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Az Önállóság Napja és 
I. Délegyházi Körtefesztivál

2015. szeptember 26. (szombat)

Ezen a napon megünnepeljük, hogy Délegyháza idén 25 éve
ismét független, önálló település. Mindezt egy Körtefesztivállal szeretnénk 
emlékezetessé tenni, mely rendezvényből hagyományt kívánunk teremteni.

A Körtefesztivál gondolatát
a településen található több, mint 400 éves vadkörtefa adta.

Érdeklődni lehet a Kölcsey Művelődési Központban 
személyesen, vagy a 24/212-005-ös telefonszámon.

Árusok és kitelepülők jelentkezését a 06/24/542-155, 7-es melléken várjuk!
A rendezvényen a részvétel ingyenes!

Mindenkit szeretettel várunk!

Kézműves vásározókkal,
népi ételekkel,

hagyományőrző programokkal,
népi játszóházzal,

színpadi műsorokkal várjuk vendégeinket!

Várjuk mindazok jelentkezését, akik saját készítésű
körtebefőttet, körtelekvárt, körtés süteményeket, körtepálinkát,

illetve más, körtéből készült ételt és italt szeretnének
bemutatni, kóstoltatni, árulni.
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Délegyháza Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 2015. július 7-én
rendkívüli ülést tartott a Polgármesteri
Hivatalban. Az ülésen döntés született a
lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás
2015. évi állami támogatására vonatkozó
pályázat benyújtásáról, egy támogatási ké-
relemről, valamint a hőségriadóval kap-
csolatos teendőkről az önkormányzatnál. 

A Képviselő-testület 2015. július 16-án
rendkívüli ülést tartott, melyen döntést

hozott a közétkeztetési feladatok ellátása
tárgyú közbeszerzési eljárás megindításá-
hoz szükséges kérdésekben, majd pedig
ingatlanügyeket, továbbá a Nomád part
forgalomszabályozását, és az Önkor-
mányzat épületének klimatizálását tár-
gyalta meg. 

A Képviselő-testület 2015. július 24-én
is ülésezett, mely ülés egyetlen napirendi
pontjaként az Iskola működtetésével kap-
csolatos végleges döntés meghozatalára

került sor, melynek során úgy határozott
a Képviselő-testület, hogy a következő 5
évben is vállalja a Hunyadi János Általá-
nos Iskola működtetését, azt nem adja át
a KLIK-nek. 

Az ülések jegyzőkönyve a község hon-
lapján (www.delegyhaza.hu), valamint a
Könyvtárban olvasható.

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

tisztelt Lakosság!
tisztelt stégtulajdonosok!

A gyakorlatban sajnos azt tapasztaljuk,
hogy sok olyan rossz állapotban lévő stég
(víziállás) található tavainkon, mely nem-
csak, 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 aki-
nek a víziállása nem rendelkezik létesí-
tési/fennmaradási engedéllyel, és nem kö-
tött az Önkormányzattal mederhasználati
szerződést, vagy az lejárt, szíveskedjen mi-
előbb, de legkésőbb 2015. szeptember
30-ig benyújtani a fennmaradási engedély
iránti kérelmét. A kérelem formanyomtat-
ványa a község honlapjáról (www.delegy-
haza.hu Letöltések menüpont) letölthető,
vagy a Polgármesteri Hivatal 3. irodájában
személyesen átvehető. 

A víziállások beazonosíthatósága érde-
kében kérjük, hogy a víziálláson jól látha-
tóan és maradandóan tüntessék fel 

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

takor nem rendelkeznek engedéllyel és
mederhasználati szerződéssel, avagy ame-
lyek nem beazonosíthatóak, azokat Ön-
kormányzatunk elbonthatja, és saját maga
is létesíthet helyettük újat. 

Kérjük a fenti rendelkezések betartását. 
dr. Molnár Zsuzsanna 

jegyző

Önkormányzati Hírek

RendőRségi tÁjéKoztAtó
A dunavarsányi Rendőrőrs ezúton értesti
a tisztelt Lakosságot, hogy munkatár-
saikat az alábbi telefonszámon is elérhetik:

Rendőrség szolgálati mobil:
06/20/489-6753
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Kötelező a parlagfű-mentesítés!
Légi felderítéssel is ellenőriznek a hatóságok

Budapest, 2015. július 23. – A Földművelés-
ügyi Minisztérium rendelkezése alapján
2015. augusztus 10-11-én Pest megye tel-
jes területét érintően légi (helikopteres)
parlagfű felderítésre kerül sor. A felde-
rítés célja, hogy a megyében található
valamennyi parlagfűvel fertőzött termő-
földterületet felmérjék a hatóságok
annak érdekében, hogy megakadályoz-
ható legyen a növény súlyosan allergén
pollenjének levegőbe kerülése.

Mindannyiunk számára köztudott, hogy a
parlagfű pollenje az arra érzékenyeknél sú-
lyos allergiás megbetegedést válthat ki, ezért
a növény irtása, a földterületek fertőzöttsé-
gének eredményes visszaszorítása törvényi-
leg előírt feladat. A parlagfű-pollenallergia
kialakulásának megelőzése, a földterületek
parlagfű fertőzöttségének visszaszorítása,
embertársaink egészségének megóvása kö -
zös feladatunk.

Mint ismeretes a termőföld használója, il-
letve tulajdonosa köteles az adott év június
30. napjáig a parlagfű növényen a virág-
bimbó kialakulását megakadályozni, és azt
követően ezt az állapotot a vegetációs
időszak végéig folyamatosan fenntar-
tani.

A földi felderítéseket június 30. napját köve-
tően kezdték meg a földhivatalok mezőgaz-
dász munkatársai – elsősorban az előző évek
tapasztalatai és a bejelentések alapján össze-
állított – útvonalterv alapján. A földi felde-
rítések hatékonyabbá tétele érdekében az
idei évben is sor kerül a légi felderítésre,
melynek eredményeképpen – az elmúlt évek
tapasztalatai alapján – várhatóan több száz
hektárnyi parlagfűvel fertőzött termőföldte-
rület tulajdonosa/használója volt kénytelen
a törvény által rendelt szankciók viselésére.
A parlagfűvel fertőzött területek tulajdono-
sai/használói ugyanis a fertőzött terület
nagyságától függően 50 ezer forint és 5
millió forint közötti bírságra számíthat-
nak.

Mindezekre tekintettel kérjük a Pest megye
területén termőföld tulajdonnal, vagy föld-
használati joggal rendelkezőket, hogy a
megadott időpontig végezzék el a területeik
parlagfű mentesítését, hiszen ezzel nem ki-
zárólag a növényvédelmi bírság kiszabását
kerülhetik el, hanem segítséget nyújthatnak
a környezetükben élő allergiás megbetege-
désben szenvedő gyermeknek, felnőttnek
és idős embernek.

Budapest, 2015. július 23.

Pest Megyei Kormányhivatal
Földhivatali Főosztály

Pest Megyei Kormányhivatal 
Földhivatali Főosztályának felhívása

FeLHÍVÁs
Kibővült a hadigondozotti ellátásra

jogosultak köre

Az Országgyűlés elfogadta a hadigon-
dozásról szóló 1994. évi XLV. törvény
módosításáról szóló T/4972. számú tör-
vényjavaslatot. 

A törvénymódosítás – kibővítve az ed-
digi jogosultak körét – támogatást kíván
nyújtani a második világháborúban ele-
sett, eltűnt és hadifogságban elhunyt
katonák és munkaszolgálatosok özve-
gyeinek és árváinak, illetve mindazok-
nak, akiknek férje, édesapja 1938. no-
vember 2-a és 1945. május 9-e között a
volt magyar királyi honvédség és csend-
őrség kötelékében szolgált, függetlenül
állományviszonyától és rendfokozatától,
és attól, hogy a ii. világháborút lezáró
Párizsi Békeszerződés következtében
más ország állampolgárává vált.

A törvénymódosítás megnyitja a ha-
digondozotti jogosultságot azon ma-
gyar állampolgárok – volt hadiárvák,
volt hadigyámoltak és volt hadigondo-
zott családtagok – számára is, akiket
1949. január 1-jét megelőzően nyilván-
tartásba vettek, azonban pénzellátását
nagykorúvá válása miatt, vagy 1949-
ben politikai okból megszüntették, ké-
relmét elutasították, vagy kérelmét po-
litikai okból elő sem terjesztette. 

Azon hadiözvegyek is a gondozottak
körébe kerülnek, akiknek férje Magyar-
országról vonult be, de – lakhelyváltozás
nélkül – jelenleg más állam polgára.

A járadék megegyezik a hadigondo-
zotti ellátásra jogosultak havi rendsze-
res járadékának összegével, mely az
öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének 30%-a.

A rendszeres havi járandóságot igé-
nyelni lehet a kérelmező lakóhelye szerint
illetékes fővárosi és megyei kormányhi-
vatal járási (fővárosi kerületi) hivatalában,
külföldön élő és Magyarországon lakó-
hellyel, tartózkodási hellyel nem rendel-
kező kérelmező esetében Budapest Fő-
város Kormányhivatalánál. 

Az eljárás során a jogosultság hadi ere-
detét egykorú szolgálati, katonai, kórházi
iratokkal és hatósági igazolásokkal, ezek
hiányában más hitelt érdemlő módon kell
igazolni. A járási hivatal a kérelemről határo-
zattal dönt, amelynek alapján a kérelmező la-
kóhelye szerint illetékes kormányhivatal fogja
a járadékot folyósítani, vagy a nyugdíjjal
együtt, vagy ennek hiányában önállóan.
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Az ÁLLÁsKeReső KLUB HÍRei
A "MISA" Alapítvány által szervezett Álláskereső Klub augusztusban a nyári szabad-

ságolások ( illetve betegség ) miatt nem a megszokott időben és módon működött. 
Szeptembertől azonban helyre áll a régi rend. 
A következő foglalkozásunk szeptember első keddjén, szeptember 1-én lesz 14.00

órai kezdettel Dunavarsányban, a művelődési házban. 
Amennyiben lesz rá igény, úgy ugyanezen a napon 15. 30-tól délegyházán a műve-

lődési központban is megtartjuk az összejövetelt.
Az álláskeresők rendelkezésére állnak az egyre bővebb (30-40 oldalas) álláslisták, vala-

mint konkrét munkaadók meghívását is tervezzük. Az októberi foglalkozásra tervezzük
meghívni a Ráckevei Munkaügyi Kirendeltség vezetőjét is.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A klubvezetőség nevében: Dr. Gligor János

tisztelt szülők!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő mó-
dosítása kibővíti a bölcsődei ellátás és az óvo-
dai nevelés esetén ingyenesen étkezők körét. 

