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„Méltósággal emlékeztünk mindazokra, akik életüket 
áldozták nemzetünk megmaradásáért. Emlékük előtt

tisztelegve a Kopjafa körül gyertyákat, fáklyákat, 
koszorúkat helyeztünk el.”
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A Képviselő-testület 2016. október 18-án
rendes ülést tartott a Polgármesteri Hi-
vatal Tanácstermében. Az ülés kezdetén
dr. Riebl Antal polgármester beszámolt
a lejárt határidejű határozatok végrehaj-
tásáról. 
Az első napirendi pont keretében megtár-
gyalta a Képviselő-testület az Árpád u.
1/1. szám alatt létesítendő körzeti megbí-
zotti iroda ügyét, és jóváhagyta az ehhez
szükséges megállapodásokat. Az ingatlan-

ügyek keretében egy partrendezési és vé-
teli ajánlat megtárgyalására került sor. 
A harmadik napirendi pont keretében a
helyi adókkal kapcsolatos törvényi vál-
tozásokat tárgyalta meg a Képviselő-
testület, valamint döntés született a te-
lekadóról szóló rendelet tervezett mó-
dosításáról, továbbá a települési adó
bevezetéséről a valóságban tényleges
mezőgazdasági művelés alatt nem álló,
a telekadó hatálya alá nem tartozó kül-

területi ingatlanok, valamint a Htv. sze-
rinti bányató adótárgyakra. A tervezett
módosítások a lakosság széles körét
nem fogják érinteni. Végezetül az egye-
bek keretében a hókotrás előkészületeit
tárgyalta meg a Képviselő-testület. 
Az ülés jegyzőkönyve a Könyvtárban, il-
letőleg a község honlapján (www.delegy-
haza.hu) olvasható. 

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

Önkormányzati hírek

Tisztelt  Lakosok! Örömmel tájékoztat-
juk Önöket, hogy Délegyháza Község
Önkormányzata gépparkjának növeke-
dése következtében idén is Délegyháza
Község egész területén (gyűjtő utakon, az
intézmények előtti utakon, falu központ-
jában, tanyákon és az üdülőterületen is)
az önkormányzat által üzemeltetett gé-
pekkel végezzük el az utakra hullott hó
eltakarítását. (MTZ-820, VTZ-2048, trak-
torokkal, tartalék: JCB 3CX-4 rakodó-
gép). Szükség esetén külső vállalkozó
megbízására is sor kerülhet.
A havat akkor kezdjük el takarítani, ami-
kor annak magassága eléri az 5 cm-t. A
síkosság-mentesítésről speciális síkosság
mentesítő anyag (Eis Tiger) szórásával
gondoskodunk a buszjárat vonalán, vala-
mint a falu központjában lévő főutakon. 
Kérjük, hogy a téli fagyos, havas idő-
szakban szíveskedjenek fokozottabb fi-

gyelemmel közlekedni a balesetek elke-
rülése érdekében! 

Elérhetőségek:
Hallai László községgondnok: 

30-599-6160
Szilveszter Lajos alpolgármester:

30-692-1073

Hóeltakarítás

A tűzifa árusítással kapcsolatos bűncselek-
mények megelőzése érdekében a Sziget-
szentmiklósi Rendőrkapitányság az alábbi-
akat javasolja a lakosságnak:
A fűtési szezon kezdetével a megfelelő tü-
zelő beszerzése jelentős kiadást jelent a
háztartások számára. Ebben az időszakban
számítani lehet a tűzifával „trükköző” csa-
lók megjelenésére.
Fontos, hogy a tüzelő beszerzésekor tisztá-
ban legyünk a realitásokkal, őrizzük meg
egészséges bizalmatlanságunkat a piaci
árnál jóval kedvezőbbnek tűnő ajánlatokkal
szemben!
A vásárlást megelőzően tájékozódjunk, is-
merjük meg a tűzifa kereskedők által hasz-

nált, és alkalmazott főbb fogalmakat, mér-
tékegységeket (pl. rönkfa, kugli, hasoga-
tott, ömlesztett, mázsa, köbméter, erdé-
szeti köbméter, fafajták stb.), melyhez kér-
jük megbízható szakember (pl. erdész)
segítségét!
Minden esetben a telephellyel, és hiteles
mérőeszközzel rendelkező kereskedőket ré-
szesítsük előnyben!
A házaló árusok „kedvező” ajánlatait min-
dig fenntartásokkal kezeljük!
A kiszállítás időpontját célszerű előre
egyeztetni, fontos, hogy a lerakodásnál csa-
ládtagunk, rokonunk, megbízható szomszé-
dunk is jelen legyen!
Soha ne utaljuk előre a vételárat! A fát csak

akkor fizessük ki, ha az a megrendelésünk-
nek megfelelő minőségű, fajtájú és mennyi-
ségű!
Otthonunkba idegeneket ne engedjünk be,
célszerű a megbeszélt vételárat előre össze-
készítenünk! 
Amennyiben mégis bűncselekmény áldoza-
tává váltak, akkor igyekezzenek minél job-
ban megfigyelni a tettest és az általa használt
jármű típusát, színét, jellemzőjét, esetleg a
forgalmi rendszámát. Ezeket a jellemzőket
jegyezzék fel és értesítsék a rendőrséget a
107 vagy 112 központi segélyhívó telefon-
számok valamelyikén.

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztály

Tűzifa „akciós” áron
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József  Attila szavai már a telet idézik, időjá-
rásunk még enyhe arcát mutatja, azért nem
árt felkészülni már most a téli évszaknak
megfelelő nagyobb lehűlésre, szélsőséges
időjárási helyzetekre, intenzív havazásra!

Készüljünk fel a havazásra!
• Érdemes folyamatosan figyelemmel kísérni

a híradásokat és az időjárás előrejelzést.
• Célszerű előkészíteni hólapátot, homokot, ele-

mes rádiót és zseblámpát, tartalék elemeket.
• Gondoskodni kell, hogy a mobiltelefonok

fel legyenek töltve, indokolt lehet tartalék
akkumulátor beszerzése is.

• Megfontolandó, hogy ivóvízből (ásvány-

vízből), nem romlandó élelmiszerekből,
gyógyszerekből néhány napra elegendő
tartalékot képezzünk.

• Érdemes hordozható alternatív fűtőtestet,
vagy tűzhelyet készenlétbe állítani és fel-
halmozni tartalékokat tüzelőanyagból.

• Legyen elérhető helyen elegendő mennyi-
ségű meleg ruházat, amely lehetővé teszi a
többrétegű öltözködést!

Az otthon biztonsága! 
• Hagyományos tüzelőberendezés haszná-

lata esetén különös figyelemmel kell lenni
a tűzmegelőzésre, füstelvezetésre.

• Azokat a PB-gázzal üzemelő fűtőkészülé-

keket, amelyek nincsenek a kéménybe
kötve, vagy az égéstermék szabadba tör-
ténő kivezetése más módon nem megol-
dott, soha ne üzemeltesse folyamatosan
zárt térben! A helyiség nagyságától és a fű-
tési fokozattól függően legalább egy-más-
fél óránként szellőztetni kell a helyiséget,
ellenkező esetben a felgyülemlő égéstermé-
kek mérgezést okozhatnak.

• A gázszolgáltatás ideiglenes kimaradása
esetén ne hagyja nyitva a fűtőkészülék el-
zárócsapját!

• Legyenek otthon alapvető gyógyszerek,
kötszerek, ha csecsemő van a családban,
számára tápszerek!

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, 
Hogy melegednének az emberek.

Ráhányni mindent, ami antik, ócska,
Csorbát, töröttet s ami új, meg ép,
Gyermekjátékot, – ó, boldog fogócska! –
S rászórni szórva mindent, ami szép.

Dalolna forró láng az égig róla
S kezén fogná mindenki földiét.

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hisz zúzmarás a város, a berek...
Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni
És rakni, adjon sok-sok meleget.

Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni,
Hogy fölengednének az emberek!

MEGHÍVÓ
a településünkön működő

Pest Megyei Civil Információs Centrum partnerségi információs napjára
az irodának is helyt adó Soli Deo Gloria Közösségi Házba

november 9-én 14 órára.

