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Délegyháza Község Önkormányzata idén is
megrendezi hagyományos falunapi rendezvény-
sorozatát.

A rendezvénysorozatot
„A szépségek versenye – a versenyek szépsége”

jegyében szervezzük.

2015. június 19. (péntek)

Hunyadi János Általános Iskola 
11.00 óra Az iskola 8. évfolyamos tanulóinak

ballagása 

2015. június 20. (szombat)
6.00 óra A Csokréta Asszonyklub zenés 

ébresztője
I-es tó
8.00 óra Horgászverseny

a Délegyházi Horgász Egyesület 
szervezésében

10.00 óra Amatőr Evezős verseny – Óriáskenu 
csapatverseny

A Délegyházi Faluszépítő Egyesület Eve-
zős csapatának szervezésében

Szent István tér
10.00 óra Kutya kiállítás
10.00 óra Íjászat
17.15 óra Tűzoltó bemutató
17.30 óra Motoros bemutató
Sportpálya
8.00 óra Kispályás labdarúgó torna
Nagysátor – Rákóczi u. 9.
10.00 óra Rendezvénysorozat ünnepélyes  

megnyitója
A rendezvénysorozatot megnyitja 
Dr. Riebl Antal polgármester

Közreműködnek:  Bednárik László
Kölcsey Kórus, Kantátika Férfikar
(Dunavarsány)

Kitüntetések átadása
Közreműködik: Dáni János

2015 évi Pünkösdi király felavatása
Közreműködik a Végelgyengülés
Sportegyesület

Újszülöttek polgárrá fogadása 
Az újszülötteket Dr. Riebl Antal polgármester
köszönti

Közreműködik: Napsugár Óvoda
Micimackó csoportja

11.30 óra Zene - Bona Társulat
zenés interaktív gyerekműsora

A délután folyamán 
KÖZÉLETI SAROK – beszélgetés
Délegy háza vezetőivel, képviselőivel

14.00 óra a helyi csoportok, civil szervezetek,
intézmények műsora, valamint a meghívott
fellépők bemutatója: Délegyháza Életháza,
Hunyadi János Általános Iskola 3. osztály
és 2/a osztály, Cseppkő Gyermekotthon mű-
sora, Willpower Tánc és Sportegyesület, Dél-
egyházi hip-hop osok és a Black Sisters, Dél-
egyházi Karate Sportegyesület bemutatója,
Bujutsu Kai Kenshin Ryu Távolkeleti harc-
művészeti bemutató, Czanik Krisztián és az
Aerobic Délegyháza bemutatója, Margaréta
Nyugdíjasklub műsora, Kangoo Jumps be-
mutató, Hard Core Gym - Kettlebell bemu-
tató, Csokréta Asszonyklub tánca

17.45 óra Eredményhirdetések
18.00 óra MYTRA zenekar koncertje
18.30 óra OPERETT VOICES Társulat ope-

rett, musical és magyar nóta műsora
19.30 óra Amirah  hastánccsoport valamint a 

Yaratma és a Szeráj Gyöngyszemei 
hastánccsoport bemutatója

Támogatójegyek sorsolása
21.00 óra VÁRADI ROMA CAFÉ

Élő koncert
22.30 óra Utcabál az IDEÁL Zenekarral

2015. június 21. (vasárnap)

Református templom
8.15 óra  Ökumenikus Istentisztelet
Szent István tér
10.00 óra Íjászat
10.00 óra Cica kiállítás 
15.00 óra Ló szépségverseny
17.45 óra NÉMETH VIKTÓRIA díjugrató 

bemutatója
I-es tó
14. 00 óraSárkányhajó bemutató és evezés

a Lacházi sárkányok közreműködésével
Nagysátor – Rákóczi u. 9.
14.00 óra III. Népzenei és Néptánc Találkozó

Közreműködnek: 
OSI Táncos lányai, Garabonciás Együttes
(Halásztelek)  Bazsalicska Citerazenekar
(Dabas), Kreisz László (Taksony) , Hajnal-
csillag Majosházi Hagyományőrző Néptánc
Csoport, Kiskun Néptánc Együttes (Kiskun -

lac háza), Bugyi Népdalkör, Le rom cigány
folklór együttes, Dunavarsányról: Népdalkör
és Citera Együttes, Kalamajka néptánc cso-
port, Csujjogató néptánc együttes, Délegyhá-
záról: „Aprók tánca” néptánc csoport, Mák-
virágok Énekkar,  Kölcsey Kórus Citeraze-
nekar, Keringészavar Néptánc Csoport

14.00 órától  Kézműves foglalkozás 
a Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat munkatársaival

17.00 óra Parabellum Zenekar – élő koncert
18.00 óra Diamond Dance Tánccsoport

R3DOne Tánciskola
Willpower Tánc és Sportegyesület
Felnőtt csoportja

19.00 óra MAJKA és CUR T I S koncert 
Támogatójegyek sorsolása

20.00 óra KOWALSKY MEG A VEGA
élő koncert

A rendezvénysorozat ideje alatt:
• Finta László festőművész kiállítása

megtekinthető a Civilek Házánál

• a Délegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
fogadja az érdeklődőket

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

fegyverei iránt érdeklődőket

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

az  Egészségügyi sátorban

A helyi civil szervezetek képviselői, valamint 

BÜFÉ 
Kirakodóvásár 

Vidámpark
várja a közönséget!

A rendezvénysorozat minden programja 
ingyenesen látogatható!

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Szeretettel és tisztelettel hív és vár 
minden érdeklődőt

Délegyháza Község Önkormányzata!

XXIII. Délegyházi Napok és III. Népzenei és Néptánc Találkozó
2015. június 19-20-21.
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Önkormányzati Hírek        

Tisztelt Lakosság!
Tisztelt Stégtulajdonosok!
A gyakorlatban sajnos azt tapasztaljuk,

hogy sok olyan rossz állapotban lévő stég
(víziállás) található tavainkon, mely nemcsak,
hogy engedéllyel nem rendelkezik, de nem
is lelhető fel a tulajdonosa. Ezek a víziállások
nemcsak a településképet rombolják, hanem
a környezetre is káros hatással lehetnek. 

Fentiekre tekintettel kérjük, hogy akinek a ví-
ziállása nem rendelkezik létesítési/fennmaradási
engedéllyel, és nem kötött az Önkormányzattal
mederhasználati szerződést, vagy az lejárt, szí-
veskedjen mielőbb, de legkésőbb 2015. szep-
tember 30-ig benyújtani a fennmaradási enge-
dély iránti kérelmét. A kérelem formanyomtat-
ványa a község honlapjáról (www.delegyhaza.hu
Letöltések menüpont) letölthető, vagy a Polgármes-
teri Hivatal 3. irodájában személyesen átvehető. 