2015. szeptember 1-től térítésmentes óvodai
étkezés vehető igénybe a gyermek után, ha
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben

részesül (jegyzői határozat alapján),
• tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy család-

jában tartósan beteg vagy fogyatékos gyer-
meket nevelnek (magasabb összegű családi pótlék
megállapításáról szóló MÁK határozat, illetve tartós
betegség esetén a szakorvosi igazolás,vagy fogyatékos-
ság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján)

• három vagy több gyermekes családban él (a
három vagy több gyermekre tekintettel magasabb
összegű családi pótlék megállapításáról szóló MÁK
határozat alapján)

• a gyermek nevelésbe vételét rendelte el a
gyámhatóság (nevelésbe vételt elrendelő gyámható-
sági határozat alapján)

• családjában az egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg a kötelező legkisebb mun-
kabér személyi jövedelemadóval, munkavál-
lalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal
csökkentett, azaz nettó összegének a 130%-
át, 2015. évben 89.408,- Ft-ot (jövedelemszá-
mítás alapján).
A térítésmentes étkezés a „Nyilatkozat –

gyermekétkeztetés normatív kedvezményének
igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai
nevelés esetén” című formanyomtatvány kitöl-
tésével igényelhető. A nyomtatvány és a jöve-
delemszámítást segítő segédlet a Napsugár
Óvodában átvehető, vagy letölthető a község
honlapjáról (www.delegyhaza.hu). A nyilatkozato-
kat a Napsugár Óvodában kell leadni. 

A szülő a kérelmet bármikor benyújthatja,
azonban csak a kérelem benyújtását követő
naptól étkezhet ingyen a gyerek, ezért kérjük,
hogy a kérelmet minél előbb szíveskedjenek
benyújtani. 

Ha a gyermek a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre tekintettel étkezik ingyenesen,
az ingyenes étkezés a rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményre való jogosultság kezdő
időpontjától, legkorábban az ellátás igénybe vé-
telének első napjától jár, és a rendszeres ked-
vezményre való jogosultság utolsó napjáig jár. 

Kérjük, hogy amennyiben a nevelési év során
a kedvezményhez kapcsolódó viszonyaikban
változás következik be, azt a Napsugár Óvodá-
ban szíveskedjenek bejelenteni (pl. jövedelmi
helyzet változása, gyermek születése stb.).

Az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű isko-
lai oktatásban részt vevő tanulóknál az ingye-
nes étkezők köre bővült a nevelésbe vett gyer-
mekekkel. 

A kedvezmény csak egy jogcímen vehető
igénybe. 
Segítő közreműködésüket köszönjük!

dr. Molnár Zsuzsanna 
jegyző
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim, 
Tisztelt Ünneplő Közösség, Kedves Barátaim!

Kr. u. 1083-ban ezekben a napokban
László király, akit ma Szent László néven is-
merünk, országos gyűlést hívott össze Fe-
hérvárra, és meghirdette, hogy a gyógyulás-
ban reménykedő nyomorultak is jelenjenek
meg.

Ekkorra István tisztelete már országos
méretűvé vált és gyakran a boldog jelzővel
említették nevét, de az egyházi előírások
szerint a szentté avatáshoz csodára van
szükség. A sokaság három napig megtöl-
tötte Fehérváron a templomot, ahol István
teste nyugodott… és az augusztus 19-ről
20-ra virradó éjszaka a lelki feszültség, a
nagy várakozás csodálatos gyógyulásokat
eredményezett. A tömeg ujjongott, László
király az örömtől sírva vitte az oltár elé a bé-
naságból meggyógyult kisfiút. Így hagyták
ezt ránk a régi történetírók.

Úgy hiszem, hogy nemcsak István Király
nagyszerű életének, hanem ennek a XI. szá-
zadi László-korabeli történetnek is komoly
az üzenete számunkra. 

Mint tudjuk Szent Királyunk halála után
majdnem negyven évig zavaros, belháborús
kor köszöntött az országra, és amikor László
király alatt végre ismét rend és nyugalom
lett, az emberek hirtelen ráébredtek arra, mit
is köszönhetnek István királynak: 

- azt, hogy jövőjüket, biztonságukat, bol-
dogulásukat csakis az ő művére alapozhatják. 

A magyar nép azt akarta, hogy István a le-
hető legmagasabb tisztességre jutva kilépjen
az időből és szentként maradhasson meg
népe emlékezetében. Ez a várakozás és aka-
rat, amikor kellett, csodákat termett. 

Én úgy értelmezem ezt a történetet, hogy
István nagyságának felidézése felszabadí-
totta az emberekben rejlő hitet a jövőben,
hitet a magyarságban, és ez a hit az az erő,
mely táplálja mindmáig nemzeti önérzetün-

ket, nemzeti büszkeségünket és az utódain-
kért érzett felelősséget.

Hiszen országunk, s magyar nemzetünk –
a számtalanszor elviselt tragédiák, megtorlá-
sok és megaláztatások ellenére,  – sőt annál
inkább – él és élni akar. 

Újra és újra évről-évre elvetjük a magot,
megtermeljük és learatjuk a kalászokat, majd
megőröljük a búzát, hogy liszt legyen belőle,
s végül kenyeret sütünk, hogy mindennapi
kenyerünk táplálékul szolgáljon valamennyi-
ünknek. 

Ezt az új kenyeret – mely meggyőződé-
sem szerint a nemzeti összetartozás, a közös
nemzeti létünk, nemzeti sorsunk gyönyörű
szimbóluma is egyben – minden évben szin-
tén e napon ünnepeljük, s lelkünk mélyén
kérjük ilyenkor a gondviselést, hogy a jövő-
ben is adassék meg nekünk a nemzeti össze-
tartozás semmihez sem fogható nagyszerű
élménye.

István király művét folytatnunk kell fiatal-
nak és idősebbnek, nőnek és férfinak, diák-
nak és dolgozónak, egyszóval mindannyi-
unknak, és minden jövendő nemzedéknek,
amíg ez az ország áll. Meggyőződésem, hogy
ez Szent István ránk hagyott végakarata,
mely testamentumot minden magyarnak
tisztelni és megtartani szent kötelessége.

Éljen Szent István Király, éljen az Új ke-
nyér, éljen Magyarország, éljen a Haza!

Ünnepeljünk tehát felszabadulva, biza-
kodva, jóérzéssel tekintve önmagunkra!

dr. Riebl Antal polgármester 2015. augusztus 20-án,
a szent istván napi ünnepségen elhangzott beszéde 

Községünk életéből  
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délegyházi napok és iii. népzenei és néptánc találkozó
– képes beszámoló folytatása –

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő -
testületének döntése alapján 2015. évben az alábbi
személyeket, csoportokat részesítette elismerésben:

"délegyházáért" kitüntetés
• zatykó Károly

"délegyháza tiszteletbeli Polgára"
• Keresztesi Csaba 
• szőke sándor

"Kiemelkedőközösségi Munkáért" oklevél
• Balázsné Király Valéria
• Balázs gyula 
• őzse Miklós
• délegyházi Önkéntes tűzoltó egyesület
• Máltai szeretetszolgálat délegyházi Csoportja

Ezúton is kifejezzük köszönetünket
Dr. Ladányi Györgyi doktornőnek és munkatár-
sainak – mindkét nap ingyenes vérnyomás- és vércukor-
mérésért
Délegyháza Községi Sportegyesületnek és Krasz-
nai Istvánnak – a Kispályás labdarúgó torna megszer-
vezéséért és lebonyolításáért
Délegyházi Horgász Egyesületnek – a Horgászver-
seny megszervezéséért és lebonyolításáért
Kotlár Andreának – a kutya-, cica és ló kiállítás meg-
szervezéséért és lebonyolításáért
Délegyházi Faluszépítő Egyesület Evezős csapa-
tának – az Óriáskenu csapatverseny megszervezéséért és
lebonyolításáért

Délegyházi Faluszépítő Egyesület Íjász Tagozatá-
nak – a két napos jelenlétért, az érdeklődők fogadásáért
Délegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek –
a bemutatóért és a két napos jelenlétért 
Lacházi Sárkányoknak – a sárkányhajózási lehetőség
biztosításáért
A Polgármesteri Hivatal, a Községgondnokság és
a Kölcsey Művelődési Központ munkatársainak
– a szervezésben és a lebonyolításban nyújtott segítségü-
kért, munkájukért
Az alábbiakban folytatjuk a rendezvénysorozat
képes beszámolóját.

Szabóné Pál Orsolya
főszerkesztő
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gYejó-s nyári tábor
A Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti

és Családsegítő Szolgálat és a Dyslexiás
Gyermekekért Egyesület idén 15. alkalom-
mal rendezte meg ingyenes nyári táborát.

A tábor költségeit a Szolgálat költségve-
tése, illetve a Pest Megyei Gyermek és Ifjú-
ság Alapítvány és a dunavarsányi Humán-
politikai Bizottság által elfogadott pályáza-

tokból nyert pénzből fedeztük. A nyert ösz-
szegek lehetővé tették, hogy ebben az
évben nagyon gazdag programokkal tud-
tunk a gyermekek kedvében járni, amit ez-
úton szeretnénk megköszönni mind a Hu-
mánpolitikai Bizottságnak, mind a Pest Me-
gyei Gyermek és Ifjúsági Alapítványnak.

A Szolgálat dolgozói

Csocsó Benne voltunk a tV-ben Panoptikum

Kertmozidinnyeevés

Reggeli tornaFürdés

Utolsó ebéd a parton

sétahajókázas siófokon

Kézműveskedés

szántód - kompra várva

Kisvasút tihanyban A Csapat

Községünk életéből  
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délegyházi Faluszépítő egyesület Íjász tagozata
A Délegyházi Faluszépítő Egyesület 2009-ben

került bejegyzésre, később megalakult az Evezős
Csoport, majd nem sokkal később felvetődött az
íjászat kérdése is, mely eredményeképpen meg-
hirdetésre került, hogy várjuk azokat az ember-
eket, akik az íjászatot szívesen kipróbálnák. A
meghirdetett időpontban egymás után érkeztek
az érdeklődők. Örömmel konstatáltuk, hogy az
íjászat iránt ebben a kis községben is komoly ér-
deklődés van. 

A nagy sikerre való tekintettel a Délegyházi Fa-
luszépítő Egyesület keretein belül megalakítottuk

az Íjász Tagozatot. Az Önkormányzattól haszná-
lati célra megkaptuk a Kavicsbánya területén ta-
lálható Civilek Háza melletti épületrészt, amit fel-
újítottunk, és az óta is rendeltetésszerűen hasz-
náljuk. 

Délegyháza Önkormányzat szervezésében,
valamint civil egyesületek rendezvényein rend-
szeresen tartunk nyílt napokat, melyek alkal-
mával minden érdeklődőnek lehetőséget bizto-
sítunk, hogy az iránymutatásunkkal kipróbálhas-
sák és megtapasztalhassák ennek a sportnak a

szépségeit. Természetesen, mint minden sport
ez is rejt magában veszélyeket, így csak a meg-
felelő gondossággal, odafigyeléssel és a veszély-
helyzetek kiiktatásával lehet nekikezdeni az íjá-
szathoz.

Ebben az évben május 1-én, a Pünkösdi ki-
rály választáson, május 31-én gyermeknapon
és június 20-21-én délegyházi napok rendez-
vényén tartottunk nyílt napot. 