Az információs nap meghívott vendégei
Pest megye polgármesterei, a civil referen-
sek, a szakmai szervezetek előadói, a válasz-
tókerületek országgyűlési képviselői és ter-
mészetesen a civil szervezetek képviselői,
tagjai, de nyitott minden érdeklődő előtt. 
Az első vendégelőadó mutatja be az új
Elektronikus Pályázói Tájékoztató Felületet
(EPTK) és ad lehetőséget megbeszélésre az
Emberi Erőforrások Minisztériumából. 
A településünket is több ponton érintő kul-
turális közfoglalkoztatási programról Dénes-
Varga Zsuzsanna a Nemzeti Művelődési In-

tézet (NMI) Pest Megyei Irodájának osztály-
vezetője beszél és válaszol a közönség sora-
iból feltett kérdésekre. 
A közfoglalkoztatás adminisztrációs kérdé-
seinek/problémáinak megoldására terveink
szerint a Ráckevei Járási Hivatal Foglalkoz-
tatási Osztályvezetője, Schwarz Gáspár lesz
segítségünkre. 
A Pest Megyei Civil Információs Centrum
együttműködő partnere az újhartyáni „Her-
cel” Sváb Hagyományőrző Egyesület köz-
munka-tapasztalatairól Hornyákné Fajth
Teréz elnök ad beszámolót. 

Tekintettel arra, hogy a Centrumot működ-
tető Isten Szolgálatában Református Misz-
sziói Alapítvány idén ünnepli alapításának
25. évfordulóját, a születésnapi köszöntőre
Bóna Zoltán országgyűlési képviselőt kértük
fel. Az ünnepi hangulatot Teleki Miklós or-
gonaművész játéka, illetve torta és pezsgő
biztosítja. Zárszót a kuratórium elnöke vagy
megbízottja mond. 
A rendezvényen ingyenes! Szeretettel hívjuk
és várjuk mindannyiukat!

Civil Információs Centrum vezetősége
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Medveparkban a DÉSA-val

Utazás télen!

• Szélsőséges időjárási körülmények között
nem biztonságos az utazás, különösen, ha
nagyobb távolságra kell eljutni!

• Ha feltétlenül szükséges útnak indulni,
mindig kísérővel tegye és csak abban az
esetben, ha meggyőződött róla, hogy úti
célját biztonsággal eléri és a visszautazás
feltételei biztosítottak!

• Ha nagyobb távolságot kell gyalogosan
megtennie, öltözzön rétegesen, felsőruhá-
zata lehetőleg legyen vízhatlan, vigyen ma-
gával meleg kávét vagy teát!

• Autóval csak akkor induljon el, ha feltétle-
nül szükséges, ha járműve megfelelő mű-
szaki állapotban van és rendelkezik a biz-
tonságos téli üzemeléshez szükséges fel-
szereléssel (téli gumiabroncsok, hólánc,
tartalék üzemanyag, elakadás esetére lapát
vagy ásó, homok, stb.)! 

• Indulás előtt autójában helyezzen el meleg
takarót, legalább egy napi étkezésre ele-
gendő élelmiszert!

• Legyen felkészülve, hogy autója bármikor
elakadhat és esetleg csak napok múlva fog-
ják kiszabadítani! Öltözetét úgy állítsa
össze, hogy szükség esetén gyalog is képes
legyen folytatni útját!

Gondoljunk a magányosan és az utcán
élőkre!

A hideg idő beálltával veszélyben vannak a
hajléktalanok és a fűtetlen lakásban élők, fi-
gyeljünk oda rájuk!
A jó idő elmúltával a hirtelen beköszöntő
hideg, a 0 Celsius fok alatti hőmérséklet ke-
mény próba elé állítja az utcán, a tüzelő nél-
kül, elhagyatott tanyákon, külterületen, la-
kásukban egyedül élő idős embereket. 

Védelmük érdekében a rendőrség a jelző-
rendszer részeként a társszervekkel - men-
tőszolgálatok, katasztrófavédelem, a megyei
és települési önkormányzatok, jegyzők és
polgármesterek - közösen felhasznál minden

rendelkezésére álló eszközt és együttműkö-
dik a közszolgáltatást végző szervekkel és a
civil szervezetekkel.
Az állami intézményeken, a civil, karitatív,
egyházi szervezeteken túl az egyes állampol-
gároknak is nagy szerepük lehet abban, hogy
az időjárás okozta tragédiák megelőzhetőek
legyenek. Kérjük, hogy a hideg idő bekö-
szöntével figyeljenek a környezetükben
élőkre, a legveszélyeztetettebb, magányos
idős emberekre és az utcára szorult hajlék-
talanokra!
Alkoholt soha ne fogyasszon a hideg elleni
védekezés céljából! Kezdeti élénkítő hatása
után csökkenti a fizikai teljesítőképességet,
fáradtságot, bágyadtságot okoz, illetve csök-
kenti a helyzetfelismerő- és ítélőképességet,
amely ilyen helyzetben életveszélyes lehet
Amennyiben tud olyan emberről, aki ve-
szélyhelyzetbe került, akit a kihűlés ve-
szélyeztethet, kérjük, tegyen bejelentést
az ingyenesen hívható 107-es, vagy a 112-
es telefonszámokon, vagy jelezze a lakó-
hely szerint illetékes önkormányzatnak!

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

Egy napos szombat délelőtt útnak indultunk
a Veresegyházi Medveotthonba a Délegyházi
Segítő Anyukák Egyesületének jóvoltából.
Reggel indultunk külön busszal, hamar oda-
értünk, dél körül már ott is voltunk. A
DÉSA tagjai hoztak magukkal egy üveg
mézet, és fakanállal etettük meg a medvéket
a kedvenc csemegéjükkel. Nagyon örültek
neki, és vidáman nyalogatták a fakanálról az

édes nyalánkságot. Ezek után átmentünk a
park másik oldalára a kilátóhoz, és megebé-
deltünk. A gyerekeknek volt egy kis idejük a
játékra, és megnézni az ormányos medvéket,
melyek játékosan és könnyedén mozogtak a
ketrecükön belül az ágakon és mászókákon.
Visszafelé a medveketrec másik oldalán, a far-
kasok mellett vezetett az utunk. A farkas etetés
sajnos elmaradt, mert a farkasok betegek voltak. 

A kellemes és élményekben gazdag séta után
még maradtunk egy kicsit a játszótéren, majd
elindultunk hazafelé. Négy óra körül érkez-
tünk meg.
A csodás élményekkel gazdagabban, boldog-
ságtól ittasan tértünk vissza szüleink házába. 
Köszönjük a szervezést!

Szabó-Sipos Kalliszta 
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ÓVODAI BESZOKTATÁS
Az óvodában augusztus végén, szeptember
elején megkezdődik az új gyerekek beszok-
tatása, befogadása. Számunkra és a szülők
számára is fontos, hogy a gyerekeket az óvo-
dában érzelmi biztonság, otthonosság, derűs,
kiegyensúlyozott, szeretetteli légkör vegye
körül.

Mind ezért szükséges, hogy már az óvodába
lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék őt.
Az óvodai nevelésük messzemenően a csa-
ládi nevelésre támaszkodik, a család és az
óvoda szoros együttműködésére törekszünk.
Első legfontosabb feladatunk a gyerekek
megismerése. A családok és az óvoda kap-
csolata már az óvodába lépés előtt elkezdő-
dik (beíratás, „0.” szülői értekezlet, stb.)
Mind ezzel biztosítjuk, hogy a szülő és a
gyermekek megismerhessék az óvodában a
felnőtteket, a gyermekeket, a helyiségeket, a
jelüket. A beszoktatás időszaka meghatá-
rozza a gyerekek kialakuló érzelmi kötődését
az óvodához. Ezért a szülőkkel együtt te-
remtsük meg a lehető legnyugodtabb felté-
teleket a gyerekek közösségbe történő beil-
leszkedéséhez. Nagyfokú körültekintést,
gyöngédséget, megértést, türelmet kíván a
három-négy évesek beszoktatása. A beszok-
tatás folyamán lehetőséget biztosítunk arra,
hogy az új gyermek szülője, annyi időt tölt-
sön a gyerekével az óvodában, amennyi az
ismerkedés és az elválás alatt az Ő „kicsinye”
számára szükséges (folyamatos és fokozatos
beszoktatásra törekszünk).
Az elfogadás sikere érdekében – módszere-
ink kiválasztásánál – a szeretet-pedagógiát al-
kalmazzuk. Az első hetekben sok simogatás-
sal, dajkálással, ölbeli játékokkal érzelmi biz-
tonságot kívánunk nyújtani számukra.
Kedvetlenül, bátortalanul érkező kisgyere-
keknél igény szerint ölbeli játékokat játszunk,
játszó partnereket, játéktémát, játékeszközö-
ket ajánlunk fel. Életkoruknak megfelelő da-

lokat, mondókákat, versikéket, lovagoltató-
kat mondogatunk nekik. A rosszkedvű,
netán sírós gyerekeket igyekszünk minél
előbb megnyugtatni, játékba vezetni. Mind
ezekkel oldjuk a feszültségüket. Figyelünk
arra, hogy a baráti kapcsolatok kialakuljanak,
és fejlesztő hatásúak legyenek. Az újonnan