A víziállások beazonosíthatósága érdeké-
ben kérjük, hogy a víziálláson jól láthatóan
és maradandóan tüntessék fel 

a) a létesítő nevét (megnevezését),
b) a hozzájáruló határozat számát,
c) a víziállás számozását.
Amely víziállások a fenti határidő lejártakor

nem rendelkeznek engedéllyel és mederhasz-
nálati szerződéssel, avagy amelyek nem beazo-
nosíthatóak, azokat Önkormányzatunk elbont-
hatja, és saját maga is létesíthet helyettük újat.

Kérjük a fenti rendelkezések betartását. 
dr. Molnár Zsuzsanna 

jegyző

Felkérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a te-
metői hulladékgyűjtő konténerekbe csak a
sírhelyekről származó hulladékot rakják.

A háztartási hulladékot a szolgáltató elszál-
lítja, a lomtalanítást szintén a szolgáltatónál
lehet megrendelni évente egy al ka lommal.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a temető
hátsó felében elhelyeztünk egy lemez konté-
nert. Kérjük, vegyék azt is igénybe a száraz
zöldhulladék gyűjtésére.

Megértésüket köszönjük!
Délegyháza Község Önkormányzata

Temetői hulladékgyűjtés

Munkagépek bérlése
Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Dél-

egyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a 182/2013 (VI.12.) és 167/2014.(VII.2.) számú
határozatával lehetővé teszi a tulajdonában lévő
munkagépek lakosság által történő bérlését.
A Képviselő-testület határozata a következő gépekre,
járművekre terjed ki:
LCG – 981 frsz-ú Mercedes típusú tehergépkocsi
YLU – 847 frsz-ú MTZ traktor
YHR – 996 frsz-ú JCB kotró-rakodógép
YEA – 682 frsz-ú traktoros fűkasza.
Az óradíjakat az alábbiak szerint alakultak:
Árokásó és rakodógép kezelővel: 6.500,- Ft+áfa/óra
MTZ traktor : 6.000,- Ft + áfa / óra
Tehergépkocsi (12 t) : 4.000,- Ft + áfa / óra, helyben
Traktoros fűkasza: 4.000,- Ft + áfa / óra
Az eszközöket igényelni és a bérlésekről érdeklődni a
Polgármesteri Hivatalban lehet Hallai László község-
gondnoknál (telefon: 06/24/542-155, 7-es mellék).

Polgármesteri Hivatal 
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Bővül a játszótér – aki teheti, támogassa a kezdeményezést!
Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 

egy nagylelkű délegyházi család felajánlott a Faluszépítő Egyesületnek 1.000.000 Ft,
azaz egymillió forintot a Dózsa György úti játszótér fejlesztésére.

Délegyháza Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2015. április 14-én rendes
ülést tartott a Polgármesteri Hivatal Tanács-
termében. Az ülés kezdetén dr. Riebl Antal
polgármester beszámolt a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról. 

Első napirendi pontként rendeletet alko-
tott a Képviselő-testület a 2014. évi zár-
számadásról (7/2015.(IV.15.) önkormány-
zati rendelet Délegyháza Község Önkor-
mányzata 2014. évi költségvetésének
végrehajtására vonatkozó zárszámadásról),
majd ehhez kapcsolódóan jóváhagyta a
2014. évben végzett belső ellenőrzésekről
készült jelentést. Harmadik napirendi pont-
ként víziállás kérelmeket, azt követően tá-
mogatási kérelmeket tárgyalt a Képviselő-
testület. 

Döntött a Képviselő-testület a Délegyhá-
zát Bugyi Nagyközséggel összekötő út
Bugyi Nagyközség Önkormányzatával
közös felújításáról, majd pedig a Helyi Épí-
tési Szabályzatunk egyszerűsített eljárás ke-
retében történő módosítása véleményezési
szakaszának lezárásáról. Felülvizsgálta a
Képviselő-testület a Helyi Esélyegyenlőségi
Programját, megtárgyalta az Önkormányzat
likviditási tervét, valamint tájékoztatást ka-
pott a Délegyházi Napok előkészületeiről. 

A Képviselő-testület 2015. május 6-án
rendkívüli ülést tartott, melynek során el-
döntötte, hogy ismét részt vesz a nyári szo-
ciális gyermekétkeztetési programban, és
pályázatot nyújt be ennek támogatása iránt
a Magyar Államkincstárhoz. 

A Képviselő-testület 2015. május 19-én
tartotta következő rendes ülését, melynek
kezdetén dr. Riebl Antal polgármester be-
számolt a lejárt határidejű határozatok vég-
rehajtásáról. 

Az első napirendi pont keretében rende-
letet alkotott a Képviselő-testület a 2015. évi
költségvetési rendelet 1. módosításáról
(8/2015.(V.21. önkormányzati rendelet az
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
szóló 1/2015.(II.11.) önkormányzati rende-
let 1. sz. módosításáról). 

Második napirendként egy víziállás kére-
lemnek adott helyt a Képviselő-testület,
majd pedig a Délegyházi Napok Szervező
Bizottságának beszámolóját tekintette át,
valamint elfogadta a Civilek Háza Házirend-
jét. Jogszabályi kötelezettségének eleget téve
elfogadta a Képviselő-testület 2014. évi
gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok
ellátásáról készített beszámolót, továbbá
módosította a szociális ellátásokról és a szo-
ciális gondoskodások térítési díjairól szóló

rendeleteit (9/2015.(V.21.) önkormányzati
rendelet a települési támogatásról és az
egyéb szociális ellátások szabályairól szóló
4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról, 10/2015.(V.21.) önkormány-
zati rendelet a személyes gondoskodás
igénybevételéért fizetendő térítési díjakról
szóló 22/2009. (VIII.19.) önkormányzati
rendelet módosításáról).

Az egyszerűsítés jegyében módosította a
Képviselő-testület a helyi építményadóról
szóló rendeletét (11/2015.(V.21.) önkor-
mányzati rendelet a helyi építményadóról
szóló 20/2003. (XII.23.) önkormányzati
rendelet módosításáról), továbbá döntést
hozott a 2015. évi szúnyoggyérítési felada-
tokhoz szükséges források biztosításáról.
Az egyebek keretében közvilágítási lámpák
iránti kérelmeket, támogatási kérelmet, in-
gatlanügyet, valamint a DPMV Zrt. közgyű-
lésére részvényesi képviselő meghatalmazá-
sáról döntött a Képviselő-testület. Ezt kö-
vetően helyszíni bejárást tartott. 

Az ülések jegyzőkönyve és az ülésen al-
kotott rendeletek a község honlapján
(www.delegyhaza.hu), valamint a Könyvtár-
ban olvashatók.

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

Kérésük annyi volt csupán, hogy névtelenek maradjanak
és, hogy a falu lakosainak segítségét is kérjük ki, hátha többen
csatlakoznának a nagylelkű felajánlásukhoz. 

Ebből az összegből már jó néhány új, az uniós szabvány-
nak megfelelő, minősített játék megvásárolható. A telepítési
költségeket azonban sajnos még nem fedezi.

Kérjük Önöket, hogy aki szeretné támogatni az ön-
zetlen kezdeményezést, az a Faluszépítő Egyesület Fó-
kusz Takarék Zrt-nél vezetett 51700210-10012370 számú
számlájára utaljon bármilyen apró összeget. 

