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Várnai Zseni: Csodák csodája

Tavasszal mindig arra gondolok,
hogy a fûszálak milyen boldogok:
újjászületnek, és a bogarak,
azok is mindig újra zsonganak,
a madárdal is mindig ugyanaz,
újjáteremti ôket a tavasz.

A tél nekik csak álom, semmi más,
minden tavasz csodás megújhodás,
a fajta él, s örökre megmarad,
a föld ôrzi az életmagvakat,
s a nap kikelti, minden újra él:
fû, fa, virág, bogár és falevél.

Ha bölcsebb lennék, mint milyen vagyok,
innám a fényt, ameddig rám ragyog,
a nap felé fordítnám arcomat,
s feledném minden búmat, harcomat,
élném idômet, amíg élhetem,
hiszen csupán egy perc az életem.

Az, ami volt, már elmúlt, már nem él,
hol volt, hol nem volt, elvitte a szél,
s a holnapom? Azt meg kell érni még,
csillag mécsem ki tudja meddig ég?!
de most, de most e tündöklô sugár
még rám ragyog, s ölel az illatár!

Bár volna rá szavam vagy hangjegyem,
hogy éreztessem, ahogy érezem
ez illatot, e fényt, e nagy zenét,
e tavaszi varázslat ihletét,
mely mindig új és mindig ugyanaz:
csodák csodája: létezés… tavasz!
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Délegyháza Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 2018. március
27-én rendkívüli ülést tartott a

Polgármesteri Hivatal Tanácstermében. Az
ülésen több, ingatlanokkal kapcsolatos ügyet
tárgyalt a Képviselő-testület: egy ingatlan vé-
teli ajánlatot, egy önkormányzati tulajdonú
ingatlan átminősítését, egy ingatlan megvá-
sárlását, és a továbbértékesítésére vonatkozó
pályázat kiírását, a budapesti ingatlan értéke-
sítését, valamint a „Reménysziget Háza”
program ügyében hozott határozat módosí-

tását. Módosította a Képviselő-testület a
2018. évi költségvetési rendeletét (7/2018.
(III.28.) önkormányzati rendelet az Önkor-
mányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet 1.
sz. módosításáról), valamint véleményezte a
Délegyházi Hunyadi János Általános Iskola
átszervezését.

A Képviselő-testület 2018. április 10-én
rendkívüli ülést tartott, négy napirendi pon-
tot tárgyalva. Az első napirendi pont kereté-
ben ingatlan értékesítést, a második napi-

rendi pont keretében a rendkívüli önkor-
mányzati támogatási kérelem benyújtását,
harmadikként a járdafelújításokhoz kapcso-
lódó hitelkérelem benyújtását, majd az ülés
végén a DKSE kérelmeit tárgyalta a Képvi-
selő-testület. 

Az ülések jegyzőkönyvei és az ülésen al-
kotott rendelet a Könyvtárban, illetőleg a
község honlapján (www.delegyhaza.hu, illetőleg
http://delegyhaza.asp.lgov.hu/) olvashatók. 

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

Önkormányzati hírek

2017. áprilisában kiírásra került a Nem-
zetgazdasági Minisztérium által az
„Önkormányzati tulajdonú egészségügyi

alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támo-
gatása Pest megyében” című pályázat.

Önkormányzatunk a folyamatosan nö-
vekvő gyermeklétszám miatt pályázatot
nyújtott be „Délegyháza Egészségház bőví-
tése” címmel 2017. augusztus 30-án, mely-
nek keretében egy új védőnői gondozó kerül
megépítésre. A bővítés 72,67 m2, melyben
kialakításra kerül 2 db védőnői rendelő, aka-
dálymentes mosdó, személyzeti mosdó, vá-
róhelyiség.

2017. szeptember 28-án megkaptuk a
jogerős építési engedély, majd 2018. január
05-én megérkezett a támogatási értesítő,
melyben a kiíró 35 596 342 Ft vissza nem
térítendő támogatást ítélt meg Önkormány-
zatunknak.

2018. január 23-án a Képviselő-testület el-
fogadta és elindította az „Egészségház bőví-
tése” című közbeszerzési eljárást, a benyúj-
tott 3 db ajánlat közül a nyertes ajánlattevő
a Kinamé Kft. lett. A kivitelezési költség
bruttó 37 724 245 Ft, önerő 3 1 83 594 Ft.

A támogatási szerződést Önkormányza-
tunk 2018. március 23-án aláírta.