érkezett gyerekeket viszonylag rövid idő alatt
megpróbáljuk elfogadtatni a többiekkel. A
már óvodába járó gyerekeinket felkészítjük
az újak befogadására. Később már Ők segí-
tenek az újdonsült gyerekek beilleszkedésé-
ben, a napi tevékenységekben. A „biztonsá-
gos” beszoktatás során viselkedési rendet
szoknak meg a gyerekek, ami segíti a társas
beilleszkedést.
Már a beszokás ideje alatt a tervezett szoká-
soknak megfelelően végezzük a tevékenysé-
geket, amit sok-sok érzelmi megerősítéssel,
játékosan gyakoroltatunk, természetesen fi-
gyelembe véve a gyermekek egyéni képessé-
geit, tempóját, szokásait. A gyerekek az idő
előrehaladtával egyre több napirendi tevé-
kenységben vesznek részt. Az óvodába ke-
rült gyerekek fokozatosan veszik át az óvo-

dában elvárt viselkedési és magatartási for-
mákat. 
Az újhoz való alkalmazkodást nem siettet-
jük. Kedvenc játékaikat, tárgyaikat elhozhat-
ják az óvodába. Az új gyerekek elalvási szo-
kásaira figyelünk, azt a szülőkkel megbeszél-
jük. Igyekszünk minél több időt eltölteni

ágyuknál. A baráti érzelmeket is segítjük (pl:
ültetésnél, sétánál, alvásnál). 
Igyekszünk összehangolt együttműködést
elérni a szülőkkel a gyerekek érdekében. Az
együttműködésnek jól kialakult formái van-
nak:
- szülői értekezletek,
- a szülő gyakori jelenléte az óvodában, ün-
nepélyek, nyílt napok alkalmával,
- beszélgetések a gyerek érkezésekor és ha-
zavitelekor,
- közös programok szervezése: Mihály-nap,
Mikulás, farsangi előkészületek, Pünkösd,
anyák napja, ballagás, helyi kirándulások, év
végi kirándulás, gyermeknap.
Faliújságon, honlapon keresztül is tartjuk a
szülőkkel a kapcsolatot. Felkerülnek rá a
fontos események, ajánlások, a gyerekek
munkája, tájékoztatjuk a szülőket a csopor-
tunkban folyó munkáról. Nagyon fontos fel-
adatunknak érezzük, a különböző értékeket
valló szülői nevelési gyakorlatokat, össz-
hangba hozni az óvodai nevelés értékrend-
jével. A családias légkör megteremtésével
elősegítjük a gyerekek társas kapcsolatainak
kialakulását. Ez nagyon fontos, mert a közös
élmények az óvodáskor végéig biztosítják a
gyerekek együttműködését, amiben formá-
lódik egymáshoz való viszonyuk. Mind ezek-
kel az óvoda egyszerre segíti a gyermek szo-
ciális érzékenységének fejlődését, én-tudatá-
nak alakulását, és teret enged önérvényesítő
törekvéseinek is.

Bálint Ildikó Zsuzsanna óvodapedagógus
Rácz Emese óvodapedagógus



Minden nemzet életében vannak sors-
fordító napok, amelyek piros betűs

ünnepként kerülnek a naptárba. 
Minden nemzet életében vannak olyan pilla-
natok, amelyeket újra és újra fel kell idézni, s
az utókor számára példaként állítani. 

1956 olyan dátum a történelemben, amire
nemcsak a mi nemzetünk, de az egész világ
örökké emlékezni fog. 
Dr. Riebl Antal ünnepi beszéde, a Kölcsey
Kórus és a Hunyadi János Általános Iskola
felső tagozatos diákjainak ünnepi műsora
után a Szabadság térre sétáltunk.
Beethowen Egmont nyitánya kultikus zenéje
lett az 1956-os forradalomnak.
1956. október 23-án este a rádió épületénél
a harcok miatt lehetetlenné vált az adás el-
készítése, ezért a Parlament épületében al-
kalmi stúdiót rendeztek be. A rádióból átke-
rült néhány hanglemez a Parlamentbe, ahol
a közlemények és a híradások között azokat
felváltva játszották le. Elhangzottak opera-
részletek, többek között a Bánk bánból és a
Hunyadi Lászlóból, lehetett hallani Beetho-
ven V. szimfóniáját, amely a francia forrada-
lom kapcsán szintén a győzelemért és az
igazságért való küzdést testesíti meg. Az
egyik leggyakrabban játszott darab mégis az
Egmont-nyitány volt. A mű a magyar hall-

gatókban összeforrt az 1956-os forradalom-
mal, és ma is gyakran csendül fel a forrada-
lommal foglalkozó megemlékezéseken.
Így tettünk MI is: a megemlékezés koszorúit
a zenemű kíséretében helyeztük el a Kopja-
fánál.

Október 23-án fejet hajtunk azok előtt, akik
1956-ban harcoltak a magyar szabadságért,
melynek lényegét és fontosságát Wass Albert
így fogalmazta meg: 
„Magatok sorsát magatokban hordozzátok ma-
gyarok.”
Méltósággal emlékeztünk mindazokra, akik
életüket áldozták nemzetünk megmaradá-
sáért. 
Emlékük előtt tisztelegve a Kopjafa körül
gyertyákat, fáklyákat, koszorúkat helyez-
tünk el.

Szabóné Pál Orsolya
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Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
60. évfordulójáról emlékeztünk

A Magányos Időseket és Családokat Segítő
Alapítvány az IDŐSEK VILÁGNAPJA
alkalmából az idén is megszervezte a JÓ-
TÉKONYSÁGI RENDEZVÉNYÉT
október 11-én Dunavarsányban, a Petőfi
Művelődési Házban.

A kulturális szórakoztató program kereté-
ben a cikk szerzője köszöntötte a megjelen-
teket, majd az óvodások megható műsora
után egy alkalomhoz illő saját versét olvasta
fel. Ezután a meglepetés vendég Kreisz
László, Taksony polgármestere volt, aki
tangó harmonikán sváb dalokat adott elő,
és olyan hangulatot varázsolt a terembe,
hogy néhányan táncolni is kezdtek. A kul-
turális műsor a dömsödi Ju & Zsu együttes
megszokott színvonalas és hangulatos mű-
sorszámaival zárult. A műsor előtt és után
egy kis büfé állt a vendégek rendelkezésére.
A rendezvény második részében a támoga-
tói jeggyel rendelkezők értékes élelmiszer-
adomány csomagokat vihettek el. A cso-
magosztás után autóbusz szállította haza a
megjelenteket. A szállítás biztosításáért
meleg köszönetet mondunk Szilveszter La-
josnak, Délegyháza alpolgármesterének.
Köszönetet mondunk az élelmiszeradomá-
nyokhoz nyújtott támogatásért az Arany-
nektár Kft. ügyvezetőjének, a Dunavarsá-
nyi Kossuth L. úti élelmiszer áruháznak,
valamint a Máltai Szeretetszolgálat Délegy-
házi Csoportjának. 
A csodálatos szervezés a művelődési ház
dolgozóinak és minden alapítványi aktivis-
tának köszönhető.
Az Álláskereső Klub megtartotta soros
foglakozását a hónap első keddjén Duna-
varsányban. Most többen jöttek, mint leg-
utóbb, és egyre több álláslehetőség közül
választhattak a megjelentek.

FONTOS INFORMÁCIÓ! 
A következő foglalkozásra nem az első,
hanem a második héten, kedden, vagyis:
november 9-én 14 órai kezdettel kerül sor
a dunavarsányi művelődési házban.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A Kuratórium nevében: 

Dr. Gligor János 

A MISA ALAPÍTVÁNY
HÍREI
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Délegyháza Község Önkormányzata fo-
lyamatosan, anyagi lehetőségeikhez

mérten szépíti a település közterületeit.
A Szabadság tér Szilveszter Lajos alpolgármes-
ter elképzelései alapján, a Képviselő- testület és
a Polgármester Úr egyhangú támogatása mellett
lesz egyre szebb, rendezettebb, virágosabb.
A Római kori kő talapzatára felkerült Dél-
egyháza és Magyarország címere, mely Bakos
Éva keze munkájának köszönhető.
A talapzatot virágtartókkal vettük körül,
melybe Kenessey Szilvia örökzöld növénye-
ket ültetett. 
A munkálatokban a Községgondnokság
mun katársai vettek részt.
A továbbiakban egy tábla kerül majd elhe-
lyezésre, mely ismerteti a kő eredetét, vala-
mint a park rendezése, virágosítása is folyta-
tódik tavasszal.