A közlemény rovatban feltétlenül tüntessék fel a
„Játszótér” megnevezést, innen tudják majd, hogy ez
az összeg kimondottan a játszótér bővítésére érkezett.

Délegyháza Község Önkormányzata köszöni a támogató
család nagylelkű felajánlását, valamint a Faluszépítő Egyesü-
let közreműködését.

Délegyháza Község Önkormányzata 
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Tájékoztató

Mi is az a toklász? 
Egy közönséges gyomnövény, aminek

széteső kalásza megkárosítja kutyusaink
életét.

A száraz növényi rész a szúrós végével
bárhová be tud fúródni: a kutya bőrébe, a
lábujjak közé, illetve bármely testnyíláson ke-
resztül bekerülhet az állatba, ami lehet a
szem, száj, orr, fül. A bejutás után az állat
mozgásával együtt a toklász is vándorol
egyre tovább egyre mélyebbre, ugyanis a
rajta található szálkák megakadályozzák a
mag kipottyanását, vagy visszafelé haladását.

A toklász a kutya sétálása, futkosása alatt
észrevétlenül bekerül a szőr alá, és innen
fúrja tovább magát a bőrben. 

A toklász leggyakrabban a kutyák fü-
lének külső hallójáratába kerül, ahol na-
gyon rövid idő alatt kialakul a külső hal-
lójárat gyulladása. Lakásban tartott ku -
tyáknál a gazdi arra lesz figyelmes, hogy a
kutya séta közben, vagy hazaérve hirtelen

rázni kezdi a fejét. Kertben tartott kutyák,
vagy kevésbé figyelmes gazdik esetében sok-
szor csak jóval később, a kialakult fülgyulla-
dás tüneteit észlelik: a kutya rázza, esetleg
ferdén tartja a fejét, dörzsöli a füleit, a fülek-
ben bűzös váladék gyűlik össze. Friss eset-
ben általában elég az állatorvosnak a toklászt
eltávolítania, régebbi esetben sokszor már a
toklászt megtalálni sem egyszerű a felgyü-
lemlett váladékban, és ilyenkor már a halló-
járat-gyulladást is kezelni kell. Elhanyagolt
esetben a dobhártyát átfúrva középfül-
gyulladást, és innen továbbterjedve bel-
sőfül-gyulladást is okozhat.

Minden séta után nézzük jól át ked-
venceinket, hogy elkerülhessük a toklász
bőrbe fúródását!

Kotlár Andrea iskola vezető, kiképző

A MISA Alapítvány szervezésében
működő Foglalkoztatási, népszerű
nevén: Álláskereső Klub május első
hetében is megtartotta összejövetelét
Dunavarsányban. A helybelieken kí -
vül Taksonyból, Délegyházáról és
Majosházáról jöttek.

A Humán Centrum Kft-től érkez-
tek munkaadók. Bor Katalin cégve-
zető általános tájékoztatóját követően
Dénes Arnold elmondta, hogy több-
féle pl. raktáros, targoncás, operátor,
stb. munkakörbe szeretnének fel-
venni dolgozókat. Középfokú képesí-
téssel, számítógép tudással rendelke-
zőket is várnak. A jó feltételek mellett
céges autóbusszal szállítják a dolgo-
zókat. (Öt álláskereső azonnal jelent-

kezett, és meg is írták a felvételi tesz-
tet.) A munkaadó megígérte, hogy a
következő foglalkozásra június 2 -án
ismét eljönnek, és 14.00 órai kezdettel
Dunavarsányban várják az álláskere-
sőket. 

DÉLEGYHÁZIAK FIGYELEM!
A Humán Centrum munkaadói

2015. június 2-án, 15.30 -tól Délegy-
házán, a Kölcsey Művelődési Köz-
pontban is várják az érdeklődőket. 

Szeretettel hívunk és várunk min-
den állást keresőt június 2-án Duna-
varsányon és Délegyházán.

A klubvezetőség nevében:
Dr. Gligor János

AZ ÁLLÁSKERESŐ KLUB HÍREI

Nyár és a toklász veszélye
kedvencünkre

Új jármű könnyíti 
a Tűzoltók munkáját 

A Délegyházi Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület saját anyagi forrásából és a Délegy-
háza Község Önkormányzatától kapott
támogatásból lecserélte az IFA létrás ma-
gasból mentőjét egy korszerű, Mercedes
Benz gyártmányú DLK30-as kosaras létra
szerre. Ezzel a járművel hatékonyabban és
gyorsabban tudunk veszélyes fákat ki-
vágni, illetve a káreseményeknél részt
venni. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni min-
den támogatónknak a számunkra nyújtott
anyagi, tárgyi és erkölcsi segítséget!

Rim Attila
elnök

Fakivágás
– Köszönetnyilvánítások –

Köszönöm a Délegyházi Önkormányzat
vezetőinek, a Közhasznú munkásoknak és a
Délegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
tagjainak, hogy összehangolt, gyors és
szakszerű munkájukkal veszélyes fáinkat
kivágták.

Halász József

Köszönettel tartozom az alábbi szemé-
lyeknek, akik az udvaromon lévő veszélyessé
vált fenyőfa kivágásában közreműködtek:

Dr. Riebl Antal, Dr. Molnár Zsuzsanna,
Szilveszter Lajos, Hallai László, Délegyházi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai, Hegedűs
Sándor, Langó László, Kun József  és Juhász
Imre.

Genda Jánosné
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Iskolánk tanulói 30 köbméter papírt gyűjtöttek április 22-23-án
a faluban. Köszönjük a lakosság és a szülők segítségét!

A Délegyházi Hunyadi János Általános Iskola 
2015-ben elnyert pályázatai

1. „A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési
programjának megvalósítása”
– a közúti közlekedés biztonságát szolgáló köznevelési intézményi
nevelési tevékenység
Rövidebben: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közúti közlekedésbiztonsági
pályázata, melyen 193. 680 Ft-ot nyertünk.
Megvalósítva 2015. április 22-én

2. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Okta-
táskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) és az Emberi Erőforrás Tá-
mogatáskezelő által meghirdetett „Tehetségek kiválasztását segítő
diáksport versenyek támogatása” c. Nemzeti Tehetség Program
keretében benyújtott és elnyert pályázatunk 847. 000 Ft-ot nyert.
Címe: „Az Új Generációért – oktatás és diáksportversenyek”
Megvalósul: 2015. május-június hónapban, kiemelten június
1-jén, a DÖK-napon.

3. „A magyar kulturális örökség megőrzését, a hagyományok és a
népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programok tá-
mogatása” c. Nemzeti Tehetség Program keretében benyújtott
„Délrózsa Kézműves Praktikák Tábora” pályázatunk
750.000 Ft-ot nyert.
Megvalósul: 2015. június 22-26. között Rózsaszentmártonban

4. Az „Iskola, mint közösségi tér” – pályázaton 600. 000 Ft-
ot nyertünk.
A teljesítés, szervezés folyamatban van.

5. Erzsébet-táborok
• 5 diákunk táborozhat 2015. augusztus 9-14. között az „Ék-

szerkészítés, gyöngyfűzés” tevékenység köré szervezett Er-
zsébet-táborban Balatonberényben

• 2x5 diákunk vesz részt a balatonberényi „Faművesség” te-
matikájú Erzsébet-táborban augusztus 17-21. között.