Nyílt napokat nem csak Délegyházán tartunk,
de más vidéki helyszínekre is megyünk, ezzel is
hirdetve ezt a sportot és községünket. 

Csapatunk 2015. július 04-én tordára, 2015.
júliusban Apajra kapott meghívást.

Íjász Tagozatunk Örömíjász versenyeket is
tart, melynek a célja az, hogy az íjászatban örömét
lelő versenyzők is kipróbálhassák magukat, de tel-
jesen kezdő íjászok is elindulhatnak versenyein-
ken. Versenyek alkalmával 20 célon 3 lövést kell
leadni 2D, 3D, valamint mozgó célpontokra. 

Idén Délegyházán eddig két alkalommal szer-
veztünk versenyeket, márciusban és június 13-án,
melyekről sok pozitív visszajelzés érkezett. 

Versenyeinket több internetes felületen is meg-
hirdetjük pl: Facebookon, Szabad Íjász Portálon,
valamint a saját honlapunkon, mely mindenki
számára elérhető:
http://delegyhaza-ijasz-tagozat.webnode.hu/

Csapatunk más csapatok örömíjász versenyeire
is megy, ahol ennek a sportnak a szépségeit együtt
fedezhetjük fel, ugyanakkor természetesen verse-
nyezhetünk is egymással. 

Hetente 3 alkalommal tartunk edzéseket: 
kedden 17: 00-19:00,  csütörtök 17: 00-19:00,
vasárnap 10: 00-12:00.

edzések helyszíne: a Posta mellett lévő régi
Kavicsbánya területe

Az íjászat mellet lehetőséget nyújtunk az karikás
ostor, csatakereszt és a kelevéz gyakorlására is.

Nagyon nagy szeretettel várunk minden ked-
ves érdeklődőt az edzéseinken, nyílt napjainkon.
Mindenki számára elérhetőek vagyunk.

Üdvözlettel: Bicskei László és az Íjász Tagozat
Telefonszám: 06-30/911-9354

E-mail cím: bicsi41@freemail.hu

Kóruskirándulás
Július 1-jén, egy szép nyári napon az ének-

karunk Kecskeméten, felejthetetlen kirándu-
láson vett részt. Idegenvezető segítségével
megismerhettük a város nevezetességeit,

majd ebéd után meglátogattuk az egzotikus
állatokkal teli Vadas parkot is. Élményekkel
teli nap után hazafelé fél áron fogyaszthat-
tunk egy barátságos cukrászdában.

Köszönetet szeretnénk mondani Önkor-
mányzatunk vezetésének, hogy kirándulá-
sunkhoz ingyenes buszhasználatot biztosí-
tottak számunkra.             

Kölcsey Kórus tagjai

Községünk életéből  
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Összefogással készült el a játszótér
Ezúton fejezzük ki köszönetünket annak a nagylelkű délegyházi csa-

ládnak, aki felajánlott a Faluszépítő Egyesületnek 1 000. 000,- Ft-ot a
„szivárvány játszótér” fejlesztésére.

Köszönjük a délegyházi Faluszépítő egyesület további 105.000,-Ft-
os és a délegyházi Baba Mama Klub 200.000,-Ft-os felajánlását, mely-
hez az önkormányzat további 200.000,-Ft-ot tett.

Így sikerült a csodálatos, szabványos és minősített játszóteret megalkotni! 
Külön köszönjük annak a néhány apukának a munkáját, akik saját

szabadidejükkel és munkájukkal járultak hozzá a közösség építéséhez, fej-
lesztéséhez.

Köszönjük továbbá az önkormányzat dolgozóinak is a segítségét, akik
munkájukkal tették bele tudásuk legjavát a játszótér építésébe.

Délegyháza Község Önkormányzata
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tanévkezdő gondolatok
„Itt van az ősz, itt van újra…” – mondja

a költő, s az ősz beköszöntével elérkezik az
iskolakezdés ideje. Ilyenkor szinte minden
család a tanévkezdés lázában ég, megannyi
kérdéssel és gondolattal.

Vajon milyen lesz az új tanév? Sikerül-e a
gyermekemnek a várakozásoknak megfele-
lően teljesíteni? Törődnek-e majd vele ele-
get? Megtanítanak-e neki mindent? ... és még
sorolhatnám.

Ezek a kérdések mind-mind helyénvalóak.
A gyermek nagy kincs az életünkben, és aki-
nek van gyermeke, az tudja, hogy felnevelni
őket milyen sok gonddal járó, felelősségteljes
feladat. A szülőket az iskolaválasztásnál ezek
a kérdések nagymértékben befolyásolják, hi-
szen ők azt szeretnék, hogy gyermekük
olyan intézményben tanuljon, ahol a felme-
rülő kérdéseikre, problémáikra azonnali és
megnyugtató válaszokat, megoldásokat
adnak, ahol biztosított a tanulók egyéni ké-
pességeihez igazodó oktató-nevelő munka.

Itt kívánom külön szeretettel köszönteni
azt a 27 első osztályos kisdiákot, akik a mi
intézményünkben kezdik meg tanulmányai-
kat. Azt remélem, hogy a komoly munka
mellett az itt eltöltendő évek nagyon sok vi-
dámságot, mesét, felejthetetlen élményt tar-
togatnak számukra. Erősítsenek ebben Sza-
lai Borbála gondolatai:

„Ma, amikor útnak indul
A sok kicsi iskolás, 
Kívánjuk, hogy öröm legyen
Számukra a tanulás!”

A Köznevelési Törvényben előírtak alap-
ján intézményünk minden alapdokumen-
tuma a Fenntartó által került jóváhagyásra,
és azt a célt szolgálja, hogy a Pedagógiai
Programban meghatározott feladatok meg-
valósuljanak. Ennek értelmében iskolánk
személyiségközpontú pedagógiával, az erköl-
csi neveléssel és a barátságos, demokratikus
légkör megteremtésével, a diákokkal való fo-
kozott törődéssel kedvező feltételeket és jó
alapokat nyújtson a továbbtanuláshoz. A
tananyag megválasztásában, az egyes tantár-
gyak követelményrendszerén az értékelési
formákon keresztül is világos igazodási pon-
tot kíván nyújtani a gyermekek és szülők
számára. A tantestület egyértelmű követel-
ményeket állít a tanulók elé a viselkedéskul-
túra, az ismeretek és képességszintek terén
egyaránt. Fejlesztőpedagógus és a Gyermek-
jóléti Szolgálat munkatársainak bevonásával
segítséget biztosít a tanulásban lemaradók-
nak, a konfliktusokkal küszködőknek, és tö-
rekszik az esélyegyenlőség megteremtésére.

A gyerekek számára a kultúra teljes rendsze-
rére építve számos olyan tevékenységet szer-
vez (versenyek, erdei iskola, kirándulások,
színház- és múzeumlátogatás, szakkörök,
sportkörök, stb.), amely leköti őket, fokozza
teljesítményüket, kitágítja érdeklődésüket.

A 2015/2016-os tanévben – a Fenntartó
engedélyével – már emelt óraszámban ta-
nulhatják a 4-5-6. osztályosaink az ide-
gen nyelvet (heti 3, illetve 5 órában), vala-
mint minden évfolyamon megvalósul a
mindennapos testnevelés (heti 5 óra), a
felmenő rendszerben a hit- és erkölcstan,
úszásoktatás 3. és 5. évfolyamon. Tovább-
visszük az iskolakert-programot, és kie-
melt szerepet kapnak a jótékonysági ren-
dezvényeink.

A 2015/2016-os tanévre a tanulólétszám
jelenleg 189 fő, összesen 10 osztályban.

A tárgyi és személyi feltételek változatla-
nul kedveznek a családias, gyermekközpontú
légkör kialakításának, a hatékony oktató-ne-
velő munkának.

Pedagógiai tevékenységünkben, a tanítás-
tanulás folyamatában az értékválasztásra,
aktivitásra, ösztönzésre, a motiválásra, di-
cséretre továbbra is nagy hangsúlyt fekte-
tünk. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulókat
egyéni adottságaik figyelembevétele mellett
megfelelő erőfeszítésre, akaraterejük moz-
gósítására, felelősségteljes viselkedésre ösz-
tönözzük.

Céljaink megvalósítása érdekében
rendszeres és konstruktív párbeszéden
alapuló partneri együttműködést kívá-
nunk kialakítani a tanulók szüleivel, a
családokkal. 

Az együttműködés érdekében nagyobb
hangsúlyt kívánunk helyezni a közvetlen ta-
lálkozásokra, családlátogatásokra, a szülői ér-
tekezletekre, fogadóórákra, a nyílt napokra
és a közös együttlétekre. ez utóbbi megva-
lósulását erősíti a 2014/2015-ös tanévben
nyert „iskola, mint közösségi tér” pályá-
zatunk.

Ápolni és bővíteni kívánjuk eddigi kapcso-
latainkat a községünkben található oktatási
és közművelődési intézményekkel, civil szer-
vezetekkel. Továbbra is fontosnak tartjuk,
hogy iskolánk – hagyományainkhoz híven
képviseltesse magát a különféle községi ren-
dezvényeken, megmozdulásokon.

Szentgyörgyi Albert gondolataival élve
valljuk:

„Az iskola dolga,
hogy megtaníttassa velünk, hogyan
kell tanulni,
hogy felkeltse a tudás iránti étvágyun-
kat,

hogy megtanítson bennünket a jól
végzett munka örömére
és az alkotás izgalmára,
hogy megtanítson szeretni, amit csiná-
lunk,
és hogy segítsen megtalálni azt, amit
szeretünk csinálni.”
A 2015/2016-os tanév kezdéséhez nyúj-

tott segítségéért köszönetemet fejezem ki
Délegyháza Község Önkormányzata Képvi-
selő Testületének és kollégáimnak, akik sza-
badságukat megszakítva, önzetlenül több
tábor sikeres lebonyolítását is felvállalták.

Az új tanévhez mindenkinek sok sikert kí-
vánva: 

Molnár Antalné igazgató
Délegyházi Hunyadi János Általános Iskola

A 2015/2016-os tanév rendje
A 2015/2016-os tanévben a szorgalmi idő
- első tanítási napja 2015. szeptember

1. (kedd),
- utolsó tanítási napja 2016. június 15.

(szerda).
A tanítási év első féléve 2016. január 15-

éig tart. 
Az iskolák 2016. január 22-éig értesítik a

tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket
az első félévben elért tanulmányi eredmé-
nyekről.

tanítási szünetek:
- Az őszi szünet 2015. október 26-ától

október 30-áig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap október

22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási
nap november 2. (hétfő).

- A téli szünet 2015. december 23-ától
december 31-éig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2015.
december 22. (kedd), a szünet utáni első ta-
nítási nap 2016. január 4. (hétfő).

- A tavaszi szünet 2016. március 24-étől
március 29-éig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016.
március 23. (szerda), a szünet utáni első ta-
nítási nap március 30. (szerda).