Délegyháza Község Önkormányzata

Dr. Riebl Antal polgármester 2016. október 23-án 
elhangzott ünnepi beszéde

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Tisztelt
Ünneplő Közösség!
Köszönöm, hogy itt vannak, köszönöm,
hogy együtt ünnepelhetjük az 1956-os for-
radalmunk hatvanadik évfordulóját.
Tisztelt Közösség!
Az imént Nagy Imre utolsó rádióbeszédét
hallottuk, melyben azt üzente nekünk, ma-
gyaroknak, s az egész világnak, hogy Ma-
gyarország harcolni fog, csapataink harcban
állnak, s a kormány a helyén van. 
A hithű kommunista politikus ezzel a két
mondattal vált igazi hőssé, igazi államférfivá,
mert tudta, hogy e néhány mondat után
egyenesen vezet útja a vesztőhelyhez, hisz
jól ismerte a kommunista diktatúrák bosszú-
álló, aljas filozófiáját és gyűlöletes hatalom-
gyakorlását. 
Saját életét sem féltve megüzente, kinyilvá-
nította, hogy mi magyarok nem kérünk az
elnyomásból, elegünk van a szovjet igából,
elegünk van a fekete Volgákból, elegünk van
a padlássöprésekből, elegünk van a zsarnok-
ságból. 
Azt is megüzente, hogy ha mindezek el-
söpréséért életünket kell adni, úgy megtesz-
szük, mert a haza mindenek előtt. 
Reménykedtünk, hogy a nyugat majd segít a
harcot megvívni, hisz mi oly sokszor védtük
már őket, életünket, s javainkat áldoztuk
értük, s joggal vártuk el, hogy – most midőn
mi kerültünk bajba az elnyomók miatt – szá-
míthatunk rájuk, s mellénk állnak.
Csalódnunk kellett, mint oly sokszor. Ma-
gunkra hagytak bennünket, s csupán álszent
csodálattal adóztak a magyar hősök előtt, mi-

közben cinkosan, s már-már kárörvendőn
összekacsintottak a nagyhatalmak, s közö-
nyösen szemlélték drámai küzdelmünket a
szabadságért, a függetlenségért. Mert ’56 szá-
mukra nem Magyarországról, sokkal inkább
Szuezről, az olajról, a befolyási kör növelésé-
ről, az új XX. századi gyarmatosításról szólt.
Magunkra hagytak, s a szabadságharc elbu-
kott. Elbukott, de a világ soha nem lett
olyan, mint ’56 előtt volt. A forradalom és
leverése ugyanis a kommunista ideológia óri-
ási erkölcsi hitelvesztését és befolyásának
visszafordíthatatlan meggyengülését is ered-
ményezte az egész világon. 1956 után nem
lehetett többé nem tudomásul venni, hogy a
Szovjetunióban és a fennhatósága alatt álló
országokban fennálló rendszerek valójában
népellenes, életképtelen diktatúrák.
Idén októberben újra üzentünk Európának,
üzentünk a világnak. Megüzentük, hogy mi
magyarok magyarok akarunk maradni, ma-
gyar erkölcsökkel, magyar hittel, magyar kul-
túrával, magyar nyelvvel. Meg akarjuk és
meg fogjuk őrizni hagyományainkat, s elvár-
juk, hogy mindenki tiszteletben tartsa nem-
zeti függetlenségünket, szabadságunkat.
Most megint küzdenünk kell. Nem fegyver-
rel, csak érvekkel, szavazócédulával, szónok-
latokkal, meggyőzéssel. El kell mondanunk
a kétszer kettő igazságát, hogy minden te-
remtmény veleszületett joga, hogy eldöntse,
kivel akar együtt élni, kivel akarja megosztani
a közös kenyeret, a földet, az ágyat, melyek
azok az értékek, amelyeket évezredek óta a
kollektív tudat tisztel és becsül, amely érté-
kek mentén le akarja élni életét.

El kell mondanunk százszor és ezerszer a
Trianonért felelős nyugati hatalmaknak,
hogy eddig és ne tovább!
El kell mondanunk, hogy noha őszintén saj-
náljuk az ártatlan emberek millióit, de ne-
künk mindenekelőtt a saját családunk boldo-
gulását, a saját népünk biztonságát, boldog-
ságát kell megteremtenünk, megőriznünk. 
Akik most bölcsen papolnak nekünk hatal-
mas biztosítási intézkedések közepette,
rendőrkordonok gyűrűjében vajon örülné-
nek-e, ha a saját családjuk kerülne veszélybe,
ha a saját biztonságukat kellene kockáztat-
niuk, úgy mint az egyszerű embereknek.
Gyanítom nem. Gyanítom most is csak ál-
szent módon sajnálkoznának, ha valóságtól
elrugaszkodott ötleteik miatt elveszne sza-
badságunk, elveszne amúgy is kicsinnyé zsu-
gorított életterünk, elveszne Magyarország.
Talán még időben vagyunk, talán még nem
fog vér folyni, talán még meg lehet értetni
az íróasztal mögül okoskodóknak, hogy mi-
lyen a való világ. 
Mi magyarok kimondtuk az első szót, remél-
jük, megértésre talál.
Bízom abban, hogy a józan ész legyőzi a bü-
rokráciát, s boldogan, szabadon és függetle-
nül, igaz magyarként élhetünk Magyarorszá-
gon. Úgy ahogy azt ’56 hősei akarták, amiért
életüket és vérüket adták a harcban, s a meg-
torlás idején a bitófán.
E reménységgel a szívember köszönöm meg
megtisztelő figyelmüket!
Éljen a forradalom, éljen a szabadságharc,
éljenek ’56 mártír hősei!
Isten áldd meg a magyart!

Szépül a Szabadság tér
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Délegyházi Református Missziói Egyházközség
„Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint.” (Galata 5, 25)

A Délegyházi Református Missziói Egyházközség aktuális programjai

Ha szóba kerül a vallásosság, többen gon-
dolnak arra, hogy valaki meg akarja mon-
dani, hogy hogyan éljek. Valóban határozott
üzenete a Bibliának az az etikai tanítás, ami
az európai erkölcsöt is nagyban meghatá-
rozva, kialakította a „jó ember” képét a köz-
tudatban. De vajon az a célja Istennek, hogy
megfeszülve erőlködjünk azon, hogy minél
jobb emberek legyünk? Hogy belesorvadjon
a hitünk az erkölcsösség magunkra kénysze-
rítésébe? Ez nem eredményez mást, – aho-
gyan azt láhatjuk ezt a mai világ vallásról al-
kotott képében – mint kezdetben lelkiisme-
retfurdalással küzdő, majd az Isten ellen
lázadó vagy tagadó embereket. Tehát Isten
célja biztosan nem lehet ez.
Pál apostol Galatákhoz írt levele egyértel-
műen kimondja: „Éljünk a Lélek szerint!”

Tehát látszólag beáll a sorba és azt üzeni:
„Az Istennek tetsző módon élj!”. Ám aki csak
ennyit olvas el belőle az elfelejti, hogy nem
önmagában álló utasítás ez, hanem Pál azok-
nak írja, akikről előfeltételezi: „A Lélek által
élünk”. Számunkra ez a nagyobbik kérdés, és
ez a parancs is elsősorban. Élj a Lélek által!
Mit jelent ez? A nagybetűs Lélek szó a
Szentlelket, a Szentháromságisten harmadik
személyét jelöli. Az által szó közelebbről azt
jelenti, hogy valami, amiből élünk, ami a for-
rása az életünknek. Tehát legyen az Isten
Lelke a táplálója az életünknek! Hogyan va-
lósulhat ez meg? Jézus mondja: „Amikor eljön
a Pártfogó, akit én küldök nektek az Atyától, az
igazság Lelke, aki az Atyától származik, az tesz
majd bizonyságot énrólam.” (Jn 15, 26.) A Szent-
lélek tehát Jézus küldötte közöttünk, az Atya

ajándéka, aki a mi belső bizonyságunkat adja
Isten létéről és jóságáról. Így lesz hitünk
megerősítője és a hitből való Élet táplálója.
…mert az igaz ember hitből él. (Róm 1, 17.)
Elsősorban tehát éljük meg, hogy Isten az Ő
lelkével bíztatni akarja a mi hitünket. A hit
így elkezd életünk Istenre mutató forrásává
válni. Ebben megláthatjuk, hogy Isten nem
az elvárásait közli felénk abban, hogy „éljünk
a Lélek által”. Nem azt akarja megmondani,
hogy hogyan éld az életed, hanem azt, hogy
miből éld. Ha ebből már megismerjük kegyel-
mét, akkor önszántunkból, lelkiismeretfur-
dalás nélkül kívánunk majd rá arra, hogy él-
jünk a Lélek szerint! Éljünk Isten kegyelmé-
ből, amit megmutatott Jézus Krisztusban,
így tudjuk megélni Krisztust a világban!