MÁLTAI HÍREINK
Köszönetünket szeretnénk kifejezni azoknak, akik jótékony-

sági bálunk sikeres lebonyolításához jegy vásárlásával, tombola
felajánlással, bálon való jelenlétükkel, anyagi támogatással hoz-
zájárultak.

A bál bevételéből tudjuk pótolni a gyerekek 1 hetes máltai ház-
ban történő táborozásának kiadásait. A táborba elsősorban azok-
nak a délegyházi általános iskolás gyerekeknek a jelentkezését
várjuk (30 főig), akiknél a szülők dolgoznak, így segítve azt, hogy
gyermekük addig is felügyelet alatt legyen.

Tábor ideje: 2015. július 20-24. 
Jelentkezni 2015. június 30-ig folyamatosan lehet hétfőn délelőtt 9-

12 óráig és szerdán délután 14-17 óráig a Máltai Házban.
Bővebb információt a máltai segítők nyújtanak. A táborban

való részvétel a jelentkezés sorrendjében történik.
Délegyházi Máltai Csoport tagjai
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„Méltóság mezeje” 
jótékonysági futás

A majosházi Hospice Ház építését támogatták adományaikkal az
iskolánk, Délegyháza és a környező községek futói. Tanárok, diákok,
szülők együtt vállalták a futást a Tavirózsa Kempingig.

Hálás köszönet minden adományozónak és segítőnek! 
Bulyákiné Éberth Anna
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Községünk életéből

….ennyi virág lett elültetve Délegyházán április 25-én, a Föld napja
alkalmából meghirdetett virágültetésen.

Településünk Tóth Sándor kertésztől kapta a rengeteg árvácskát,
melyek már az intézményeket és a közterületeket díszítik.

Köszönjük a nagylelkű felajánlást, melynek szemet gyönyörködtető
eredményéről a csatolt képek tanúskodnak.

A virágok ültetésében és a közterületek rendbetételében segítsé-
günkre voltak a Csokréta Asszonyklub és a Délegyházi Faluszépítő
Egyesület tagjai, valamint a közintézmények munkatársai.

Szabóné Pál Orsolya

Ezerkettőszáz tő árvácska
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Majális

A nem túl barátságos idő ellenére
május 1-én megrendeztük a progra-
mot, melynek minden előre hirdetett
versenyére érkeztek jelentkezők.

Délegyháza Májusfáját a Faluszépítő
Egyesület legényei állították fel. Ezt követően indultak a versenyek.

A strandfoci bajnokságon a délegyházi focicsapat tagjaiból össze-
állt „Másnaposok” csapata játszott egy barátságos mérkőzést a „Csi-
pet-csapattal”. 

A főzőversenyen 4 csapat indult, nekik gulyást kellett a helyszínen
főzniük.

A krémes evő versenyen gyerekek-
nek és felnőtteknek egyaránt 3-3 db
krémest kellett megenni, a sör-virsli
versenyen 2 pár roppanós virslit és egy
korsó sört kellett elfogyasztani.

A sikeres lebonyolításhoz nyújtott támogatásért köszönet illeti 
• Délegyháza Község Önkormányzatát • Délegyházi Faluszépítő
Egyesület íjászait és evezőseit • Délegyházi Önkéntes Tűzoltó
Egyesületet • Kuckó sörözőt • Robi Cukrászdát • Liptai Húsboltot
• a zsűri tagjait és a versenyek bíróit.

Szabóné Pál Orsolya

Majá l i s  2 0 1 5

Főzőverseny - Íjászok

A zsűri értékel

Főzőverseny - Tűzoltók

Délegyháza tiszteletbeli Házi
sütemény sütőbajnoka

Boris mama

Díszítik a legények a Májusfát Délegyháza Májusfája

Endrei Tamás

Debreceni Ilonka

Főzőverseny - Hard Rock Café

Főzőverseny - két tesó
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Krémes evő verseny - Felnőttek Krémes evő verseny - Felnőttek

Krémes evő verseny - felnőttek

Sör-virsli verseny győztese Nyisztor Viktor

Sör-virsli verseny Sör-virsli verseny

Veresegyházi Richárd

Krémes evő verseny - gyerekek
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Községünk életéből

Így írt a szépszavú erdélyi magyar költő,
Dsida Jenő. 

Anya csak Nő lehet. Ez az ő kiváltsága. Az ő
hivatása. A legszebb és legnehezebb. 

A legnehezebb, hiszen olyan hivatás, amely sosem
ad szabadságot, soha nem enged pihenőt, állandó
figyelmet, szeretetet, odaadást kér, vár, követel. 

Ám mégis szép hivatás…. mert csak ő ismeri a
titkot, az anyai szív titkát: hogy miként válik egy
új élet önálló emberré.

Minden év májusának első vasárnapján
megünnepeljük azokat az asszonyokat, akik
gyereket szültek vagy neveltek. 

Azt hihetnénk, hogy ez a legrégebbi
ünnep a világon… Az élet azonban ennél
sokkal bonyolultabb.

Az Anyák napja modern ünnep, amely
nagyjából száz esztendeje hivatalos. Ám
ugyanakkor ősi is. A régi, "patriarchális"
ókori és középkori világ egyszerűen a nő kö-
telességének tekintette, hogy férjhez men-
jen, és ha feleségül vették, gyereket szüljön. 

Anyának lenni tehát önmagában még ko-
rántsem volt dicsőség. Az anyák ünneplése
csak később kezdődött.

A polgári társadalom felé haladó Angliá-
ban, Shakespeare idejében a szegényebb lá-
nyok cselédnek álltak polgári házaknál,
többnyire családjuktól messze. Szokás lett,

hogy a húsvétot követő negyedik vasárna-
pon a lányok egy szabadnapot kaptak, és
meglátogathatták édesanyjukat. Ilyenkor
még azt is megengedték nekik, hogy vala-
milyen süteményt készítsenek neki. Az ün-
nepet, az anyák napját tehát igazából a talál-
kozás lehetősége jelentette.

Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjú-
sági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet,
a májusi Mária-tisztelet hagyományaival
összekapcsolva. 

1928-ban már miniszteri rendelet sorolta
a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az
Anyák napját.

Anya az az ember, aki felöltözteti a napot. 
Felkel, és élni kezd benne, és számunkra, akik

ismerjük őt, egyszerűen elképzelhetetlen lenne az
élet nélküle. 