Forrás: Iskolai Jogfutár, 
XI. évfolyam, 6. szám, 2015. június
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Korábban értesülhettek arról, hogy a Dél-
egyházi Hunyadi János Általános Iskola a
Nemzeti Tehetség Program keretében be-

nyújtott két pályázatot, melyek közül az
egyik egy kézműves tábor (NTP-MKÖ-14-
0098), a másik pedig a tanév utolsó negyed-
évét felölelő, számos sportrendezvényből
álló program tervezete volt. 

„Az Új generációért” – oktatás és di-
áksport versenyek (NTP-SV-14-0041)
című pályázatunkat az emberi erőforrások
Minisztériuma, az emberi erőforrás tá-

mogatáskezelő és az oktatáskutató és
Fejlesztő intézet 847.000 Ft-tal támo-
gatta; Tankerületünkkel együtt szívből örül-
tünk, hogy megkaptuk ezt a lehetőséget.

Áprilisban azonnal meg is kezdtük a prog-
ramok megszervezését: felvettük a kapcso-
latot a dunavarsányi olimpiai Központ
vezetőjével, Kovách Ákossal, nálik Fanni
úszásoktatóval és a szigetszentmiklósi Kar-
dos Lovarda ügyvezető igazgatójával, Fige
Dalmával, az utazásban pedig támogattak
minket sinkó zsolt buszsofőr és kollégái is. 

Partnereink segítségével tanulóink közül
20-20 fő mehetett heti egy, illetve két al-
kalommal lovagolni és úszásoktatásra
április-májusban. A gyerekek egybehang-
zóan mondták, hogy az oktatók nagyon ked-
vesek voltak, minden fontos biztonsági in-
tézkedést megtettek, ők pedig megtanulták,
milyen szabályokat kell betartaniuk. A 4.
osztályosok a Kardos Lovarda számára egy

papír-makettet is készítettek az utolsó lovag-
lós órára.

A tanév közben rendezett házi bajnoksá-
gok mellett június hónapban nagyobb iskolai
sporteseményeink is voltak e pályázat kere-
tében: testnevelő kollégáink, Csatári gábor
és demjánné elek Katalin szervezésében
2015. június 1-jén, a dÖK-napon sport-
ágválasztót hirdettünk, ahová olyan sport-
ágak képviselőit is meghívtuk, amelyek a
környéken kevésbé ismertek. A délelőtt fo-
lyamán bemutatót tartott nekünk a délegy-
házi Íjász Klub Márton tibor vezetésével,
a délegyházi Karate se képviseletében

pedig tordai Viktor 1. dan senpai, tordai
Attila és Wágner Richárd iskolánk tanuló-
ival együtt mutatta be a kyokushin karate

diáksport versenyek az iskolában
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speciális technikáit. Eljött hozzánk a duna-
varsányi torna egylet kézilabdacsapata
is, nálik Fanni úszásoktató általános tájé-
koztatót tartott a nyári úszótáborról, kollé-
gája, Kiss tímea a tornacsarnokban pedig
a ritmikus sportgimnasztika kecses mozdu-
lataiba avatta be a lányokat. Mondanunk sem
kell, a hozott szóróanyagok másodpercek
alatt elkeltek!

A nap további részeként tanulóink egy
része Délegyháza I. számú taván pedagógu-
saink és a délegyházi Faluszépítő egye-
sület evezős csapatának segítségével ismer-
kedhettek meg közelebbről is az evezéssel, a
fiúk a délegyházi műfüves sportpályán fociz-
tak, a többieknek pedig a tanár nénik atléti-
kai vetélkedőt rendeztek az iskola udvarán.

Több csapatot alkottak a gyerekek, nagyon
igyekeztek, hiszen mind a győzelemre haj-
tottak! A vetélkedő és evezés után az íjászok
tértek vissza a sportpályára, hogy gyerekek
és felnőttek is kipróbálják, milyen pontosan
lőnek célba.

2015. június 8-án reggel volt igazga-
tónk és testnevelő tanárunk, Mekler
László emlékére rendeztük meg a Mek-

ler Kupát az iskolában és délegyháza
műfüves sportpályáján. A kései időpont
miatt a környék iskolái közül csak a duna-
varsányi Árpád Fejedelem Általános is-
kola és a dunaharaszti ii. Rákóczi Fe-
renc Általános iskola tudott eljönni, a 3 is-
kolából összesen 4 csapattal kezdődött a
megmérettetés.

Az eseményekre – és persze további
használatra - a pályázati támogatásból sport-
eszközöket (pl. labdákat, pumpát, szeleptű-
ket, stb.) kupákat, érmeket vettünk szala-
gokkal, a labdarúgó tornára okleveleket
készítettünk és vendégül láttuk a csapa-
tokat és a kísérő pedagógusokat, valamint
a kedves „spori bácsit” is, aki az izgalmas
meccseket vezette. 

A Mekler Kupa eredményei a követke-
zők:

1. helyezést ért el a dunavarsányi Árpád
Fejedelem Általános iskola 1. számú
csapata

2. helyezett lett a dunaharaszti ii. Rá-
kóczi Ferenc Általános iskola csa-
pata

3. helyezett lett a délegyházi Hunyadi
jános Általános iskola csapata

4. helyezést ért el a dunavarsányi Árpád
Fejedelem Általános iskola 2. szá mú
csapata.

Ezúton is szeretnénk még egyszer gratu-
lálni mindenkinek!

Köszönetünket fejezzük ki Tankerüle-
tünknek, a környező iskoláknak, együttmű-
ködő partnereinknek, minden sportolónak,
csapatnak és egyesületnek, akik eljöttek hoz-
zánk rendezvényeink alkalmából. 

Reméljük, hogy a magunk elé kitűzött
hosszú távú célokhoz sikerült közelebb
kerülni e programsorozat megvalósításá-
val: gyermekeink életének még inkább ré-
szévé válik majd a sport, egyre többen
kezdenek bele valami újba – így szereznek
elismerést, hogy a mi szívünket is büszke-
ség töltse el!

Az iskola vezetősége 
és a programsorozat szervezői
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délrózsa Kézműves Praktikák tábora
Rózsaszentmárton, 2015.június 22-26.

Húsz tehetséges, ügyes kezű diákkal és két
kísérőtanárral töltöttünk öt hasznos és nagy-
szerű napot a Tehetség-pályázaton nyert
pénzből szervezett táborunkban.

1. nap, hétfő:
8-kor indultunk és másfél óra alatt értük

el a Mátra alján egy szép völgyben az 1800
lakosú Rózsaszentmártonba. A Rózsa Ven-
dégházban már várt minket tóth istván, a

gyermekláncfű Alapítvány kurátora.
Megnyitottuk a tábort: létrehoztuk az 5-5
főből álló négy csapatot, amelyeket régi kéz-
műves mesterségekről neveztünk el: Mézes-

kalácsosok, Vargák, Csizmadiák és Fa-
zekasok. Nagy pontgyűjtő verseny indult. 

Az első délután a fazekasság jegyében
telt el. első esténket a Boldogi néptánc
együttes szép táncospárjával töltöttük:

megismertük a gyönyörű
népviseletüket, gyönyörköd-
tünk táncaikban és megta-
nultuk a Mártogatós nevű
táncukat. 

2. nap, kedd:
Délelőtt mindenki maga

nyújtotta a konyhában a
mézeskalácstésztát, aztán
kiszaggatta, tepsibe rakta és
a sokféle anyaggal fantázi-
adúsan díszítettük a kisült
formákat. Később átsétál-
tunk nagy Péter méhész
közeli kertjébe, mindent
megtudhattunk a méhek-
ről és a méhészkedésről

Kedd délután a kötö-
zött batikolási techniká-
val festettük: gyönyörű
sálak, terítők és tábori pólók
kerültek ki a kis mesterek
keze alól. 

este ellátogattunk a Fa-
luházba, ahol a régi tár-
gyak, eszközök segítségével
mutatták meg nekünk, ho-
gyan éltek régen a falusiak,
amikor még villany, benti

vízvezeték és fürdőszoba, sőt központi fűtés
sem volt. TV, számítógép, telefon meg pláne!

3. nap, szerda: 
„A búzaszemtől a kenyérig” projekt

napja következett. Felkerestük Cserna ist-
vánné mezőgazdasági vállalkozó szom-
szédos telephelyét, ahol a projektünkhöz
tartozó gépekkel ismerkedtünk meg.
Hallottunk az eke, tárcsa, borona, kombiná-
tor, vetőgép, permetező és a kombájn funk-
ciójáról, működéséről. Egy 80 milliós Class
Lexion 540-es kombájnba fel is mászhat-
tunk. Délután két csoportra válva folytattuk
e kenyér-projektet. Az egyik csapat ment
a pékségbe kenyeret, zsemlét, péksüte-

Fehér Ágnes jön a gardonnyal

A Rózsa Pékségben

A buzaszemtől a kenyérig-projekt

Kidíszitett mézeskalácsok

Kötözött batik festése

egy nemezelt ujjbab
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ményt „sütni”, a másik a bedagasztott
kenyértésztából készített olyan finom
kenyérlángost, ami után mind a tíz ujját
megnyalta a sok kis pékinas!

4.nap, csütörtök:
Kézműves táborunk negyedik napjának dél-

előttjén ellátogattunk a Lignitbányászati em-
lékházba. Sok érdekességet megtudtunk az
1968-ig itt folyó bányászatról, majd átsétáltunk
a szomszédos teremben létrehozott iskolatör-
téneti kiállításra is. Délelőtt még ismerked-
tünk a fűzvesszővel is. délután ujjbábokat
készítettünk nemezgyapjúból Fehér Ágika

irányításával. Ez
volt talán a legnehe-
zebb kézműves tech-
nikánk a héten. A ki-
tartó munka ered-
ményeként azonban
szép bábok készül-
tek. Este a tábortűz-
nél a népdaléne-
kessé átváltozott
Fehér Ágnes volt a
vendégünk, aki
hozta a gardonyját
is. Vidám erdélyi
népdaloktól és körjá-
téktól zengett az
udvar. 

5., utolsó nap,
péntek:

Az utolsó napunk
nagyon zsúfolt volt.
A legügyesebbek
füles kosárkát fon-
tak, a többiek meg-
díszítették az újabb
adag mézest. Utána
nyélbe ütöttük a gú-
zsos ügyességi ver-
senyt is. A Csizma-
diák és a Vargák
voltak a legszeren-
csésebb dobók.
Megérkeztek köz-
ben a pékségből
ajándékul rendelt
csodálatos helyi
pékremekek, a ró-
zsacipók is. A cso-
magolás, rendrakás,
takarítás után utol-
jára mentünk ebé-
delni a gondozóház
éttermébe. 

Minden csapat
rengeteg ajándékot
kapott az elért
pontjaikért, a heti
derekas munkáért
cserébe. 

Mindenkinek csak ajánlani tudjuk ezt a
nagyszerű alapítványt és a vendégházat…

Befejezésül álljon itt két jóleső szülői kö-
szönet :

„Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, hogy
a gyerkőcök ott lehettek 5 napig ezen a szép helyen.
A rossz idő ellenére tartalmas foglalkozások voltak
nekik minden nap Köszönjük a helyiek vendégsze-
retetét, a kísérő tanárok: Ancsi néni és Vera néni
odaadó munkáját!”  