Az alapkő letételen jelen volt Pánczél
Károly országgyűlési képviselő, aki beszédé-
ben kiemelte a védőnői munka fontosságát,
és nem utolsó sorban azt az örömteli tényt,
hogy az idén 100 éves múltra visszatekintő
MAGYAR VÉDŐNŐI SZOLGÁLATOT,
MINT NEMZETKÖZILEG IS EGYE-
DÜLÁLLÓ, TRADICIONÁLIS ELLÁTÁ -
SI RENDSZERT az „Egészség és életmód”
kategóriában Hungarikumnak nyílvánították.

Az épület átadása 2018. második felében
valósul meg.

Délegyháza Község
Önkormányzata

Egészségház bővítése alapkőletétel
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Ezeken a napokon kell beíratni azokat a
gyermekeket, akik 2018. augusztus 31-ig
betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai
jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki
a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt
álló óvodai nevelésben való részvételre kö-
telezett gyermekét kellő időben az óvo-
dába nem íratja be, a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény 247.§ a.) pontja alapján szabály-
sértést követ el.

Az óvodai nevelésben való részvételre
kötelezett gyermek szülője, amennyiben
gyermeke az óvodakötelezettségét külföl-
dön teljesíti, köteles arról a beiratkozás ide-
jének utolsó határnapját követő tizenöt
napon belül írásban értesíteni a gyermek la-
kóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye szerint illetékes jegyzőt.

Integráltan nevelhető sajátos nevelési
igényű gyermekeket fogad az óvoda az
Alapító Okiratnak megfelelően, ez eset-
ben kérjük a szülőket, hogy a beíratásra a
szakértői véleményt is szíveskedjenek ma-
gukkal hozni.

Kérjük, a Tisztelt Szülőket, hogy az év
közbeni felvételi igényeket (azokra a gyer-
mekekre vonatkozik, akik 2018. augusztus
31. után töltik be a 3. életévüket, vagyis elő-
felvételis jelentkezők) is a fenti időpontban
szíveskedjenek jelezni az óvodában.

A Délegyházi Napsugár Óvoda felvételi
körzete: Délegyháza Község teljes közigaz-
gatási területe

A beíratáskor be kell mutatni
• a gyermek nevére kiállított személyi

azonosítót és lakcímet igazoló hatósági
igazolványt (lakcímkártyát),

• a szülő személyi azonosító és lakcímet
igazoló hatósági igazolványát (személyi
igazolványt és lakcímkártyát), 

• nem magyar állampolgár kiskorú óvo-
dai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell
azt is, hogy milyen jogcímen tartózko-
dik a gyermek Magyarország területén.

Kérjük a szülőket, hogy a fentieken túl a
beíratásra hozzák magukkal:

• a gyermek születési anyakönyvi kivo-
natát,

• a gyermek TAJ-kártyáját,
• a gyermek oltási könyvét.
Az óvodai felvétel tárgyában hozott dön-

tés közlésének határnapja legkésőbb a be-
iratkozásra kiírt utolsó határnapot követő
huszonegyedik munkanap.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a
szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a
közléstől – ennek hiányában a tudomására
jutástól - számított tizenöt napon belül ille-
tékmentes jogorvoslati kérelmet nyújthat
be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntar-
tású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve
az óvoda vezetőjénél. A fenntartó jár el, és
hoz másodfokú döntést. 

Köszönet
Köszönetemet fejezem ki a Szavazat-

számláló Bizottságok tagjainak, pót-
tagjainak, a Helyi Választási Iroda tagjai-
nak, a Helyi Választási Bizottság tagjainak,
Délegyháza Község Önkormányzatának
és dolgozóinak, a Délegyházi Polgármes-
teri Hivatal dolgozóinak, a Délegyházi
Hunyadi János Általános Iskolának és dol-
gozóinak, a Kölcsey Művelődési Köz-
pontnak és dolgozóinak, valamint minden
kedves segítőnknek, aki az országgyűlési
képviselők választásának előkészítésében,
lebonyolításában részt vett, avagy a Szava-
zatszámláló Bizottságok és a Helyi Válasz-
tási Iroda munkáját közreműködésével,
kedvességével segítette. 

dr. Molnár Zsuzsanna 
jegyző, Helyi Választási Iroda vezetője

A "MISA" 
Alapítvány hírei
A"MISA" Alapítvány által szervezett

Álláskeresők Klubja április 2-án meg-
tartotta soros összejövetelét Dunavarsány-
ban a művelődési házban, ahová délegy-
házi állást kereső is érkezett.