És mit szólnánk, ha eltűnne? Akkor mi lenne? 
Eltűnne a levegő, amit beszívunk….
Elmosná a víz az utat, amin járunk…
Elrejtőzne a föld a lábaink alól….
Anyám képes volt elhitetni, hogy nem szereti a

cukrozott földiepret, sem a mogyorós csokoládét…
és képes volt elhitetni, hogy mi teszünk vele jót, ha
megesszük az egészet, mert neki az ártalmas is
lenne… Ilyen az édesanyám: úgy hoz áldozatot,
hogy az áldozatvállalás örömét is átengedi azok-
nak, akikért az áldozatot hozza.

Ez a képesség az édesanyák legmegin-
dítóbb tulajdonsága. Az anyák önzetlen-
sége és áldozata a legszemélytelenebb…a
legigazibb áldozatok, amelyektől megha-
tódni sem tudunk, mert észre sem vesz-
szük őket. 

Ezt az ünnepet lehet szeretni vagy nem
szeretni…ám az ajándékozás szokását
mindenki ápolja. Az ajándék egyfelől ki-
váló módja annak, hogy örömet szerez-
zünk azoknak, akiket szeretünk, és valljuk
be, arra is alkalmas, hogy csillapítsuk az
időnként megszólaló lelkiismeretünket,
hogy nem törődünk eleget azokkal, akiket
nagyon szeretünk… csak mert épp nincs
rá időnk. Legyen ő akár az édesanyánk, a
nagymamánk…

A mi ajándékunk az anyák napi progra-
munk volt: polgármester úr és fellépőink
köszöntötték kedves vendégeinket, az
édesanyákat!

Köszönöm, hogy elviselted az elviselhetetlent. 
Hogy valamit teremtettél a semmiből. 
Hogy üres zsebekből is képes voltál adni. 
Hogy szerettél bennünket, mikor nem volt

bennünk semmi szeretetre méltó.
Köszönöm, hogy a lehetetlent is megoldottad

egyetlen mosolyoddal.
Szabóné Pál  Orsolya

„Köszönöm Istenem az édesanyámat!”

Mákvirágok együttes

Anyák napja

Aprók tánca csoport Kölcsey KórusMeleg Viktória

Danis Vivien

Benkeházi
Bence

Petrik Gergő

Nagy Linett
Petrik Balázs

Anyák napja
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Színházbusz
2015. június 4-én (csütörtökön) szeretettel hívunk mindenkit a

Nemzeti Színház 19.00 órakor kezdődő

KÖRHINTA
című előadására, és az azt megelőző,

18.00 órakor kezdődő épület bejárásra.

Szerelem, föld, házasság, érdekek. Vajon melyik a fontos? A fiatalok boldogsága, vagy hogy – évszázadok paraszti törvénye szerint – egyesüljenek a birtokok,
amelyek majd megélhetést jelentenek egy új család számára. Szerelem? Lehet-e a pillanat boldogságára jövőt építeni? Erősebb a társadalom, a „földhöz a föld
törvénye”, a józan ész, mint két ember egymás-akarása? A nagyszerű szereposztás mellett a produkció dinamizmusáért a Magyar Nemzeti Táncegyüttes felel.

Az előadás főbb szerepeit
Cserhalmi György m.v., Szűcs Nelli, ifj. Vidnyánszky Attila e.h., Farkas Dénes, Kiss Andrea

e.h., valamint a Magyar Nemzeti Táncegyüttes alakítják.
Sarkadi Imre - Fábri Zoltán - Nádasy László művei alapján a forgatókönyvet írta: Vincze Zsuzsa

Rendező: Vidnyánszky Attila

Mindenkit szeretettel várunk!

Költség:
színházjegy: 2.250 Ft
épületlátogatás: ingyenes
busz: délegyházi lakosoknak ingyenes

Indulás:
17.15 órakor a Kölcsey Művelődési Központ elől
Jelentkezni és érdeklődni lehet a Kölcsey Művelődési Központban
2015. május 30-ig személyesen, vagy a 24/212-005-ös
telefonszámon.

Biciklis Tábor a Kölcsey Művelődési Központban
Szeretettel hívjuk az általános iskolás korú gyermekeket

napközis táborunkba!
A tábor időpontja: 2015. július 6 – 11-ig.
Érkezés: minden nap 8.00 órától • Távozás: minden nap 17.30 óráig • Ellátás: tízórai + ebéd + uzsonna
A tábor minimum 10 fő jelentkezése esetén valósul meg.
A tábor ideje alatt minden nap lesz biciklizés, például a Körtefához, a Csóka Tanyára, a Pa – Sa
Tanyára, a délegyházi tavak körül.

Egyéb várható programok: lekvár főzés, zöldségbáb készítés, lovaglás, evezés, tűzoltó locsolás, biciklis ügyességi verseny a rendőrség
közreműködésével, Liszt Ferenc repülőtér látogatás, strand…
A tábor részvételi díja 13.000 Ft /fő /hét 
(mely tartalmazza a napi háromszori étkezést és az összes program költségét)

A táborban részt venni csak biztonságos közlekedésre alkalmas biciklivel lehet!
A kerékpárok állagának megőrzéséért felelősséget nem vállalunk!

Jelentkezni lehet 2015. június 10-ig a Kölcsey Művelődési Központban személyesen, vagy a 24/212-005-ös telefonszámon.
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Hitélet

Sajnálatos módon a kudarcra ítélt és ká-
oszba torkolt bábeli toronyépítés szomorú
története ismertebb, mint a sok szép és jó ígé-
retet hordozó Pünkösdé. Ennek pedig az a
még sajnálatosabb magyarázata, hogy a múlt
negatív történéseiből, szellemi hagyatékából
több olyat örökítünk át, ami tragikus, szégyen-
letes és fájdalmas, mint ami felemelő, büszke-
séget adó és örvendetes. És ezt még azzal is
tetézzük, hogy nem nagyon tanulunk ezekből
a negatív, de tanulságos eseményekből, pedig
érdemes volna.

A két történetnek egyébként az a közös
pontja, hogy a megértést és egyetértést illetően
mindkét helyzetben más történt, mint amit az
emberek terveztek és persze az is, hogy ennek
oka – mindkét estben – az emberi szándékok-
ban lévő, vagy az emberi szándékokból hiányzó
értékekben keresendő. Bábelben úgy tűnt meg-
értik egymást az emberek abban, hogy egy
olyan tornyot építsenek, aminek a magasságával
a legnagyobb dicsőséget szerzik meg maguknak
és mindenkit – még az Istent is – maguk alá pa-
rancsolnak. Ez a kétes egyetértés végül kaotikus
értetlenséghez vezetett. Pünkösdkor viszont az
emberek nem értették egymást, mert külön-
böző nyelveket beszéltek és nem is volt közös

céljuk. Mivel azonban igaz, ünnepélyes és po-
zitív értékek okán, egy régi szép ünnepre utaztak
haza Jeruzsálembe, a legszebb érzéseikkel, soha
nem látott egyetértésre jutottak.