Állandó alkalmaink:
Szerda 18:00 – Altemplom – Felnőtt Biblia-
óra (60+ korosztálynak)
Csütörtök 19:00 – Altemplom – Felnőtt Bib-
liaóra (30-60 korosztálynak)
Péntek 16:00 – Altemplom – Ifjúsági Biblia-
óra (12-17 éves korosztálynak)
Vasárnap 18:00 – Altemplom – Fiatal felnőtt
Bibliaóra (18-30 éves korosztálynak)
Vasárnap 10:00 – Templom – Istentisztelet
és Gyermekistentisztelet

További eseményeink:
November 1. 15:00 – Délegyházi Temető –
Temetői Istentisztelet 
November 5. 10:00-16:00 – Templom –
Gyermekszombat 
November 21-25. 18:00 – Templom – Úr-
vacsorára készítő esti Istentiszteletek
November 27. 10:00 – Templom – Advent
első vasárnapja, Úrvacsorás Istentisztelet 
Hivatali nyitva tartás: Szerda 8:00-18:00
(A Templom bejárata felől)

Elérhetőségeink:
Cím: 2337 Délegyháza, Szabadság tér 11.
E-mail: delegyhaza.ref@gmail.com
Tel.: +36 30 941 51 05
Facebook: https://www.facebook.com/del-
egyhazaref
Bankszámlaszám: Délegyházi Református
Missziói Egyházközség 
10918001 00000085 97250000
Alkalmainkra hívunk és várunk szeretettel
mindenkit!

Sáska Attila
református lelkipásztor

A Római Katolikus Egyház ünnepei, szentjei 
november hónapban

November 1. - Mindenszentek ünnepe
Az összes szentek ünnepe. 380-ban már ke-
leten ünnepelték, 609-ben IV. Bonifác pápa
nyugaton megkapta az összes pogányok tisz-
teletére épült római Pantheont. Május 13-án
felszentelte Mária és az összes vértanúk tisz-
teletére. III. Gergely pápa a „Szent Szűznek,
minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak,
a földkerekségen elhunyt minden tökéletes,
igaz embernek” emléknapjává tette. IX.
Gergely pápa november 1-re helyezte az ün-
nepet. „A szentek nem szorulnak tiszteletünkre,
semmit sem ad nekik magasztalásunk. Csupán a
mi javunkat szolgálja, ha megemlékezünk és tisz-
teljük őket.” - Szent Bernát tanítása. Közbejá-
rásukat a Mindenszentek litániáját imád-
kozva többször is kérjük. Ezek az alkalmak
húsvét vigíliája, búzaszentelő körmenet, dia -

kónus, pap vagy püspökszentelés ünnepi
szertartása. Az Egyház szándéka szerint szá-
mos helyen ezen az estén a halottak zsolozs-
májának esti dicséretét, a halottakért végzett
ájtatosságot, valamint a temetőben a szeret-
teik sírjainak meglátogatását végzi.

November 2. - Halottak napja
Már a X. században a clunyi bencés szerze-
tesek megemlékeztek az összes halottakért
ezen a napon. XV. Benedek pápa engedély
adott ezen a napon 1915. augusztus 10-én,
hogy minden pap három misét végezhessen
az elhunytakért - saját szándékára, az összes
halottakért és a Szentatya szándékára. Imád-
sággal, temető látogatással, különféle búcsú-
kat nyerhetünk az elhunytak javára. Szent
Ambrus püspök így vigasztal minket: „Krisz-

tus nem akart a haláltól menekülni, és minket sem
tudott volna semmi mással megmenteni, mint éppen
halálával. Az ő halála mindenki élete lett. A halotti
misék prefációja Isten üdvözítő tetteire, a megvál-
tásra, az örök életre és dicsőséges feltámadására em-
lékeztetnek. A te akaratodból születtünk és gond-
viselésed kormányoz minket, a bűn miatt testünk a
parancsodra tér vissza a földbe, amelyből vétetett.
Fiad halála megváltott minket, egy intésed felébreszt
halálos álmunkból, hogy feltámadva megosszuk
ővele dicsőséges életét.” Az Egyház a Római ká-
nonban így könyörög az elhunytakért: „Em-
lékezzél meg Urunk szolgáidról, akik a hit jelével
előttünk távoztak az élők sorából és a béke álmát
alusszák. Kérünk, Urunk, hogy nekik és minden
Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot,
a világosságot és a békét a te országodban.” Napi
fohászunk legyen: Nyugodjanak békében.
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Bizalom
Itt van az ősz, az október, sőt néha már
olyan érzésünk van a hideg miatt, mintha
már tél lenne. Az idő hűvösre, esősre fordult
és ezzel együtt a hangulatunk is. Rövidek a
nappalok, hamarabb sötétedik és a jó ked-
vünk már el is szállt. Már nincs sok kedvünk
mosolyogni, nagyokat nevetni. Fáradtak,
nyúzottak vagyunk és elkezdenek minket a
betegségek is kerülgetni. A problémákat sok-

kal nagyobbnak érezzük és sokkal jobban le-
vernek minket mint például nyáron.
Ha az idő mosolyog – süt a nap – akkor mi
is vidámabbak vagyunk, de ha beborul,
hideg van akkor mi is egykedvűek, befelé
fordultak leszünk. Ez is bizonyítja azt, hogy
Isten teremtménye a természet és az ember
is. Azt hisszük, hogy mi emberek akik a te-
remtés koronája vagyunk, uraljuk a földet, a

természetet, mindent kézben tartunk, pedig
ez nem így van. Elég egy kis időjárás válto-
zás, egy kis front és máris fáj a fejünk, há-
nyingerünk van, migrén vesz erőt rajtunk.
Tudnunk kell azt, hogy bármilyen is az idő,
bármilyen rövidek is a nappalok Isten most
és mindörökké ugyanaz. Ő rossz időben is
mellettünk áll, szeret minket, kihoz a dep-
resszióból és jó kedvet tud adni nekünk.

November 5. - Szent Imre herceg
Székesfehérváron 1007-ben született. Szent
Gellért volt a nevelője. Az életszentség útját
járta a királyi udvarban is. Az imádság és a le-
mondás szentje lett. Önmegtagadó életéről
így szól a legenda: megelégedve kevés alvás-
sal, éjszakánként, amikor mindenki aludni
tért, Istennek zsoltárokat énekelve virrasztott,
a zsoltárok végén bűnbocsánatért könyörgött.
1031. szeptember 2-án halt meg, Szent László
király idejében 1083. november 5-én avatták
szentté. A magyar ifjúság védőszentje.

November 9. - Lateráni bazilika felszen-
telése
„A Város és a Földkerekség minden templomának
anyja és feje” - hirdeti a homlokzatán található
felirat. Nagy Konstantin császár idején épült,
I. Szilveszter pápa szentelte fel 324. novem-
ber 9-én a Legszentebb Üdvözítő címére. A
bazilikát sok csapás érte, XIII. Benedek pápa
1726-ban szentelte fel újra a Megváltó és Ke-
resztelő Szent János tiszteletére. A templom
szépségét lelkünk tisztaságával kapcsolta
össze Arles-i Szent Caesarius püspök. „Ha
azt szeretnéd, hogy ez a bazilika fényben ragyogjon,
ne feledd: Isten is azt akarja, hogy a te lelkedet se
borítsa a bűn sötétje.” A pápák székesegyháza.
Az új pápa megválasztása után rövid időn
belül látogatást tesz a Lateráni bazilikában,
elfoglalja tanítói székét, katedráját.