„… és a táborozási lehetőségen kívül azt is na-
gyon köszönöm Ancsi néninek, hogy folyamatosan

képekkel látott el bennünket, így mindig tudtuk, hol
járnak, mit csinálnak gyermekeink. Rengeteg él-
ménnyel gazdagodva tértek haza! És mi végig na-
gyon nyugodtak voltunk, mert jó kezek vigyázták
őket! Tényleg nagyon köszönjük!”  Gabriella

A szeptemberi tanévnyitó után megte-
kinthető a tábori tevékenységünkről ösz-
szeállított kis kiállításunk is az iskolá-
ban. Mindenkit szeretettel várunk!

Bulyákiné Éberth Anna 
és Mártonné Nagy Veronika 

kísérő tanárok

Mászunk fel a 80 milliós kombájnba

ennyi diszítőanyagot ...

első fagyizásunk

énekelnek a Mákviragok

A rózsaszentmartoni rózsák

Útban a búzamezőre

száradnak a batikolt pólóink
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napközis tábor az iskolában
A Hunyadi Iskola szervezésében idén is

megrendeztük a napközis gyermektáborun-
kat, melyen 11 alsós diák vett részt.

A tábor célja a gyermekek környezettuda-
tosságának növelése, a Föld változatos élő-
helyeinek bemutatása volt. Ennek megfele-
lően az öt nap öt földrész mottóját követve,
mindennap másik földrészre látogattunk el
képzeletben, a földgömb és néhány úti-
könyv segítségével. 

A gyerekek sok ismerettel rendelkeztek a
témában és örömünkre szolgált, hogy a szü-
lők is segítettek egy-egy érdekes játék vagy
könyv beküldésével. A napi tematikában
szerepelt séta, kézműves foglalkozás, papír-
színház, mesenézés, társasjáték az ebéd
utáni pihenő idejére, természetesen azért ju-
tott idő a finomságok élvezetére, és a sza-
badtéri játékokra is. 

A környezetvédelem jegyében ellátogat-
tunk a délegyházi tópartra, ahol a gyerekek
a helyi élővilágot ismerhették meg és hall-
gattunk madárhangokat.

Kóstoltunk trópusi eredetű élelmiszere-
ket, készült ökofa, melyen a gyerekek válla-
lásai szerepelnek – ki mit tesz a környezet
védelmében. Csináltunk továbbá újrahasz-
nosított anyagokból játékszereket is.

Csütörtökön a budapesti Természettudo-
mányi Múzeumba mentünk,
ahol sok érdekes állattal és nö-
vénnyel ismerkedtek meg a
gyerekek. Láttunk dinosza-
urusz és bálnacsontvázat, Noé
bárkáját, valamint ősember-
barlangot is. A nagy melegben
idehaza a vonatról leszállva jól
esett a hűsítő jégkrém ☺

Az utolsó nap plakátot ké-
szítettünk a hét eseményeiből,

itt összegeztük az elmúlt napok kincseit, va-
lamint a héten kapott ajándékainkat és az ál-
talunk ültetett fűszernövényt is hazavittük.

Reméljük, hogy ezt a pár napot a gyer-
mekek is úgy élvezték, mint a felnőttek, akik
ezúton is további kellemes nyarat kívánnak
a csapatnak! 

Hamzsekné Gál Edina 
és Ludvigné Szalai Enikő
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tisztelt olvasók!

Esemény dúsan telt el a nyár a karatésok-
nak. A nyári bemutatóink után lementek az
egyesület edzőtáborai és augusztusban a
Nemzetközi Edzőtábor Miskolcon. Az ed-
zések kevesebb számmal, de folyamatosak
voltak Pomázon, Dunavarsányon és Zugló-
ban. Elmondhatjuk, hogy összesen 150 fő
edzőtáborozott az egyesületből, ami nagyon
komoly eredmény. Köszönhető ez az ered-
mény egyrészt az egyesület edzőinek egész
éves munkájának, valamint a karatésok cél-
jainak. Gratulálunk a nyáron sikeresen vizs-
gázóknak!

Szeretném kiemelni az edzőinket: Varga
Ádámot, tordai Viktort, Horgos dánielt,
gencsi ivettet, Marossy Attilát és Len-
gyel Árpádot. Az ő munkájukkal sikerül az
egyesület edzéseit, versenyeit, edzőtáborait,
eseményeit végrehajtani, ami nem kis ener-
giát jelent a munkahelyük mellett. Sok le-
mondás, sok idő, sok energia. De mindig
kellettek segítők a 21 év alatt, és voltak is. Ők
gyerekek voltak 15 évvel ezelőtt, felnőttek,
most ők segítenek. Majd a mostani gyerekek
lesznek a segítőink 5-10 év múlva, és ez így
egy szép történet. 

„Sajnos, mint minden rejtélyesnek tűnő
dologgal, a harci művészetekkel is visszaél-
hetnek képzetlen emberek. A gyanútlan és
hiszékeny közönséget könnyű megtévesz-
teni. Az ilyen "mesterek" által keltett elkép-
zelések rendkívül károsak a karate és a harci
művészetek számára. Nagy felelősség hárul
arra, aki a harci művészetek oktatója. A ta-
nítványok bizalommal és alázatosan közeled-
nek a senseihez, hallgatnak rá és számos do-
logban hatása alá kerülnek, általában sokkal
inkább, mint az észreveszi. Az oktató és ta-
nítványa közti viszony mély értelmet és je-
lentőséget nyer mindkettejük számára, ami
évekig, évtizedekig elhúzódhat. Ennek alapja
kettejük kontaktusa a dojoban és azon kívül.
Az oktató szerepét tehát nem szabad alábe-
csülni. Nemcsak a technikákat kell ismernie
és a Karate-do filozófiájának birtokában
lenni, hanem tájékozottnak kell lennie más,
az övéhez kapcsolódó művészetekben is.
Tisztán és pontosan kell kifejeznie magát.
Szerény tanító kell, hogy legyen, készen rá,
hogy alkalmasint maga is tanulóvá váljon,
pszichológussá, baráttá és vezetővé. Nem fe-
ledkezhet meg a shoshin érzésről, illetve, hogy
milyen érzés volt kezdőnek lenni. A tanuló-
idő, míg valakiből sensei lesz, hosszú és ön-

zetlen elkötelezettséget kíván a művészet
iránt. Tíz vagy tizenöt év is alig elég, hogy a
felszínt megkarcolja.” 

(Sosai Masutatsu Oyama 10. Dan)
Ha szeretne megismerni egy távol keleti

harcművészetet, keressen meg minket edzé-
seinken. 

Szeretném eloszlatni azt a tévhitet, hogy a
karate verekedésről, agresszivitásról, rossz
emberek képzéséről szól. Ellenkezőleg, az ed-
zéseinken a tisztelettel, fegyelmezett munká-
val, alázattal, barátságokkal az öltözőkben, jó
hangulattal az edzéseken legyen az ovis, gye-
rek vagy felnőtt edzés. Olyan pozitív gondol-
kodással találkozik, ahol a karatésok élethez
való önbizalma izmosodik. Néha túlzottan,
de ez nem a karate hatása. Aki velünk marad,
annak „helyreáll” az önbizalma. Találkoztam
egy szülővel, aki elkezdett a gyerekei mellett
edzeni és azt mondta, hogy mi karatésok más
emberek vagyunk, mint az átlag nem sportoló
emberek. Kifejtette, hogy olyan emberek va-
gyunk, akik veszik a sport táskájukat hetente
kétszer, és szó nélkül elmennek edzeni, ha
versenyeznek, nem kérdeznek, hanem men-
nek plusz edzésekre. Az edzéseken nincs be-
szélgetés, csend van és fegyelem, ami nagyon
megfogta. És ezt el tudom mondani az orszá-
gos szervezetünk egyesületeire is. Fegyelme-
zett, jó hangulatú, vidám, céltudatos karate
társadalom. Ha kedve támad és szeretné ezt
az életet kipróbálni, várjuk szeretettel az ed-
zéseinken. Szeptemberben ismét edzések,
ahol szeretettel várjuk az új jelentkezőket! Fi-
gyeld az internetet , és a plakátokat.

Az egyesület edzései augusztus 31-én hétfőn
kezdődnek Délegyházán és Dunavarsányon és
szeptemberben a többi edzéshelyen. Figyel-
mébe ajánlom a  oldalt, ahol az egyesülettel
kapcsolatos információkat 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 és ovis edzéseken Délegyhá-
zán az általános iskolában, valamint Dunavar-
sányban a művelődési házban. Edzők: Marossy
Károly 4.Dan, Tordai Viktor 1. Dan.

Marossy Károly 4. dan 
klubvezető

„A valódi karatéka nyugodt, bátor, éber, szerény, boldog és egészséges.”
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Ismerős a közmondás, mely szerint messzi-
ről jött ember, azt mond, amit akar. Ebben
benne van annak elismerése, hogy könnyebben
hiszünk az idegennek, hamarabb szavazunk bi-
zalmat neki, hogy nagyobb figyelmet ajánlunk
föl neki, mint másoknak a családunkból, a köz-
vetlen környezetünkből, a munkatársaink
közül, településünkről. Biblikus alapú közmon-
dásunk ugyanezt a jelenséget így fejezi ki:
„Senki sem lehet próféta a saját hazájában.”. 

És miért van ez így? Azért, mert ebben az
esetben is felülemelkedik bennünk az irigység.
Hát ő közülünk való! Miért tudna többet, mint
mi? Miért látna jobban dolgokat, mint mi?
Hogy jön ahhoz, hogy bármit, amit mi mind
tudunk, ő jobban tudjon, vagy amit mi nem tu-
dunk, azt ő tudja? Az emberben sajnos benne
van, hogy tiltakozik a környezetében megjelenő
minőség ellen, többre hivatottság ellen. Sok-
szor irritálja, ha valaki öntudattal és önbizalom-
mal osztja meg ismeretét, még ha helyes és igaz
is az. 

Valami ilyesmi történt Jézussal, aki óriási
népszerűségre tett szert a mai Szentföld déli ré-
szein, Júdeában. Amikor pedig hazament abba
a városba, ahol korábban élt, és hirdette az
Isten megjelent szeretetét, a csodák valóságát,
akkor elutasítást nyert. Nem az volt a baj, hogy
ács létére prédikált, mert a zsinagógában akkor
is, most is bárki felállhat és megoszthatja gon-

dolatait. Hanem az volt a baj, hogy szavaiból
és tekintetéből sugárzott a bölcsesség, a hata-
lom és a méltóság. Valami olyan, ami a többie-
ket irritálta, mert rájuk mindez nem volt jel-
lemző. Zavarta őket a názáreti ács isteni Fiú-
sága, még akkor is, ha számukra jó hírt,
gyógyulást, és társadalmi igazságosságot ho-
zott, illetve hozott volna, ha elfogadják. Az
egyébként templomba/zsinagógába járó nép
nem tudta elfogadni, hogy a maguk fajta Jézus,
akit ők korábban is jól ismertek, immáron az
Isten megtestesült szeretetét hozza közéjük, és
olyan jót kínál nekik, amit Ézsaiás próféta óta,
tehát hosszú évszázadok óta vár a nép. De nem
kell, mert nem egy ufó hozza, mert nem egy
mesebeli lény hozza, hanem egy olyan ember,
mint mi, azzal a nagy különbséggel, hogy
benne nincs bűn, de van isteni természet. A
többség akkor is és most is ezt a Jézust eluta-
sítja, és ezzel lábon, sőt szíven lövi saját magát. 