Miért történtek a meglepő, nem várt, egy-
szer tragikus, másszor boldogító események?
Azért, mert az egyik esetben az emberi gyar-
lóság, értéktelenség uralkodott és az kudarcra
ítéltetett, a másik cselekedett mögött pedig ér-
tékek rejtőztek, amelyek a nem is gondolt cso-
dát hozták. A szavak hasonlósága, talán közös
gyökere is alátámasztja a két tapasztalatot.
Ahol nincs érték ott káosz, meg nem-értés lesz
és szétesik a közösség. Ahol érték van ott nem
várt módon megértés és építő, gyógyító kö-
zösség alakul ki.

Mi uralkodott Bábelben? Nagyravágyás, gát-
lástalanság, szereptévesztés, hatalomvágy, sze-
retetlenség, céltévesztés, valamint erre való
szövetkezés és így történetük a kudarcos vál-
lalkozás jelképévé vált mindenidők számára.
Mi uralkodott Pünkösdkor Jeruzsálemben?
Hit, remény, szeretet, bizalom, a tisztelet szinte
összes formája, nyitottság, jobbra-vágyás, se-
gélykérés és így történetük a sosem gondolt
megértésnek lett a jelképe és a legáldottabb
közösségnek az alapja minden idők számára.

Nyilván mi sem kudarcot, hanem megértést,
egyetértést és ebből fakadó közösséget, vala-
mint örömöket szeretnénk mind a privát élet-
ünkben, mind pedig a település életében. Ho-
gyan lehetséges ez itt és most? Bizonyára
ugyanúgy, ahogy az első Pünkösdkor volt
szemben azzal, ami Bábelben volt. A szeretet-
len indulatok, a szabadjára engedett hangula-
tok, a harag, a bántás, a leszólás, a megszégye-
nítés, a rágalmazás, a hazugságterjesztés, stb.
végső soron csak meg nem-értést és kudarcot
hozhat azok számára, akik ebben keresnek
szövetséget, és ebben találnak örömet otthon
és a közéletben egyaránt. Az olyan értékek
megélése pedig, mint az egymásra-figyelés,
tisztelet, empátia, barátság, törődés, szolidari-
tás, segítségnyújtás, megbocsátás, szeretet, ál-
dozathozatal stb. bizonyosan megértést, sikert,
felemelő, gyógyító és megörvendeztető közös-
séget hoz életünk minden területén: otthon,
munkahelyen, közéletben, mindenütt.

A pünkösdi Lélek adja nekünk ezt a pün-
kösdi lelkiséget, amely igaz értékek mentén,
valós megértést, építő közösséget és boldogító
sikert ad mindnyájunknak.

Dr. Bóna Zoltán 
református lelkipásztor 

A húsvéti időben a vasárnapi misék olvas-
mányai nem az Ószövetségből, hanem az
Apostolok Cselekedeteiből, az evangéliumot
Szent János evangéliumából, Jézus búcsú -
beszédének egyes részeiből vesszük. A húsvéti
idő saját éneke az „Alleluja”. Húsvét 6. vasár-
napja utáni csütörtökön van Urunk mennybe-
menetelének ünnepe. Ezt az ünnepet
határainkon kívül ezen a napon ünneplik,
hazánkban a következő – 7. vasárnapon ünne-
peljük. Elhangzik Krisztustól kapott megbíza-
tás. „Meg van írva, hogy a Messiásnak
szenvednie kell, és harmadnapon feltámad a
halálból. Az Ő nevében Jeruzsálemtől kezdve
minden népnek megtérést és bűnbocsánatot
kell hirdetni. Ti vagytok ennek tanúi. Én
elküldöm nektek Atyám megígért ajándékát.
Maradjatok a városban, amíg erő nem tölt el
benneteket a magasságból.”

A prefáció foglalja el az ünnep tartalmát. „Ő
feltámadása után tanítványaival valóságosan
megjelent, majd szemük láttára felemelkedett
a mennybe, hogy isteni életét megossza
velünk. Reménységgel tölt el minket, hogy
követhetjük a mennybe, ahová mint az Egyház
feje és az élet szerzője érkezett.

Ebben az évben május 24-én, pünkösd-
vasárnappal fejeződik be a húsvéti idő. Szá-
mos templomban pünkösd vigiliáján az apos-
tolok várakozására emlékeznek és készülnek

az ünnepre, felidézik a liturgia tanítását: „A
Szentlélek pünkösdkor, az Egyház születése
napján minden népre kiárasztotta az istenis-
meret fényét, és a sok különböző nyelvű em-
bert az egy közös hit megvallásában egye -
sítette.”

A szentmise kettős allelujával fejeződik be,
eloltják a húsvéti gyertyát és a keresztkút
közelébe helyezik el. Pünkösdhétfőn számos
helyen szentmisét tartanak a liturgikus előírás
szerint. Szentlélekről szóló misét lehet tartani,
a húsvéti idő azonban nem hosszabbodik meg,
megkezdődik az évközi idő második szakasza.

Szentháromság vasárnapja a pünkösd utáni
vasárnap. Az Egyház az ünnep tanítását
hálaadó énekben, prefációban énekli el. „Te
egyszülött Fiaddal és a Szentlélekkel együtt
egy Isten és egy Úr vagy, nem személy szerint
való egységben, hanem három személyben,
mégis egyetlen lényegben. Amit isteni szavadra
dicsőségedről vallunk. Fiadról is állítjuk, a
Szentlélekről is hirdetjük, minden külön -
bözőség nélkül. Az igaz, örök istenséget úgy
valljuk, hogy három különböző személyt imá-
dunk, benne egy lényegben és fenségben.”

Május a Szűzanya hónapja
A keleti és a nyugati egyházban egyaránt

egy-egy hónapot szentelnek a Szűzanyának. A
keleti egyház augusztus hónaphoz a Szűzanya
mennybevételéhez kapcsolja az ünnepet.

A nyugati egyház ünnepe az európai orszá-
gok hagyományaihoz kötődnek. Május a
virágba borulás időszaka. Csodálatos virág -
fesztiválokkal tették ünneppé. A Boldogságos
Szűz a legcsodálatosabb teremtménye Isten-
nek. Legszebb az asszonyok között, méltó
arra, hogy tisztelet és szeretet övezze. Az
Énekek éneke vőlegénye így köszönti ked-
vesét: „Kelj fel kedvesem, gyere szépségem! 
A föld színén immár virágok nyílnak.” Így
kap csolódik egybe a természet és a szeretet. 
A pápák tanításaikkal, buzdításaikkal hangsú-
lyozták lelki jelentőségét a Mária tiszteletnek.
Egyre inkább elterjedt, hogy a Mária tisztelő
hívek összejönnek a litánia elvégzésére. 

Loretói litánia – görög liteneuo –
könyörgök szóból származik. Az V. században
könyörgő imádságot jelentette, különféle
szándékokra imádkozták. A VII. században
alakult ki a mai formája – a hívek válasza. 
A loretói litánia Loreto város bazilika Szent
Házából származik. VIII. Orbán pápa a
különböző templomokban készült Mária
litániákat betiltotta és 1691-ben kiadott dekré-
tumában a loretoi litániát rendelte el. II. János
Pál pápa jelentős ájtatosságnak tünteti fel a
Szűzanya köszöntésének e tiszteletre méltó
módját. 

