, a nevelő hatása. Fontos az
akaraterő, kitartás, tisztelet, önbizalom fejleszté-
se. Fontos a mozgás általi edzettség. Ehhez még
hozzátartozónak vélem a lelki edzettséget. Min-
den nap nehézségek elé kell állítani a szerveze-
tet ahhoz, hogy a lelkünk megerősödjék. És a
karate erre nagyon alkalmas sport. Ha van olyan
pici gyermeke, akinek nem talál sportot, akkor
hozza el hozzánk!

Most az év végén zajlanak az őszi időszak
versenyei. A legelső versenyünk Karcagon lesz
október 4-én. Ez már nemzetközi versennyé
nőtte ki magát. Magasabb színvonalú verseny,
komolyabb versenyzőlétszám és tudás. Egy
ilyen versenyen szerezni bármilyen helyezést
komoly dolog.  A versenyen kb. 15 fővel indul-
tunk. A következő számban bővebben beszá-
molok a versenyről.

Masutatsu Oyama, a Kyokushinkai Karate
megalapítója 1994. április 26-án ment el közü-
lünk, ennek már 20 éve. 

Nekem volt szerencsém élőben látni 1986-
ban Budapesten a III. Ibusz Oyama Kupán, ami
világkupa volt. A világkupa olyan, mint egy
súlycsoportos világbajnokság. 10 000 ember
felállva tapsolt, ahogy bevonult a csarnokba a
nagymesterek kíséretében. Már harmadszor járt
Magyarországon, ahol nagyon népszerű ember
volt. Magyarországon még nem voltak nyitottak
a határok, nálunk még szocializmus volt. A
sporttal viszont ezek a kapuk kicsit kinyíltak, és
élőben láttuk a kyokushin karate akkori leghíre-

sebb versenyzőit, mint Andy Hugot, Nick
Dacostát, Michael Wedelt, Borza Józsefet,
Michael Thomsont, Eric Constantiát, vala-
mint a kyokushin legendáit, Masutatsu Oya -
mát, Steve Arneilt, Howard Collinsot, Loek
Hollandert, Mészáros Attilát… Évekig ezek-
ről a pillanatokról beszéltünk, még ma is. Telt
házas verseny volt, ami ma ritkaság, volt aki
jegy nélkül a WC-ablakon mászott be a ver-
senyre. Borza József mindhárom Ibusz Oyama
Kupát megnyerte a -70 kg-ban, ami egyedülálló
volt. A verseny nagyon sokáig tartott, de hatal-
mas élmény volt, és örülök, hogy részese lehet-
tem a sosait látni. Ma is átfut a hátamon valami,
ha erre gondolok…

Masutatsu Oyama a koreai Szöulban kez-
dett iskolába járni. Gyerekként a kínai kempót
tanulta. 17 évesen megkapta a 2. dan fokozatot.
A világháború alatt repülős kiképzést kapott, de
bevetésre már a háború vége miatt nem került.
1947-ben részt vett a háború utáni 1. karate baj-
nokságon, amit megnyert. 1948-ban úgy dön-
tött, hogy életét a karaténak szenteli. 18 hóna-
pot töltött a chibai Kyosumi hegyen, ahol egy-

maga edzett, hogy tökéletesítse karatetudását és
elmélyedjen. Életében különböző módon de-
monstrálta a kyokushin erejét. Ilyenek a bikák-
kal vívott küzdelmei. Puszta kézzel a bika el-
len... Whiskys üveg nyakának leütése... Az ’50-
es években többször meghívták az USA-ba taní-
tani. Hatalmas szervezetet épített ki a tanítvá-
nyai segítségével. (Shigeru Oyama, M. Miura,
Tadeshi Nakamura azóta kiváltak a kyokushin -
ból és saját szervezetet alapítottak.) Az ’50-es
évek közepén alakult meg Tokióban az Oyama
dojo. Ez volt a kyokushinkaikan kezdete. Az
alapelv: „1000 napos edzésig kezdő, 10 000
napos edzés után bepillantás a karate mély-
ségeibe”. Hatalmas energiával hatalmas világ-
szervezetet épített ki. Sosai hagyományokat
„ala pított”. 1975-ben megrendezték az 1. nyílt
karate világbajnokságot. Azóta 4 évente hagyo-
mánnyá vált. Többször járt Magyarországon is,
a róla elnevezett IBUSZ-Oyama Kupákon, az
Európa-bajnokságon. Ezzel hozzájárult a kyo -
kushin karate magyarországi hatalmas népsze-
rűségéhez a ’80-as években. 1994. április 26-án
elment közülünk. Sírja Tokióban található.