November 11. - Tours-i Szent Márton
püspök
316. körül Savariaban, a mai Szombathely te-
rületén született pogány családból. Ticini-
umban – mai olaszországi Pavia – nevelke-

dett. A keresztség felvétele után a katonai
szolgálattól megvált, Galliában szerzetesi
életet élt szent Hiláriusz irányításával. Pappá
szentelése után hamarosan Tours püspökévé
választották. Sokat fáradozott a papság mű-
veltségének emeléséért és a szegényekért.
397. november 8-án halt meg. Életének szá-
mos eseményét tanítványa, Sulpicius Severus
örökítette meg, amely magyar nyelven is ol-
vasható. A Szombathelyi Egyházmegye vé-
dőszentje.

November 19. - Árpád-házi Szent Erzsébet
1207-ben Sárospatak várában született.
Lajos türingiai tartománygróf  felesége lett.
Három gyermek édesanyja. 1227-ben férje
meghalt, ő pedig a szegénységet választotta.
1231-ben halt meg sok megpróbáltatás
után Marburgban. Marburgi Konrád feren-
ces szerzetes, aki lelki vezetője volt, leírja
önmegtagadó, áldozatos életét. Halálos
ágyán azt kérte, hogy mindenét, ami még
tulajdona, osszák szét a szegények között,
kivéve azt az inget, ami rajta volt. Azt kérte,
hogy abban temessék el. Ezután magához
vette az Úr testét. Végül Istennek ajánlotta
azokat, akik körülvették, majd édesen el-
aludt és kilehelte lelkét. Halála után négy
évvel már szentté avatták. Liszt Ferenc
Szent Erzsébet legendája című oratóriumá-
ban méltó zenei emléket állított neki. A
művet 1865-ben a Pesti Vigadóban mutat-
ták be, Liszt Ferenc vezényletével. A libret-
tót Otto Roquette írta és Ábrányi Kornél
fordította magyarra.

November 21. - Szűz Mária bemutatása
a templomban
Az Egyház a jeruzsálemi templom közelé-
ben 543-ban épült Mária templom felszen-
telési évfordulóját tartja. Jakab apostol apok-
rif  evangéliumában olvashatjuk, hogy Máriát
szülei hároméves korában Istennek ajánlot-
ták fel. A keleti egyház korán megemlékezik
erről. A nyugati egyházban XI. Gergely pápa
a XIV. század kezdetén engedte meg ennek
ünneplését. 1472-ben IV. Sixtus pápa az
egész egyházra kiterjesztette.

November 22. - Szent Cecília szűz és
vértanú
Az V. században Rómában bazilikát építet-
tek tiszteletére. A Római Kánonban szerepel
a neve. (I. eucarisztikus ima). Krisztus iránti
szeretetéről vértanúságával tett tanúságot.
Az egyházzene mennyei patrónusa. Szent
Ágoston gondolatait érdemes megfogadni:
„Mindenki azt keresi, hogy hogyan énekeljen Isten-
nek. Dalolj hát neki, de ne rosszul! Ezért hát szé-
pen énekeljetek, testvéreim, hogy a tökéletes fülek se
találjanak benne semmi kivetnivalót!”

November 30. - Szent András apostol
Szent Péter apostol testvére, Keresztelő
Szent János tanítványa volt. Szent János
apostollal együtt lesznek Jézus első tanítvá-
nyai, Szent Pétert is ő vezeti Jézushoz. A gö-
rögöknél és Kisázsiában hirdette az evangé-
liumot. A bizánci egyház védőszentje. X
alakú kereszten szenved vértanú halált. Fe-
jereklyéjét 1964-ben VI. Pál pápa adta vissza
a kiengesztelődés jegyében.

Józsa Sándorné
hitoktató



Délegyházi Hírek 2016. október10

Hitélet

Kereszténység és hazafiság
A kereszténység és a hazafiság egymást nem
kizáró fogalmak, és keresztényként tévedés
azt gondolni, hogy a politika nem fér össze
a Biblia tanításaival. Jeremiás próféta azt ta-
nácsolta a babiloni fogságra vitt zsidóknak,
hogy bár idegen földre kerültek, mégis igye-
kezzenek a városnak a jólétén, ahová szám-
űzték őket, és imádkozzanak is azért, mert
annak a városnak a jóléte, ahol laknak, egy-
ben az ő boldogulásukat is fogja jelenteni.
Dávid a 144. zsoltárban azért könyörgött,
hogy Isten mentse meg azon idegenektől
(külföldiektől), „akiknek szájuk hamisságot be-
szél és jobb kezük a hamisság jobb keze”. Azt
kérte az Úrtól, hogy „sem betörés, sem kiroha-
nás, sem kiáltozás ne legyen a mi utcáinkon”. A 2.
zsoltárban pedig azt látjuk, hogy Isten is fo-
lyamatosan figyeli a földön zajló politikai
eseményeket, és amikor az Ő beszédével el-
lentétes döntéseket igyekeznek ráerőltetni az
emberekre, a nemzetekre, akkor Ő fentről
mindezeken csak nevet. Ilyen nevetséges
számára például az UNESCO-nak a közel-
múltban hozott nyilatkozata is, miszerint Iz-
raelnek nincs történelmi köze és joga a jeru-
zsálemi Templom-hegyhez.
Az egyetemes egyház részeként az egyes
nemzetekben működő gyülekezetek nem
függetleníthetik magukat nemzeti identitá-
suktól, hazájuk ügyeitől, hiszen a városuk,
országuk jóléte egyben a saját jólétüket és
nyugalmukat jelenti. Keresztényként tehát
fontos odafigyelnünk a körülöttünk zajló
politikai eseményekre, hogy szükség esetén
imával és aktív, cselekvő magatartással is
szolgálni tudjuk hazánk érdekeit. 
Isten egy nemzet boldogulását attól is füg-
gővé teszi, hogy az adott nemzet hogyan vi-
szonyul az Ő választott népéhez, a zsidóság-
hoz, és országukhoz, Izrael államához. Az

Ábrahámnak mondott áldás alapján, aki áldja
Izraelt áldott, aki átkozza, átkozott – igaz ez
úgy egyéni, mint nemzeti szinten. Bár a tör-
ténelmi kereszténység elszakadt a zsidó gyö-
kereitől, és teológiájuk szerint Isten Izrael
népét végleg elvetette, helyére pedig a ke-
reszténységet állította, a bibliai próféciák
mindezzel ellentétesen azt állítják, hogy a
zsidók elvetése csak időleges (erről tanít Pál
apostol is a Rómaiakhoz írt levél 11. részé-
ben). Isten ugyanis újra magához fogja
emelni és helyreállítja őket, és a zsidók el
fogják fogadni, hogy a Názáreti Jézus a Mes-
siás. A modern Izrael Államának 1948-ban
történt megalakulása már ennek a folyamat-
nak a kezdete. Isten maga is vissza fog térni
a történelembe, a politikai életbe, mivel az
eljövendő ezer éves királyságban a Messiás,
Jézus Krisztus fizikailag valóságosan fog
uralkodni a földön, Jeruzsálem fővárossal. 
Ennek az időszaknak az előképe a zsidók sá-
toros ünnepe, amely idén éppen a nemzeti
ünnepünkön, október 23-án ért véget. A je-
ruzsálemi Templom pusztulása előtt (az
UNESCO kedvéért: ez a Templom a jeru-
zsálemi Templom-hegyen állt) a sátorok ün-
nepének egy hete alatt a zsidók az összes
nemzetért is folyamatosan bemutattak áldo-
zatokat, mivel úgy gondolták, hogy a Temp-
lom nem csupán Izrael, hanem az egész em-
beriség érdekében létezett és működött, és a

lévitai papság is az egész emberiség bűnbo-
csánata érdekében szolgált Isten előtt. A
Templom pusztulása után az állatáldozatokat
többé nem lehetett bemutatni, ezért Hóseás
próféta szavait útmutatásul véve ezután „aj-
kaik bika-borjaival” áldoznak, azaz imádkoz-
nak. Teszik ezt a mai napig is a sátoros
ünnep egy hete alatt, ugyanúgy az egész em-
beriség bűnbocsánatáért, és minden nemzet
boldogulásáért, az őket érő folyamatos tá-
madások ellenére. Az egész emberiségéért
való tökéletes áldozatot viszont még a
Templom pusztulása előtt a zsidók nagy
része által még fel nem ismert Messiás, a Ná-
záreti Jézus Krisztus mutatta be, saját magát
adva áldozatul.
A Biblia alapján a nemzeteknek is meg kell
tenniük a maguk részét, ha szeretnék, hogy
a jövőben fennmaradjanak, és az eljövendő
Messiási királyságba bejussanak. A próféciák
alapján az ezeréves királyság elején rögtön le
fog zajlani a nemzetek ítélete, amelynél Isten
azt veszi figyelembe, melyik nemzet hogyan
viszonyult az Ő népéhez. A Messiás uralko-
dásának ezer éve alatt pedig minden fenn-
maradt nemzetnek kötelező lesz évente fel-
menni Jeruzsálembe megünnepelni a sáto-
rok ünnepét és tiszteletet tenni az uralkodó,
Jézus Krisztus előtt. Amelyik nemzet ezt
nem teszi meg, arra nem fog esni eső.