Józsa Sándorné hitoktató

Bábeli nem-értés – Pünkösdi megértés   Olvasandó 1Móz.11,1-9. és Apcsel. 2,1-21.

Római Katolikus Egyház ünnepei, szentjei május hónapban



Délegházi Hírek

Hitélet           Sport

132015. május

Tisztelt olvasók!
Április 25-én az első Rátót Kupán 2 pomázi kis

karatés életük 1. versenyzői évében érmet szer-
zett. Nem is akármilyet. Galambos Viktor Hor-
vátországban indult élete első versenyén márci-
usban, ahol küzdelemben 4. helyen végzett. Mivel
ez nemzetközi verseny volt, a siker még nagyobb
volt. Viktor nagyon harcosan és ügyesen verseny-
zett. Áprilisban pedig körmérkőzésben minden
mérkőzését megnyerte és a dobogó felső fokára
álhatott. Viktor az ovis edzésen kezdett el kara-
tézni Tordai Viktor keze alatt és nagy örömet
szerzett ismét a dojoban. Nacsády András na-
gyon sokat fejlődött az utolsó 1 évben. Okosan
használja a küzdelem közben a „kellékeit”. Egyre
erősebb, egyre lazább, egyre technikásabb. Az
egész család karatézik a Nacsády családban, már
csak az apa hiányzik. Andris és testvérei Ágnes
és Júlia, nemcsak szépen rajzolnak, hanem mind-
hárman kis szamurájként karatéznak, versenyez-
nek. És tréningezik Zita az anya is, nagyon ko-
moly elszántsággal. Örülünk a sikereknek, aminek
minden bizonnyal lesz folytatása is.

Május 16.-án családi karate sportnapot szer-
vezünk Dunavarsányon a Tornacsarnokban közel
100 jelentkezővel. A sportnapon vetélkedni fognak
a karatésok, szülők, hogy milyen a kondíciójuk, mi-
lyen szépen kataznak. A sportnap karatésai 1 csoki-
val, a nézők 1-2 darab gyümölccsel léphetnek be. A
következő számban beszámolok az eseményről.

Terveink szerint Május
22-én Lengyelországba Li-
manowára utazunk verse-
nyezni, Május 30-án Kiskun-
majsára, Június 13-án pedig
Bécsbe. Ezzel vége is lesz

idén tavasszal a versenyzésnek. Ha sikerül eljutni
ezekre a versenyekre, jöhetnek a bemutatók, nyári
edzőtáborok. Június 6-án fellépünk a Dunavarsá-
nyi Napok műsorán, június 20-án pedig a Délegy-
házi Napokon. Június 22-én, és 29-én Délegyhá-
zán edzőtáborozunk a Nomád Kempingben,
Július 9-én pedig Szentendrén. Mi tesszük a dol-
gunkat, mint minden évben, és ismét eltelt 1
tanév.

Sosai Masutatsu Oyama gondolataival búcsú-
zom: „A céloknak olyan nagyoknak és távolba
mutatóknak kell lenniük amennyire lehetséges.
Csak a hagyományok ismeretéből lehet további
utat építeni. Én akkor még nem tudtam milyen
útra lépek, de a célomért edzeni kezdtem. Gyak-
ran látjuk, hogy a hősök a döntő pillanatban le-
győzik a náluk erősebb ellenfeleiket. Ám az a pil-
lanat egy hosszú, kemény, látványosságoktól
mentes edzéssorozat eredménye. Az edzés nem
robot, az edzést át kell élni. Az edzés alkotás, nap-
ról napra meg kell őrizni, csiszolni kell a techni-
kát. De csupán egy nap henyélés, összeomlást
okozhat. Ezt minden áron meg kell akadályozni.
Ehhez kell a pokoli akaraterő. De csak így fejlő-
dik az izomzatod, így lesz erőd. És csak ha átéled
amit csinálsz csak akkor fejlődik a szellemed. A
harcművészet szellemiség nélkül semmit sem ér.”

Figyelmébe ajánlom a www.senseimarossy.hu ol-
dalt ahol az egyesülettel kapcsolatos információ-
kat és nagyon sok képet talál. Ha van olyan pici

gyermeke, akinek nem talál sportot, akkor
hozza el hozzánk! Várjuk a jelentkezését az új
karatésoknak! Gyermekedzésen 6-14 éves korig
Délegyházán. Edző: Marossy Károly 4.Dan, ed-
zésidőpontok: Hétfő 17 : 00 - 18 : 30; Csütörtök
17 : 00 - 18 : 00), ovis edzés Tordai Viktor 1. Dan
vezetésével pénteken 18:00-19:00-ig. Gyermek-
edzésen Dunavarsányban a Művelődési Házban
hétfőn és csütörtökön 15:00-16:00-ig, valamint
ovis edzésen keddenként 17:00-18:00-ig. Felnőtt
edzés Dunavarsányon a Robi cukrászdában Hét-
főn és Csütörtökön 19 : 00 - 20 : 30-ig 12 éves
kortól. Érdemes elkalandozni kicsit a 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

Nemrég ünnepeltük Anyák napját. Erről
eszembe jutott egy kis történet. Ha a magzatok
beszélgetnének talán hasonló társalgás folyna
közöttük, mint a következő történetben, mely
egy ismeretlen szerző tollából származik.

Két kis magzat beszélget az anyaméhben:
- Te hiszel a születés utáni életben?
- Természetesen. A születés után valaminek

következnie kell. Talán itt is azért vagyunk,
hogy felkészüljünk arra, ami azután következik.

- Butaság, semmiféle élet nem létezik a szü-
letés után. Egyébként is, hogyan nézne ki?

- Azt pontosan nem tudom, de biztosan
több fény lesz ott, mint itt. Talán a saját lábun-
kon fogunk járni, és majd a szájunkkal eszünk.

- Hát ez ostobaság! Még hogy lábon járni!
És szájjal enni! Nevetséges, hiszen mi a köl-
dökzsinórunkkal táplálkozunk. De mondok
én neked valamit: a születés utáni életet kizár-
hatjuk, mert a köldökzsinór túlságosan rövid.

- De, de, valami biztosan lesz. Csak valószí-
nűleg minden egy kicsit másképpen, mint ami-
hez itt hozzászoktunk.

- De hát onnan még soha senki nem tért
vissza! A születéssel az élet egyszerűen véget
ér. Különben is, az élet nem más, mint örökös
zsúfoltság a sötétben.

- Én nem tudom pontosan, milyen lesz, ha
megszületünk, de mindenesetre meglátjuk a
mamát, és ő majd gondoskodik rólunk.

- A mamát? Te hiszel a mamában? És sze-
rinted ő mégis hol van?

- Hát..., mindenütt. Körülöttünk! Benne és
neki köszönhetően élünk. Nélküle egyáltalán
nem lennénk.

- Ezt nem hiszem! Én soha, semmiféle
mamát nem láttam, tehát nyilvánvaló, hogy
nincs is.