Várjuk a jelentkezését az új karatésoknak!
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 Du na var -
sány ban a művelődési házban hétfőn és csütör-
tökön 15:00–16:00-ig, valamint ovis edzések
keddenként 17:00–18:00-ig. Felnőtt edzés Du -
na varsányon a Robi cukrászdában hétfőn és
csütörtökön 19:00–20:30-ig 12 éves kortól. Ér-
demes elkalandozni kicsit a megújult honlapun-
kon (www.senseimarossy.hu), sok videóval ed -
zésekről, versenyekről…, hátha Ön / Te is kedvet
kapsz, hogy ennek a baráti társaságnak a tagjává
válj! Marossy Károly 4. dan klubvezető
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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. Mozgáskorlátozottak Délegyházi Szervezete, 

valamint Máltai Szeretetszolgálat Délegyházi 
Csoportja
Vezető: Palóczai-Kiss Balázsné
Tel.: 06-70/434-5165,  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
Vízvezeték-szerelés, -javítás, dugulás el -
hárítás, gyorsszolgálat, állandó ügyelet
hétvégeken is. Tel.: 06-30-376-1796

***

Pedikűr, manikűr, gél-lakk, talpmas százs
otthonában! Tyúkszem, sarokrepedés, gom  -
bás köröm, körömbenövés? Hívjon bizalom -
mal! Kovács Zsu zsanna: T.: 06-30-567-1075

***

Jazz tanszakon tanult előadóművész jazz,
pop, szórakoztató zenei, zongora és

zeneelméleti oktatást vállal Délegyházán
és környékén minden korosztály számá ra.
janos.dani03@gmail.com,  +36-30/585-2184

***

Redőnyök, szúnyoghálók készítése és
javítása. Hétvégén is. Érdeklődni lehet: 

06-20/9715-198, 06-30/302-9444.
***

Hidegburkolást, laminált és kész parketta
lerakást, kandallóépítést vállalok. 

Tel.: 06-70/977-3208
***

Ácsmunkák, tetők építése, javítása, illetve
bádogos munkák, veszélyes fák kivágása.
Hívjon bizalommal a 06-30/8584-061-es

telefonszámon.
***

Kertrendezést, kertépítést, szobafestést-
má  zolást, kőműves munkákat és kerti ke-
mencék építését vállalom. T.: 30/397-1313

***

KONYHABÚTOR, TOLÓAJTÓS
SZEKRÉNY, ÁGYSZEK RÉNY,

Gard rób. Egyedi bútor mé retre. Ingye -
nes felmérés. www.martinbutor.hu 

Érd.: 06-30-961-3294
***

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

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

***

Redőnyjavítás rövid határidőre,
garanciával. Tel.: 06-20/3642-383

***

Hűtőgépjavítás garanciával hétvégén is.
Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Klíma szerelés és karbantartás. 

T.: 06/20-4677-693
***

Matematika korrepetálást, érettségire fel -
ké szítést vállalok, főleg felnőttek, estisek,

levelezősök részére. H–P 8.00–15.00
között. Délegyházán és környékén igény

szerint házhoz megyek. Tel.: 30/482-9081

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

Ingyenes kiadvány
Felelős kiadó: Dr. Molnár Zsuzsanna • Főszerkesztő: Derzsi Katalin

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. 

Megjelenik minden hónap utolsó hétvégéjén.
Nyomdai munkák: Press+Print Kft. Kiskunlacháza
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