(pké)

Persze ez csak akkor lehetséges, ha elfogad-
juk Őt, ha megnyitjuk előtte a szívünket és
engedelmeskedünk neki.
Ha ezt megtettük, akkor bízhatunk abban,
hogy Isten minden nehézségből, problémá-
ból ki fog minket hozni. Csak várnunk kell
Rá, de ez sokszor nehéz.
Bízzunk az Úrban. 
Erről eszembe jut egy történet, melyet nem-
rég hallottam.
Egy apa tanította a fiát úszni és mikor már
elég jól ment a fiúnak az úszás az apa azt
mondta neki, hogy ha át ússza a medencét,
akkor ajándékot fog kapni. A fiú elkezdett
úszni, az apa mellette haladt a vízben,
hogyha bármi baj történne, tudjon neki se-
gíteni. Egy ideig jól ment a fiúnak az úszás,
de egyszer csak beleugrott a fiú előtt valaki

a vízbe emiatt ő elvesztette az úszás ritmusát
és mivel a szemébe is fröcsköltek el kezdte
törölgetni a szemét. Abban a pillanatban el-
kezdett süllyedni. Az apukája, aki mellette
úszott észrevette, és elkezdte kihúzni a víz-
ből. Mire utána tudott nyúlni a fiú már jócs-
kán elsüllyedt. Az apa kiemelte a fiát a vízből
és legnagyobb döbbenetére a fiú nem sírt és
nem köhögött, hanem mosoly volt az arcán.
Az apa annyira megdöbbent ezen az arcki-
fejezésen, hogy majdnem elejtette a fiút.
Mikor már a parton voltak megkérdezte tőle,
hogy miért mosolygott a víz alatt, hiszen
meg is fulladhatott volna. A fiú azt felelte:
„Tudtam, hogy mellettem vagy és kihúzol a
vízből”. Ezzel az apába vetett bizalommal
süllyedt lefelé, mert tudta, hogy egy erős kar
nemsokára utána nyúl és kihúzza a vízből.

Ha engeded, Isten melletted is ott úszik az
élet tengerében és pontosan látja, amikor be-
ugrik eléd egy probléma, ami felkavarja előt-
ted az életet, tudja, érzékeli ha süllyedsz, és
a megfelelő pillanatban utánad fog nyúlni.
Lehet, hogy később mint várnád, de jönni
fog. Bízz Benne! Ha most úgy érzed, hogy
már a tenger fenekén vagy, ne aggódj, Isten
onnan is ki tud húzni. Mosolyogj hát, mert
apu jön, hogy megmentsen nem hagyja,
hogy a gyermeke vízbe fulladjon. Fogadd el
a segítségét!
„Hívj segítségül a nyomorúság idején! Én megsza-
badítalak, és te dicsőítesz engem!”
(Zsolt 51,15).

Mihály Csilla
Baptista Gyülekezet

Vasárnap délelőttönként újra Vidám Vasárnap az ATV-n! Az adás élő felvétele
szombat esténként a Hit Parkban. Szeretettel várunk mindenkit istentiszteleteinken!

HIT GYÜLEKEZETE – Dunaharaszti 
Istentiszteletek: péntekenként 18.30-tól
Cím: Dunaharaszti, Arany János u. 30.

(a focipályánál) 
Telefon: 0670-546-0505   •    www.hit.hu 
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A DKSE Labdarúgó szakosztály hírei

Tisztelt olvasók!
Az edzések mindenhol rendben elkezdőd-
tek. Hetente 25 edzés van az egyesületben 9
helyszínen, ahol jöhetnek hozzánk megis-
merkedni a karatéval az érdeklődők. Délegy-
házán van egy „mag”, akik a tavalyi csapat-
ból visszatérő karatésok és köréjük szerve-
ződik egy új csapat. Ők már tudják, hogy
mik az elvárások, tisztában vannak a köve-
telménnyel. Akinek kedve van csatlakozni,
szeretettel várjuk. Ha valaki japán harcmű-
vészetet szeretne tanulni, országos bajno-
kokkal, helyezettekkel szeretne tréningezni,
hasznosan szeretné eltölteni az idejét, keres-
sen fel minket. Aki versenyezni is szeretne,
külön edzéseken vehet részt. Itt a zsákolás,
pajzsozás, versenyre felkészülést tanulhatja
meg. Ha valaki életmódot szeretne változ-
tatni, itt megteheti. Rendszeres testmozgás
tartalmassá teszi az életet. A jelentkezés fo-
lyamatos. 
Aki úgy gondolja, hogy velünk tart, számít-
son rá, hogy: egy jó hangulatú társaságba
kerül, megerősödik,ügyes mozgású lesz,
képes lesz megvédeni magát, ha kell, számít-

son rá hogy a karatéban sportjövő áll
előtte…Vannak visszatérőink, akik néhány
év kihagyás után újrakezdtek karatézni.
Miért is? Mert másfelé vitte őket ugyan az
élet, amíg ide tartoztak jól érezték magukat
és hiányzott a rendszeres testmozgás. Ha
szeretnéd újra folytatni, ne gondolkozz,
hanem gyere! Valamiért sokan nem tudják,
hogy van karate edzés Délegyházán, pedig
cikkek jelennek meg rólunk, bemutatózunk,

az interneten hirdetünk. Kérem terjesszék,
hogy van karate edzés Délegyházán!
Várjuk a gyerekeket, felnőtteket a karate ed-
zéseinken. Játékos, jó hangulatú foglalkozá-
sainkon megszerettetjük gyermekükkel a

mozgást és sportolást, és egyéni képességei
szerint fejlesztjük. Bevezetjük gyermekét a
karate világába, és elkezdjük tanulni vele a
karate alapjait, képesség fejlesztő és küz-
delmi játékokkal. 
Idén a következő helyeken és időpontokban
lehet karate edzésre járni: Délegyházán az
általános iskolában, Dunavarsányon a mű-
velődési házban az iskolás csoport és ovis
csoport, a felnőtt csoport pedig a Robi Cuk-
rászdában, Taksonyban a Taksony Vezér
Általános Iskolában, Kiskunlacházán a
Sportcsarnokban, Áporkán az általános is-
kolában, Dunaharasztin a Hunyadi János
Általános Iskolában, Budapesten, Kőbá-
nyán a Fekete István Általános Iskolában,
Zuglóban a Lipták Villában, Pomázon a
művelődési házban. Itt megtalálja az időpon-
tokat: www.senseimarossy.hu
Versenyzőink először október 15-én verse-
nyeztek Horvátországban. Szeretünk vissza-
járni horvát barátainkhoz, mert barátságos
emberek, kifejezetten szimpatizálnak a ma-
gyarokkal. Most éppen Zapresic városában
voltunk, itt nyugszik az a Jelasics horvát bán,
akit a magyar történelemből is ismerhetünk.
Számukra egy héro, nemzeti hős, nekünk
nem annyira… De az emberekkel szeretünk
beszélgetni, barátkozni, így volt ez most is.
A csapat tagjai voltak: Lenhardt Csaba, Na-
csády András, Schleer Ferenc és Enikő, va-
lamint Spangli Marcell. 4 érmet szereztünk
a viadalon. Lenhardt Csaba és Spangli
Marcell ezüstéremmel zárta a versenyt, ami
akár arany is lehetett volna. Schleer Enikő
pedig 2 bronzérmet gyűjtött be kumitében
és kataban. Gratulálunk, szép volt!

Marossy Károly 4. dan 
Klubvezető

MLSZ PMI Versenyiroda

Délegyházi Karate Sportegyesület
2 ezüstérem és 2 bronzérem Horvátországban!

Az őszi-téli időszakban sem szünetelnek a
mérkőzések, a felkészülések és az utánpót-
lás nevelés. A Hunyadi János Általános Is-
kolának köszönhetően a gyerekek „beköl-

töztek” a tornaterembe, és ott készülhet-
nek, edzhetnek. Örömünkre szolgál, hogy
egyre többen érdeklődnek a labdarúgás
iránt, ugyanis egyesületünkhöz egyre több

fiatal csatlakozik. Várhatóan a téli szezon-
ban több teremtornán is részt fognak venni
csapataink.