A mi magyar népünkre lehet, hogy ez még
hatványozottan is érvényes. Biztos nem vélet-
len, hogy Nobel díjasaink mind külföldön tud-
ták csak elérni a tudományos előmenetelnek
ezt a fokát. A világhírű sportolóink is nagy
részben a világ másik sarkában tettek szert vi-
lághírnévre. És lehet, hogy ez a fajta minőségi
visszautasítás van abban, hogy a magyar nép-
nek egy nagy hányada évszázadokon keresztül
külhonban remélt boldogulást. És ma is, ami-

kor félmillió fiatal azt érzi, hogy idegen földön
nagyobb megbecsülést tud szerezni. 

Mint látjuk a minőségnek ez a fajta elutasí-
tása, amely egyébként párhuzamosan történik
azzal, hogy egymás gyarlóságát nagylelkűen el-
nézzük, emberi keretek között is ön- és nem-
zetpusztító. Az Isten jóságának viszonylatában
pedig halálosan tragikus. A történet, amelyben
Jézust elutasítják az utcabelijei, városbelijei,
azzal fejeződik be, hogy Jézus gyógyító, fel-
emelő, Evangéliumot hirdető csodái ott többet
nem fordulnak elő. Más városokba megy, és ott
gyógyít, ott tesz csodát, ott viszi végbe üdvö-
zítő nagy projektumát, ahol ezt szívesen fogad-
ják. Az Isten nem erőszakolja ránk kegyelmét,
csak fölajánlja. Aki ilyen-olyan ürüggyel, ma-
gyarázattal ezt elutasítja, az ott marad a beteg-
ségében, a mulandóságában, a reménytelensé-
gében. 

Gondoltunk már arra, hogy településünkön
sokkal több csoda, áldás, öröm, előrehaladás,
és békesség történhetne, ha a hívő emberek
többet mernének hitükről beszélni családjuk-
ban, úton és útfélen? A kételkedők pedig bölcs
nyitottsággal és nem a „hogy jön ez ahhoz” tí-
pusú elutasítással fogadnák azt? Higgyük el,
hogy mindannyian jöhetünk ahhoz, hogy a min-
denható Isten jóságáról bátran és hitelesen
szóljunk, és azt bárkitől elfogadjuk. 

Dr. Bóna Zoltán református lelkipásztor 

Hogy jön ez ahhoz…!?
Olvasandó Márk 6,1-6.

– Holnap reggel – kezdte a sebész – ki fogom
nyitni a szívedet.

– Ott fogod találni Jézust – vágott közbe a fiú. A
sebész bosszankodva felnézett:

– Fel fogom vágni a szívedet,– folytatta, hogy lás-
sam, mennyi károsodás történt.

– De amikor felnyitod a szívemet, Jézust fogod
ott találni...– mondta a fiú. A sebész a szülőkre te-
kintett, akik csendben ültek. 

– Miután látom, hogy mennyi károsodás történt,
vissza fogom varrni a szívedet és a mellkasodat, és
eltervezem, mi a következő lépés.

– De ott fogod találni Jézust a szívemben. A Bib-
lia azt mondja, hogy Ő ott él. Minden zsoltár azt
zengi, hogy Ő ott él. Ott fogod találni Őt az én szí-
vemben. A sebésznek elege volt:

– Majd megmondom neked, mit fogok találni a
szívedben! Sérült izmokat, gyenge vérellátást, és el-
vékonyodott érfalakat fogok találni. Ezután el
fogom tervezni, hogyan tudlak meggyógyítani.

– Jézust is ott fogod találni, Ő ott él – mondta a
fiú.

A sebész elment. Leült az irodájában, és magnó-
szalagra vette a műtéttel kapcsolatos megjegyzéseit,
gondolatait: sérült főütőér, sérült tüdőbe vezető
erek, elterjedt izomsorvadás, (visszafejlődés). Nincs
remény a szívátültetésre, nincs remény a gyógyításra,
kezelésre. Terápia: fájdalomcsillapítók, és ágyban fe-
küdni. Prognózis: – itt kis szünetet tartott – egy éven
belüli halál.

Megállította a magnót, de még volt mit monda-
nia:

– Miért??? – kérdezte hangosan. Miért tetted
ezt??? Te juttattad őt ide! Te okoztad neki ezt a gyöt-
relmet és Te kárhoztattad őt korai halálra!! Miért?

Az Úr így válaszolt:
– A fiú az Én bárányom, nem terveztem, hogy

sokáig a TE nyájadhoz tartozzon, mert ő az én nyá-
jamnak tagja, és az lesz örökké. Itt az én nyájamban
nem lesz fájdalom, olyan jólétben lesz része, amit te
el sem tudsz képzelni. Szülei egy napon találkozni
fognak vele és ők is megismerik a békességet és az
én nyájam gyarapodni fog.

A sebész forró könnyeket hullajtott, de ingerült-
sége még ennél is hevesebb volt.

– Te teremtetted ezt a fiút, Te teremtetted ezt a
szívet!!! Meg fog halni hónapokon belül. Miért?

Az Úr válaszolt:
– A fiú az Én bárányom, vissza fog térni az én

nyájamhoz, amint elvégezte küldetését. Én nem
azért küldtem az én bárányomat a nyájadba, hogy
elveszítsem, hanem azért, hogy egy másik elveszett
bárányt megmentsen.

Az orvos megértette, őróla van szó, már potyog-
tak a könnyei…

A sebész odaült a fiú ágya szélére, a szülők vele
szemben ültek. Akkor felébredt és suttogva kér-
dezte:

– Kinyitottad a szívemet?
– Igen – mondta a sebész.

– Mit találtál? – kérdezte a fiú.
– Megtaláltam Jézust – felelte az orvos. …
Te hogyan gondolkodsz arról, amit Isten tesz kö-

rülötted? A legtöbb esetben jobb megoldást tudnál,
mint ő? Isten a mi teremtőnk, mi pedig a teremtmé-
nyei. Képességeink, bölcsességünk az Alkotóéhoz
mérten szinte semmik. 

A kisgyermekek sokszor nem értik, hogy apa,
anya mit, miért tesz, de a szüleikre bízzák magukat,
mert tudják, hogy szeretik őket és minden tervük-
ben nagyon figyelnek arra, hogy gyermekeik jövője
a lehető legjobban alakuljon. 

Ugyanígy sokszor mi sem értjük, hogy Isten
miért tesz valamit így, vagy úgy, de ez nem azt jelenti,
hogy ő rosszul csinálja, és mi okosabbak vagyunk.
Ő minden tervét úgy alkotja, hogy te megtaláld Jé-
zust, akiben ő a kegyelmet és az igazi élet örömét
adja neked, mert a jövőd akkor fog a lehető legjob-
ban alakulni. Életedet nem valami számodra befo-
lyásolhatatlan szél fújja ide, vagy oda. Jövődet saját
döntéseid határozzák meg. Ha nem kérsz Isten irá-
nyításából, akkor hiába keresed azt a boldogságot,
ami nála van, és fölöslegesen hibáztatod őt annak
hiányáért. De ha úgy döntesz, hogy odafigyelsz rá
és engedelmeskedsz neki, akkor rájössz, hogy meny-
nyire szeret, hogy érted, miattad történik minden.

„Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse
és megtartsa az elveszettet.” Lukács 19:10

Mihály Zoltán
Baptista Gyülekezet

A szív
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A bibliai próféciák alapján a Messiásnak asz-
szonytól, mégpedig szűztől kellett származnia. A
Teremtés könyvének harmadik fejezetében, Ádám
és Éva bukása után Isten megígérte, hogy lesz a
bűn alól megváltás, az asszony magva fog a kígyó
fején taposni. Ézsaiás könyvének hetedik részében
pedig azt olvassuk, hogy a szűz fog foganni mé-
hében, és fiat szül, Immánuelt – ennek jelentése
velünk, közöttünk van az Isten. 

A próféciák alapján tehát a Messiás félig ember-
től kellett, hogy származzon, mégpedig Júda nem-
zettségéből, azon belül is a királyi vonalból, Dávid
leszármazottai közül. Isten azt ígérte meg Dávid-
nak, hogy halála után a fiai közül rendel egyet, aki
Isten fia lesz, Isten az ő atyja lesz, és királyi széke
erős lesz mindörökké. Ez az ígéret Jézus Krisz-
tusban valósult meg, hiszen Salamonnak és leszár-
mazottainak királysága nem tartott örökké.

A Messiás, vagy a görög szó alapján Krisztus,
Isten Fia tehát úgy tudott emberré válni, hogy
Isten egy szüzet termékenyített meg az ő Szelleme
által. Erre a feladatra egy tiszta, istenfélő zsidó
hölgyet választott ki az Úr, aki Júda nemzettségé-
ből, azon belül is Dávidtól származott. Ezért is
tartalmazza mind a Máté, mind a Lukács evangé-
liuma a Messiás családfáját – bár az egyik Józsefé,
Jézus nevelőapjáé, a másik Máriáé, mindketten
Dávid leszármazottai.

Krisztusnak azért kellett félig embertől szár-
maznia, halandó emberi testtel rendelkeznie, hogy
meg tudjon halni, és be tudja teljesítetni a megvál-
tás művét.

Mária a Józseffel való jegyessége során esett te-
herbe Jézussal, és a zsidó törvények alapján ezért
ki kellett volna végezni. József, mikor tudomást
szerzett Mária áldott állapotáról, úgy döntött,
hogy inkább titokban elküldi, nem akarta nyilvá-
nosan megszégyeníteni. Egy angyal azonban
álomban megjelent neki, és elmondta, nyugodtan
vegye feleségül Máriát, mert a gyermek a Szentlé-
lektől fogant, majd idézte neki az Ézsaiás könyvé-
ben szereplő próféciát is. A Biblia alapján József
nem „ismerte” Máriát, azaz nem élt vele házasé-
letet mindaddig, amíg Jézus meg nem született,
tehát Mária szűzként szülte meg Jézust. Az evan-
géliumok beszámolója szerint ezután Jézusnak
több lány és fiú féltestvére született (például Jakab,
Józsé, Júdás – nem az áruló – és Simon, a Márk
evangélium hatodik része alapján), tehát Mária
nem maradt szűz.

A Biblia nem említi, hogy Mária is szeplőtelenül
fogant volna, és haláláról, mennybemeneteléről
sem ejt semmilyen szót. A hozzá való imádságot
sem engedélyezi a Szentírás, hiszen „egy az Isten,
egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember
Krisztus Jézus” – ahogy az Pál apostol írja Timóte-
ushoz írt első levelében.