- No, de néha, mikor csendben vagyunk,
halljuk, ahogy énekel, és azt is érezzük, ahogy
simogatja körülöttünk a világot. Tudod, én
tényleg azt hiszem, hogy az igazi élet még csak
ezután vár ránk!

Én is hiszem, hogy az igazi élet csak ezután
vár ránk. Ez az élet, amit itt a földön élünk,
rövidke és átmeneti, de a folytatás itt dől el. A
Bibliában Jézus azt mondja magáról, hogy Is-
tenhez csak egy út vezet, rajta keresztül: „Én
vagyok az út, az igazság és az élet……..”
(János ev. 14:6)

Abban az esetben tehát ha elhisszük, hogy
Jézus értünk is meghalt, örök életet kaphatunk,

és ezzel együtt örök boldogság vár ránk odaát.
Már itt a földön is boldogok lehetünk, de ez a
boldogság nem hasonlítható ahhoz, ami odaát
vár azokra, akik Isten gyermekei.

Körülöttünk nem a mama, hanem a Isten
van, de csak akkor halljuk a hangját, ha akarjuk
hallani, ha csendben vagyunk, és csak rá figye-
lünk. Akkor érezzük is, hogy rendezgeti, simo-
gatja körülöttünk a világot, alakítja a körülmé-
nyeinket. Néha nehézségeket, fájdalmakat,
problémákat ad. Ilyenkor azt mondják sokan:
nincs Isten, mert ha lenne, ezeket nem en-
gedné meg. Pedig pont azért adja a nehézsé-
geket, hogy felfigyeljünk rá, és hozzá fordul-
junk. Ha minden rendben van az életünkben,
akkor eszünkbe jut Isten? –Nem! Ha nehéz-
ségeink vannak, akkor valamilyen formában
egyből rá gondolunk.

Nélküle te sem lennél, hiszen Ő teremtett.
Ha már vagy, ne csak erre az életre legyél, fo-
gadd el Jézus áldozatát és legyen örök életed!
Ahogy egy jó édesanya mindent megtesz,
hogy gyermeke egészségesen, boldog életre
szülessen meg, úgy Isten is mindent megtett a
te boldog életedért.

Baptista Gyülekezet
Mihály Zoltán

Rátót Kupa – Galambos Viktor aranyérmes, Nacsády András bronzérmes!

Gondoskodó szeretet
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Hirdetések      Tájékoztató

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a Délegyházi Hírek újsághoz a
település lakosai ingyenesen juthatnak
az alábbi módokon:
- az Önkormányzat munkatársai

kézbesítik a lakosság számára 
- elvihető a Polgármesteri Hivatalból, a

Kölcsey Művelődési Központból,
valamint a Könyvtárból

- megtekinthető, illetve letölthető az
önkormányzat honlapjáról (www.
delegyhaza.hu)

Szabóné Pál Orsolya főszerkesztő

ÖSSZESZERELő, RAKTÁROS
munkatársakat keresünk könnyű fizikai feladatokra

szigetszentmiklósi gyártóüzembe
Amit kínálunk:
• bejelentett munkaviszony • előrelépési lehetőség
• versenyképes alapbér + Erzsébet utalvány + bónusz
• bejárás ingyenes céges busszal • Ingyenes munkaruha

Feltételek:
• 8 általános iskolai végzettség • egyműszakos munkarend
• munkaidő H-P 5.55-14.20 • eseti túlóra vállalása

Jelentkezés: 
jelentkezes.n@humancentrum.hu vagy +36 70 452-3338

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot
és az Ér deklődőket, hogy lapzárta min-
den hónap 10-én van. Az újság várható
megjelenése minden hó nap 20. napja.

Hirdetéseket, cikkeket leadni személye-
sen 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 Ónkormány-

zat Képviselő testületének 2/2014. (I. 22.) ön-
kormányzati 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
köz pontban kell megfizetni, kész-
pénzben.
Kérjük, hogy hirdetési és megjelenési
szán dékaiknál szíveskedjenek a fenti
információkat figyelembe venni.
Köszönettel:

Szabóné Pál Orsolya
főszerkesztő

Délegyházi Hírek újsággal kapcsolatos információk
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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 
Haltai László
tel.: 06/30/599-6160

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

23. MISA Alapítvány
Dr. Gligor János 
tel.: 06-24/486-023, 06-30/222-3535

APRÓHIRDETÉS
Pedikűr, manikűr, gél-lakk, talpmasszázs otthonában! Tyúkszem, sarokrepedés, gombás
köröm, körömbenövés? Hívjon bizalommal! Kovács Zsuzsanna: Tel.: 06-30-567-1075

*  *  *
Vízvezeték-szerelés, -javítás, duguláselhárítás, gyorsszolgálat, állandó ügyelet

hétvégeken is. Tel.: 06-30-376-1796
*  *  *

Parkettás mester vállal: lerakást, javítást, csiszolást, lakkozást, PVC-szőnyeg
ragasztást anyaggal is. Szolid árak, garancia! Tel.: 06-30-354-3769

*  *  *
Redőny, reluxa készítése, javítása rövid határidővel és garanciával. Tel.: 06-20-3642-383

*  *  *
ÜVEG, TÜKÖR, KÉPKERET, HŐSZIGETELT ÜVEG készítés vagy javítás

rövid határidővel vagy AZONNAL! 2336 Dunavarsány, Görgey u. 6/A.
Tel.: 06-20-343-0968

*  *  *
Kertfenntartás, kertépítés a HM Kerttől. Tel.: 06-70-866-7398, 06-70-775-8606

E-mail: hmkertek@gmail.com; Honlap: http://hmkert.hupont.hu
*  *  *

ÜZLETHELYISÉG KIADÓ Délegyháza, Rákóczi út 7. szám alatt.
Érdeklődni a 06-20-211-5434-es telefonszámon lehet.

*  *  *
HŰTŐGÉP javítás garanciával, hétvégén is. Nyugdíjasoknak kedvezmény!

Ugyanitt KLÍMA szerelés- és karbantartás is. Tel.: 06-20-467-7693



Pilleszárnyon érkezett az este.
Harmatos fátylával mindent betakar.
A téren egy kisfiú labdáját kereste,
Amit elrejtett előle az összegyűlt avar.

Ne csináld mama – szólt évekkel később,
A trendi sérós, már nagykamasz gyerek.

Ne cikizd a rucimat, légy kicsit elnézőbb.
Most a haverokkal bulizni megyek.

Az anya már alig értette felnövő fiát.
Reggelenként ébresztette, – vizsgákról nem késhet.
Készítette a reggelit, az ünneplő ruhát.
Sóhajtott: ha meg lesz a diploma, révbe érhet.

Múltak az évek. Ám csak a karrier volt a fontos.
És ha kérdezték: nem kellene már neked is család?
Ah! Anya telefonál – így a jó harmincas orvos -,
És hív: „várlak kisfiam, kész a vacsorád.”

Dr. Gligor János
Majosháza, 2015-05-14

Anya és fia