Lengyel Gáborné

Pest megyei III. osztályú felnőtt labdarúgó-bajnokság 
Délnyugati csoport – 2016/2017. őszi sorsolás

Délegyháza felnőtt csapata előtt álló mérkőzéseinek időpontjai
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…MERT ALKOTNI VARÁZSLATOS!
mottó jegyében

BüTyKöLdE
BŐRÉKSZER KÉSZÍTÉS

KÉZMŰVES MŰHELy

- szeretnél készíteni magadnak 
vagy ajándékba 

nyakláncot, karkötőt, fülbevalót?
- Egyedit szeretnél, amit máson nem látsz ?

Akkor itt a helyed!
2016. november 11-én, pénteken 17.30-tól 

BAKOS ÉVI vár a kézműves műhelyben, 
aki ötletekkel lát el, vezeti a kezed az ékszerek készítésekor ☺, amiket
közösen készítünk el, illetve segítséget adunk az egyéni elképzelések 

megvalósításában.
A foglalkozásra előzetes regisztráció szükséges, azért, hogy elegendő alapa-

nyagokat tudjunk beszerezni ☺
Várható költség 1.000,- Ft / fő / alkalom

Jelentkezni és érdeklődni lehet a Kölcsey Művelődési Központban
2016. november 9-ig 

személyesen, vagy a 24/212-005-ös telefonszámon.
Mindenkit szeretettel várunk

Neked is van megunt - könyved, játékod,
- használati tárgyad, - ajándéktárgyad, ruhád stb.,

amitől szívesen megszabadulnál, 
vagy elcserélnéd más hasznos dologra?

Itt a lehetőség!
Ami neked már felesleges, 

másnak épp a legszükségesebb lehet! 
Szabadulj meg a dolgaidtól úgy,
hogy azzal másnak örömet szerzel!

Nagyszabású

KIRAKODÓVÁSÁR és

CSERE-BERE
a Kölcsey

Művelődési Központban

2016. november 12-én (szombat) 9.00 – 12.00 óra között.

A részvétel mindenki számára ingyenes! Elsősorban Délegyházi
magánszemélyek jelentkezését várjuk! Előzetes regisztráció

szükséges! Gyere nézelődni, vásárolni, kíváncsiskodni!

Jelentkezni és érdeklődni lehet a Kölcsey Művelődési Központban 

2016. november 9-ig személyesen, vagy a 

24/212-005-es telefonszámon. 
Mindenkit szeretettel várunk!
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Jóga órák Délegyházán
Fókuszban a gerinc egészsége!

Kezdők, újrakezdők és idősebbek számára is könnyen
 ki  vitelezhető gerincjóga órák Délegyházán, a Kölcsey Műve-
lődési Központban.

A gerincjóga a hatha jóga ászanáiból felépülő
olyan mozgásterápia, melynek célja a testi
(és lelki) egészség helyreállítása, megőrzése.
A gerincjóga ötvözi a több ezer éves hatha
jóga gyakorlati elemeit, valamint a mai mo-
dern gerincterápia ismereteit. Olyan egy-
szerű, könnyen kivitelezhető gyakorlatokat
tartalmaz, amellyel a különböző gerincprob-
lémák (derékfájás, hátfájás, rossz tartás stb.)
eredményesen javíthatóak, erősíti, lazítja és
nyújtja az izomzatot és ízületeket, ezzel oldja
az energetikai blokkokat is a szervezetben.
Mindenkinek ajánlott, aki szeretne tenni az
egészségéért, önmagáért.

Jóga órák: szerdán délelőtt 9-10-ig,
kedden és csütörtökön délután 18-19-ig.

Az első részvétel mindenkinek ingyenes. Hozz magaddal egy jógamat-
racot (vagy polifoamot), és gyere próbáld ki!

Bővebb információ a helyszínen,
Varga Éva gerincterápiás jóga oktatónál, 

vagy e-mailben: jogadelegyhaza@gmail.com
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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, 06-30/696-6589
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.: 06-70/434-5163, 06-70/434-5166
16. MISA Alapítvány – Dr. Gligor János
tel.: 06-24/486-023 06-30/222-3535
17. Délegyházi Önkéntes Tűzoltóság
Kovács Attila: 06-30/733-6814
Rim György: 06-30/987-2850
18. Közterület-felügyelő – Trencsánszki Tibor
tel.: 06-30/328-0304
19. Községgondnokság – Hallai László
tel.: 06-30/599-6160
20. Délegyházi Református Missziói Egyházközség
tel.: 06-30/941-5105
21. Katolikus Plébánia Dunavarsány
tel.: 06-24/472-017
22. Temetkezés Elohim Kft.
tel.: 06-30/678-9278 06-30/236-4884
23. Dunavarsányi Rendőrörs
cím: 2336. Dunavarsány, Gyóni Géza u. 5.
tel.: 06-24/472-125
Rendőrség szolgálati mobil: 06-20/489-6753
24. DPMV Zrt. Víz - és szennyvízszolgáltatás
cím: 2336 Dunavarsány Vörösmarty u.149.
tel.: 06-24/483-128

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.

APRÓHIRDETÉS
• ÜVEG, TÜKÖR, KÉPKERET, HŐSZIGETELT ÜVEG készítés vagy javítás

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

• VÍZVEZETÉK – SZERELÉS, - javítás, dugulás elhárítás, gyorsszolgálat, állandó
ügyelet hétvégeken is. Tel.: 06-30-376-1796

• Kertfenntartás, kertépítés. HM Kert, Tel.: 06-70-8667398,
06-70-775-8606; E-mail: hmkertek@gmail.com; 
Honlap: http://hmkert.hupont.hu

• KERTRENDEZÉS, SÖVÉNYVÁGÁS, TÓPART RENDEZÉS, NÁDVÁGÁS
délegyházi referencia munkákkal! Kőműves munkát szintén vállalok!
Horváth István, telefon: 06-30-397-1313

• FŰNYÍRÁS, FAKIVÁGÁS valamint KERTI GÉPEK JAVÍTÁSA (ROTÁCIÓS
KAPÁK, BENZINES FŰRÉSZGÉPEK, FŰKSZÁK, AGREGÁTOROK)
KIS PISTA, tel: 06-20-614-1328, Délegyháza, Kossuth L. utca 25.

• BONTOTT TÉGLÁT VÁSÁROLNÁNK KERÍTÉS ÉPÍTÉSHEZ, REÁLIS
ÁRON. Tel.: 06-30-303-7638

• REDŐNY, RELUXA KÉSZÍTÉSE, javítása rövid határidővel és garanciával.
Tel.: 06-20-3642-383

PARKETTÁS MESTER VÁLLAL: lerakást, javítást, csiszolást, lakkozást, PVC -
szőnyeg ragasztást anyaggal is. Szolid árak, garancia! Telefon: 06-30-354-37-69

BÚTOR KÉSZITÉS MÉRETRE, Konyhabútor, beépített szekrény, ágyszekrény,
20 év tapasztalattal. Telefon: 06-30-9613-294
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• Elemlápma (pici) 99,-
• Hey-Ho üdítő 149,-
• Silky folyékony szappan 1l 199,-
• Étolaj 1l 359,-
• Globus melegszendvics krém 289,-
• Florin dob margarin 500g 169,-
• Hell energia ital (minden) íz 139,-
• Silan öblítő 1l 498,-
• Origo üdítő 2l (több íz) 89,-
• Royal vodka 0,2l 790,-
• Domestos 750ml 398,-

• Toszka félédes vörösbor 0,7l 239,-
• Formázott pulykamell sonka 1390,-/kg
• Főtt császár spór 1390,-/kg
• Sajtos, tepertős, burgonyás pogácsa 890,-/kg
• Pepsi Cola 2,5l 339,-
• Lays chips (minden íz) 199,-
• Bónux mosópor 1,5kg 890,-
• Whiskas dobozos macska eledel 298,-
• Ozzy macska aludobozos eledel 100g 59,-
• Zsír 500g 199,-
• Löwenbrau dobozos sör 149,-

Az akció november 1-31-ig, illetve a készlet erejéig tart.
Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig : 05.00 – 20.00 óráig

Szombat, vasárnap: 06.00 – 20.00 óráig
Mindenkit szeretettel várunk!

Klári Bolt • 2337 Délegyháza, Szabadság tér 6. (templommal szemben)

Kedves Vásárlóink!

A Sziszi BT   

az alábbi termékeket kínálja akcióban a novemberi hónapban:
Klári Bolt