A római birodalom terjeszkedése során magába
olvasztotta azoknak a pogány nemzeteknek a val-
lásait, isteneit, amelyek felett uralmat szerzett.
Egyben jó színteret biztosított az evangélium szé-
leskörű elterjedésének, a Megváltó is Róma világ-
uralma idején született. A keresztény tanítások fel-
hígulásával azonban egyes pogány istenek keresz-
tény szentekké, azok ünnepnapjai keresztény
ünnepekké lettek „átkeresztelve”. Például Mária
istenanyaságát – a kifejezés arra utal, hogy Jézus
isteni természetét tőle kapta, pedig tőle az emberi
részt örökölte – az ötödig században, a II. egyete-
mes zsinaton, 431-ben mondták ki, mégpedig
Efézusban, amely az Apostolok Cselekedetéből is
ismert, Diana vagy Artemisz kultusznak a köz-
pontja volt. Diana a szüzesség és az anyaság isten-
nője volt, aki a termékenység erőit is képviselte.
Augusztus 15-e is Diana ünnepe volt, és I. Nagy
Szent Gergely pápa (590-604) óta ezen a napon
ünneplik Mária testben történt mennybemenetelét
– amit viszont sem a Szentírás, sem más törté-
nelmi források nem támasztanak alá, ahogy a
mennyben történt megkoronázását sem. Bár sze-
repel a Bibliában az „ég királynéja” kifejezés, Je-
remiás próféta könyvében, de negatív értelemben,
pogány istenségként.

Augusztus 5. Havas Boldogasszony, szűz
Mária római főtemplomának felszentelése

Legősibb Mária templom. Egy csodára vezetik
vissza történetét. Egy János nevű gazdag patricius
és Liberius pápa álmukban utasítást kaptak, hogy
építsenek templomot a Szűzanya tiszteletére, ahol
másnap havat találnak. Ez augusztusban történt,
innen ered az augusztus 5-i ünnep – Havas Szűz
Mária. A háttérről az efezusi zsinat - 431. – taní-
tására fordítsuk figyelmünket, amely Istenszülő-
nek nevezi a Boldogságos Szüzet. Az Esquilinus-
dombon épült bazilikát III. Sixtus pápa építette
újjá 432-440. Jelentőségét akarta kifejezni, ezért a
Santa Maria Maggiore nevet adta. Többször átépí-
tették és bővítették a bazilikát, mozaikjain és fres-
kóin az Istenanya ábrázolásai láthatók. Nagy Szent
Gergely pápa (490-604.) korától a római nép által
tisztelt Salus Populi Romani kegykép látható. A
főoltár alatt a betlehemi jászol maradványait őrzik
nagy tisztelettel.

Augusztus 6. Urunk színeváltozása
Az Egyház ma ünnepli a csodálatos titkot,

amelyben Urunk Istenségét ragyogtatja fel. Péter
apostoli levelében (2Pét. 1,16-19) és a liturgikus
évnek megfelelően a három szinoptikus evangé-
listának párhuzamos részeit olvashatjuk. Már az
V. században a keleti-szír liturgia említi, a frank,
római liturgiában csak a X. században jelenik meg
és terjed el. 1457-ben a török feletti Nándorfehér-
vári győzelem emlékére III. Kalliktusz pápa az
egész egyetemes egyházra kiterjesztette. Jelentő-
sége a prefációban hangzik el, melynek alapja
Nagy Szent Leó pápa beszéde: „Önmagában, mint

az Egyház fejében mutatja meg dicsőségének azt a fényét,
amely majd egyszer beragyogja az Egyház egész testét.” 

Augusztus 15. nagyboldogasszony, szűz
Mária mennybevétele

Apostoli rendelkezésében XII. Piusz pápa az
Egyház hitét és ősi meggyőződését fogalmazza
meg: „Szűz Mária kiváltságának legfőbb koronájaként
elnyerte a mentességet a sírban való romlástól – szent Fiához
hasonlóan – legyőzve a halált, testével és lelkével felvétetett
a mennyei dicsőségbe, ahol szent Fiának, az örökkévalóság
halhatatlan Királyának jobbján, mint Királynő tündököl.”

Rómában már a VII. sz. közepétől ünnepelték,
I. Szergiusz pápa az ünnep liturgiájához körme-
netet rendelt. I. Hadrianusz pápa (772-795) Nagy
Károlynak küldött Sacramentum Gregorianum „a
dicsőséges Szűz Mária felvétele” ünnepének szö-
vegét tartalmazza. XII. Piusz pápa meghirdette
Szűz Mária mennybevitelének dogmáját. Ekkor
tartják sok helyen a gyógynövények megáldását,
mivel Mária „a mezők virága és völgyek lilioma” (Én.
2.1). 

Augusztus 20. szent istván király, Magyar-
ország fővédőszentje

969. körül született Esztergomban, Szent Adal-
bert keresztelte meg, Magyarország királyává
1000-ben koronázták. Országalapító királyunk,
törvényeket alkotott, rendezte a magyar nép életét,
az egyházi életet megszervezte, szerzeteseket hí-
vott az országba, ispotályokat létesített. Példás csa-
ládi életével a magyar családok eszményképe. Imre
fiát az Intelmek megírásával készítette az uralko-
dásra. Szerencsétlen vadászat alkalmával Imre her-
ceg elhunyt. Nem esett kétségbe a nehéz helyzet-

ben, halála előtt országát a Boldogságos Szűznek,
a Magyarok Nagyasszonyának ajánlotta fel. 1038.
augusztus 15-én halt meg, Székesfehérváron te-
mették el. Ünnepét szentté avatásának napján tart-
juk. A magyar egyház ezen a napon a Szent Jobb
körmenettel emlékezik az országalapító királyra.
A budapesti Szent István Bazilika, Szent Jobb ká-
polnájában található a Szent Jobb ereklye. Itt a plé-
bániai hívek évente több alkalommal vehetnek
részt a plébánosunk vezetésével. 

Plébánosunk ezen alkalmakkor szentmisét
mutat be Magyarországért, hazánkért, és éjszakai
virrasztáson közösen imádkozunk, a többi hívek-
kel együtt. 

Augusztus 25. Kalazanci szent józsef  áldo-
zópap

Spanyolországban született 1557-ben. Vallásos
nevelésben részesült, 1583-ban pappá szentelték.
Hazájában kezdte szolgálatát, majd Rómába ment.
A Transteverén ingyenes népiskolát létesített, tár-
saival együtt tanított. 1617-ben alapította a piarista
rendet, tagjai felvállalták ezt a fontos feladatot.
Halála után XII. Piusz pápa a katolikus iskolák
patrónusának rendelte.

Augusztus 29. Keresztelő szent jános vér-
tanúsága

Jézus előfutára volt, meghirdette jövetelét. Vér-
tanúságának emléknapja a Szamariában lévő Se-
baste város bazilikájának felszentelési évfordulója.
A IV. sz. közepén ide helyezték el földi maradvá-
nyait. Vértanúságáról Szent Márk evangéliumában
olvashatunk.

Józsa Sándorné hitoktató 

A Római Katolikus Egyház szentjei, ünnepei augusztus hónapban

Szeretettel várunk mindenkit  istentiszteleteinken!
Hit gYÜLeKezete – Dunaharaszti. Cím:
Dunaharaszti, Arany János u. 30. (a focipályánál)
Istentiszteletek: Péntekenként 18.30-tól.

telefon: 0670-546-0505   •   www.hit.hu

Mit ír a Biblia Máriáról?
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a
-nak”

Tíz éves vagy és még nem sportoltál ?! – Ideje elkezdeni!
Több éve nem sportoltál ?! – Ideje újrakezdeni!

Gyere, és próbáld ki!

A délegyházi Kölcsey Művelődési Központ
és a dunavarsányi Petőfi Művelődési Ház

közös szervezésében

„Teret adunk

2015. szeptember 12-én
Délegyházán, a Szent István téren

10.00 órától

több, mint 40 sportág képviselői Délegyházáról,
Dunavarsányról, Kiskunlacházáról, Szigetszentmiklósról, 

Szigethalomról, Tökölről, Taksonyról!

Edzők, élsportolók, szakmai tanácsadás, sport masszőrök 

Szeretettel és sok mozgási lehetőséggel várunk 
minden gyermeket és felnőttet!

A belépés ingyenes!

Szeretettel várunk 
minden kedves délegyházi és környékbeli

lakost

2015. szeptember 12-én
(szombaton)

Szabadkára, a piacra (Szerbia)
vásárlás céljából.

Útiköltség: 2000 Ft/fő
Sofőr: Palóczai-Kiss Sándor

Jelentkezni lehet Palóczai-Kiss Sándorné, Böbinél
a +36/70-387-2022 illetve +36/70-434-5163-as

számokon.

Kirándulásra hívunk 
minden kedves délegyházi

és környékbeli lakost

2015. szeptember 05-én (szombat)
A XIX. Nemzetközi Tiszai
Halfesztiválra, Szegedre

Útiköltség: 2000 Ft/fő
Sofőr: Palóczai-Kiss Sándor

Jelentkezni lehet Palóczai-Kiss Sándorné, Böbinél
a +36/70-387-2022 illetve +36/70-434-5163-as

számokon.

Furmányos kis komédia a „Nyolc nő". Egy francia kisvárostól pár kilométerre, egy magá-
nyosan álló hegyvidéki házban játszódik a történet. A család a külföldön tanuló Susanne,
a legidősebb lány hazatérését várja. A békés idillt hatalmas sikoly töri meg. Marcelt, a ház
urát holtan találják szobájában, késsel a hátában. 
A házban lévő nyolc nő az áldozat anyja, felesége, húga, sógornője, két lánya és két ház-
tartási alkalmazottja. A házat közben a hóvihar és a gyilkos teljesen elzárja a külvilágtól!
Mit tehet ilyenkor nyolc nő, aki a házban rekedt? 

Megkezdődik hát az amatőr nyomozás, ami szinte lehetetlen küldetés,
mert mindenki hazudik. A gyilkos azért, hogy leplezze magát, a többieknek pedig
egészen más titkolnivalójuk van. Tudják, hogy a gyilkos köztük van, de melyikük
lehet az?

Az előadás főszerepeit  
HERNÁDI JUDIT, PÁSZTOR ERZSI, ZSURZS KATI, DOBÓ KATA, 

ANDAI GYÖRGYI / TÓTH JUDIT, ERDÉLYI TIMEA és HORVÁTH LILI 
alakítják.

Költség: színházjegy: 3.500,-Ft
BUSZKÖLTSÉG A DÉLEGYHÁZI LAKOSOKNAK NINcS!

Indulás: 18.00 órakor a Kölcsey Művelődési Központ elől.

Jelentkezni és érdeklődni lehet a Kölcsey Művelődési Központban 
2015. szeptember 18-ig személyesen, vagy a 24/212-005-ös telefonszámon.

Mindenkit szeretettel várunk!

Színházbusz
2015. szeptember 28-án (hétfőn)
szeretettel hívunk mindenkit a

Játékszín
19.00 órakor kezdődő

Nyolc nő
című bűnügyi komédia előadásárára.

Kölcsey Művelődési Központ 2337 Délegyháza, Szabadság tér 1-3.Tel.:24/212-005, e-mail:kolcseymuvhaz@delegyhaza.hu
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Hidraulika tömlők
gyártása javítása Bugyin
a Kovács Műszaki Boltban
2347 Bugyi, Kossuth Lajos u. 35.

Képzett, tapasztalat személyzet, 
nagy árukészlet, kedvező árak!

06-30-475-9229
06-30-301-7112

3. Barátság öregfiúk torna a dorman bázisnál
A Marosvásárhelyi Apollo Old Boys öreg-

fiúk együttese szervezésében, a nagyadorjáni
dombok aljában lévő, Dr. Buturcă Sándor tu-
lajdonában lévő, kiváló gyepszőnyeggel ren-
delkező Dorman sportbázis kispályáján ke-
rült sor a  minap a 3. Barátság kupa elneve-
zésű labdarúgó-tornára. 

A tornán a házigazda hazai együttesen
kívül még részt vett Délegyháza (Pest megye)
és Magyarkapus (Kolozs megye) öregfiú-lab-
darúgói alkotta csapata, akik már harmadik
éve ápolják a baráti kapcsolatot a marosvá-
sárhelyi hasonló korú futballista-társaikkal. 

A rendezvényen a nagy meleg miatt min-
denki-mindenki alapon csak 2x20 perces fél-
időket játszott, majd a pontok és a gólarány
segítségével döntődött el a végső sorrend. 

Az első találkozón az Apollo Old Boys 3-2
arányban maradt alul a Délegyházával
szemben, míg a második mérkőzésen 7-4-re

vesztettek a több
40 év alatti játé-
kost is felsora-
koztató Magyar-
kapussal szem-
ben. A harmadik,
mindent eldöntő
találkozón a dél-
egyházi öregfiúk
– akik soraiban
remekelt Mari-
nyák Zsolt, Ke-
resztesi Csaba,
Zsüle István és
Németh H. Fe-

renc– 5-4 arányban legyőzték Magyarkapus
együttesét.

A tornát az eredmények alapján dél-
egyháza nyerte meg, Magyarkapus a máso-
dik, míg az Apollo Old Boys a harmadik lett.
A szervezők a legjobb kapusnak a marosvá-

sárhelyi Cociș Cristiant, a legjobb játékos-
nak a délegyházi Keresztesi Csabát, a leg-
technikásabb labdarúgónak a marosvásárhe-
lyi Mike Eugent (aki az 1996- 1997-as bajnoki
évadban a magyar 1. ligában lévő Tiszakécske
játékosa volt) választották meg. 

A torna gólkirálya a magyarkapusi Török
Tibor, míg a torna főszervezője a marosvá-
sárhelyi Böjte Attila volt, aki hajdanán négy
éven keresztül a délegyházi együttesnél fut-
ballozott. 

Említésre méltó, hogy a délegyházi öregfiúk lab-
darúgóknak a pálya széléről a feleségeik is druk-
koltak. Ők egyébként férjeikkel a mérkőzés előtti
napokban részt vettek a hagyományos nemzetközi
jobbágytelki tánctáborban. 

A torna győztes délegyházi Végel-
gyengülés öregfiúk–együttesének felál-
lítása: 

zsüle istván–kapus, Keresztesi Csaba,
Keresztesi Marcell, nagy zoltán csk.,
Bednárik László, dr. Riebl Antal, Mari-
nyák zsolt, német H. Ferenc, demeter
tibor, Kelemen jános, Bodnár gábor,
Papp zsiga, Bednárik jános és Faragó
józsef–mezőnyjátékosok.

Czimbalmos Ferenc-Attila
sportújságíró, Marosvásárhely
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Közérdekű  telefonszámok:
1. Polgármesteri Hivatal
cím: 2337. Délegyháza, Árpád u. 8
tel.: 06-24/542-155, fax szám: 06-24/542-156
2. napsugár óvoda
cím: 2337. Délegyháza, Árpád utca 6.
tel.: 06-24/212-070
3. Hunyadi jános Általános iskola
cím: 2337. Délegyháza, Árpád utca 53.
tel.: 06-24/212-055, fax szám: 06-24/212-055
4. dunavarsány Környéki gyermekjóléti és Család -
segítő szolgálat
tel.: 06-24/483-352
5. zsebi-baba Családi napközi
cím: 2337. Délegyháza, Árpád u. 2.
tel.: 06-30/868-6614
6. Kölcsey Művelődési Központ
cím: 2337. Délegyháza, Szabadság tér 1-3.
tel.: 06-24/212-005
7. Könyvtár
cím: 2337. Délegyháza, Szabadság tér 9.
tel.: 06-24/412-172
8. orvosi rendelő
cím: 2337. Délegyháza, Rákóczi u.8.
tel.:06-24/212-044

Rendelési idő: Hétfő: 8-12, Kedd: 8-12
Szerda:13-17, Csütörtök: 8-12, Péntek: 8-12

9. orvosi ügyelet
cím: 2336. Dunavarsány, Habitat u. 22-24.
Egészségház tel.: 06-24/472-010,
hívható hétköznapokon 16.00-8.00 között,
hétvégén, ünnepnap 0.00-24.00 között. 
10. Fogorvos
cím: 2337. Délegyháza, Rákóczi u.8.
tel.: 06-24/212-753
11. Védőnői szolgálat
cím: 2337. Délegyháza, Rákóczi u.8.
tel.: 06-24/412-128
12. gyógyszertár
cím: 2337 Délegyháza, Rákóczi u.8.
tel.: 06-24/212-065
13. délegyházi Állatorvosi Rendelő
cím: 2337. Délegyháza, Rákóczi u. 2
dr. Hegedűs Tamás: 06-30/471-3306
dr. Kotora Noémi: 06-30/232-8395
14. Posta
cím: 2337. Délegyháza, Gizella telep 41/2.
tel.: 06-24/512-805

Nyitva tartás: H8-12, 12:30-18; K 8-12, 12:30-14
Sz 8-12, 12:30-16; Cs 8-12, 12:30-16; P 8-12, 12:30-16

15. Máltai szeretetszolgálat délegyházi Csoportja
tel.: 06-70/434-516, 06-70/434-5163
23. MisA Alapítvány – Dr. Gligor János
tel.: 06-24/486-023 06-30/222-3535
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.: 06-30/599-6160
19. dunavarsány – délegyháza Ref.ormátus 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 Rendőrörs
cím: 2336. Dunavarsány, Gyóni Géza u. 5.
tel.: 06-24/472-125
Rendőrség szolgálati mobil: 06-20/489-6753
23. dPMV zrt. Víz - és szennyvízszolgáltatás
cím: 2336 Dunavarsány Vörösmarty u.149.
tel.: 06-24/483-128

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

• Kertfenntartás, kertépítés a HM Kerttől. Tel.: 06-70-866-7398, 06-70-775-8606. E-mail:
hmkertek@gmail.com; Honlap: http://hmkert.hupont.hu

• HŰTŐGÉP javítás garanciával, hétvégén is. Nyugdíjasoknak kedvezmény! Ugyanitt
KLÍMA szerelés- és karbantartás is. Tel.: 06-20-467-7693

A Lépcsős boltban FÜzet, tAnszeR, tÁsKA vásár!

Délegyházi Hírek
Kiadó: Délegyházi Polgármesteri Hivatal

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

E-mail cím: delegyhazihirek@delegyhaza.hu • Tel./Fax: 06-24-212-005
Készült: 1700 példányban • Eng.szám: B/PHF/1408/P1994

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

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

Nyomdai munkák: West-Graph Kft.

A déLegYHÁzi óVodA és A CsALÁdi nAPKÖzi
eLéRHetőségei

napsugár óvoda
2337 Délegyháza, Árpád u. 6.
E-mail: delegyhaziovi@gmail.com

etkezes.ovoda@gmail.com
Honlap: www.delegyhaziovoda.hu
Telefon/fax: 06-24/212-070
Mobil: 06-30/692-10-54

Családi napközi (CsAnA)
2337 Délegyháza, Árpád u. 2.
Mobil: 06-30/868-66-14

Az óvoda fenntartója, címe:
DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
2337 Délegyháza, Árpád u. 8.



DU-NÁD KFT. 
BETONÜZEM
ÉS TÜZÉP TELEP
Cím: Dunavarsány, Vörösmarty út 2434/3
(kisvarsányi OIL Benzinkúttal szemben)
Tel: 30/969-1124, 30/385-4385
Nyitva tartás: H-P 7:00-17:00, Szo. 7:00-12:00 
Téli nyitva tartás: H-P 7:00-16:00, Szo.7:00-12:00
E-mail: dumix@citromail.hu

- MIXER BETON                  - ZSALUKŐ 15/20/25/30/40
- CKT                               - PILLÉR ZSALUKŐ 20/25/30/40
- FÖLDNEDVES BETON          - FALAZÓ ELEM 10/20/30
- ESTRICH BETON                - TÉGLA/LEIER,B-30,KISMÉRETŰ
- SZÁLLÍTÁS, DARUZÁS        - YTONG 5/10/30
- GÉPI FÖLDMUNKA              - ÁTHIDALÓ 1,00/1,25/1,50/1,75/2,00
- SÓDER, HOMOK                 - FÖDÉMGERENDA
- TERMŐFÖLD, MURVA          - JÁRDALAP 35/40/50
- CEMENT, MÉSZ                 - GYEPRÁCSKŐ
- CSEMPERAGASZTÓ többféle   - NÖVÉNYTÁMFAL
- VAKOLÓ, FALAZÓ HABARCS  - KERTI SZEGÉLY
- KERTI SÜTŐ                    - KERTI DEKOR KÖVEK

TÉRKÖVEK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN (több mint 100 féle)
ÁLLANDÓ TÉRKŐ AKCIÓ!
SZÜRKE TÉRKÖVEK 1.850Ft/m2 (37Ft/db-tól!)
BARABÁS TÉGLAKŐ (5cm piros-sárga): 2.590Ft/m2 (74Ft/db)

- KERTI SZEGÉLY (szürke)            500Ft/db
- DÍSZKÖVEK                                300Ft-tól/kg
- CEMENT                                      825Ft/zsák (25kg)
- MÉSZ                                           1.250Ft/zsák (50kg)
- CSEMPERAGASZTÓ                    1.050Ft-tól/zsák (25kg)
Az akció nem teljes körű, érdeklődjön a telephelyünkön!

PARTNER KAPCSOLATOK:
BARABÁS TÉGLAKŐ KFT, BAUMIT KFT, BETONEPAG KFT, DO-BETON KFT,
DUNA-DRÁVA CEMENT KFT, ÉSZAKMAGYAR TÉGLAIPARI KFT, KK KAVICSBE-
TON KFT, LEIER HUNGARIA KFT, SAKRET-HUNGARIA BT, SW UMWELTTECH-
NIK MAGYARORSZÁG KFT, XELLA MAGYARORSZÁG KFT.