Mivel a megjelentek közül ketten nyug-
díjasok voltak, akik még dolgozni szeret-
nének, így először az ő számukra a buda-
pesti nyugdíjas foglalkoztatási szövetkeze-
tekkel kapcsolatos információk kerültek
átadásra, majd a ráckevei foglalkoztatási
osztálytól kapott álláslistából válogattak az
állást keresők.

A következő foglalkozás május első
keddjén, május 8-án lesz 14.00 órai kez-
dettel Dunavarsányban, a Petőfi Művelő-
dési Házban. A tájékoztató plakátok a szo-
kásos helyeken kifüggesztésre kerülnek. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A klubvezetőség nevében: 

Dr. Gligor János

HIRDETMÉNY
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2018/2019-es nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK 
BEIRATKOZÁSA

a DÉLEGYHÁZI NAPSUGÁR ÓVODÁBA 
a következő időpontokban történik:

2018. május 7-8-9-én (hétfő – kedd - szerda) 8.00 – 17.00 óráig
Pót-beiratkozás: 2018. május 14-én (hétfő) 8.00 – 17.00 óráig

Köszönettel
Köszönetünket fejezzük ki 

mindazoknak, akik
TALAPKA GÁBOR
búcsúztatóján részt vettek,
elkísérték Őt utolsó útjára 

és fájdalmunkban osztoznak.
A gyászoló család

Ezúton fejezem ki köszönetemet azért
a munkáért, segítségért,  amelyet az

alábbi személyek községünk lakóinak
egészségmegőrzése érdekében tettek  a tü-
dőszűrési munkálatok lebonyolításában: 

Csányi Imréné, Lugosi István Gyu-
láné, Puskás Mária, Simonyi András né,
Zsákai Judit.

Köszönet a Délegyházi Községgond-
nokság mun katársainak: Tomonóczi

László, Juhász Imre, Gáspár Jenő a tü-
dőszűrőgép bekötésében nyújtott segít-
ségéért.

Külön köszönet a Máltai Szeretet-
szolgálat Délegyházi Csoportja vezető-
jének, Kerezsi Istvánnénak, hogy ren-
delkezésre bocsátották a klubhelyiségü-
ket a tüdőszűrés lebonyolítására.

Munkájukhoz jó egészséget kívánok!

dr. Riebl Antal polgármester
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• A pályázat tárgya:
Fácán utca – Anna utca találkozásánál elhelyezkedő Délegy-
háza 858/29 hrsz- ú ingatlan területéből álló beépítésre szánt
2764 m2 nagyságú terület

• Az ajánlatkérő adatai:
Ajánlatkérő neve: Délegyháza Község Önkormányzata
Ajánlatkérő címe: 2337 Délegyháza, Árpád u. 8.

Ajánlatkérő telefon/fax száma: tel.:06-24/542-155, 
fax.: 06-24/542-156

Ajánlatkérő e-mail címe: polgarmester@delegyhaza.hu

• A pályázat tárgyát képező terület minimális vételára:
nettó 7 500 Ft/m2 + Áfa, 

mely összeg szerződéskötéskor (legkésőbb 2018. április 30. napján)
fizetendő. Pályázónak a vételáron felül magára kell vállalnia a
telekalakítással járó és kapcsolódó költségeket, valamint az
alakuló új építési telkek egyenkénti közművesítésének költ-
ségét.

• Az értékesítésre szánt területtel kapcsolatos további fontos
tudnivalók:

A területre vonatkozó rendezés terv alapján az ingatlanból maxi-
mum 5-6 db építési telek (min. 400 m2, 20%-os beépíthetőség) ala-
kítható ki az alábbiak előírások szerint:

Az Lke-3 jelű lakóövezet
(kistelkes új kertvárosias lakóterületek, korábbi üdülőterületek)

10. §
(1) Az építési övezet paraméterei:

Beépítési mód: Oldalhatáron álló
Az újonnan kialakítható építési telek 400
legkisebb területe (m2)
Az újonnan kialakítható építési telek 14
legkisebb szélessége (m)
Az újonnan kialakítható építési telek 25
legkisebb mélysége (m)
Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 20
Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 20
Legnagyobb bruttó szintterületi mutató 0,6
(épület m2 / telek m2)
Legnagyobb építménymagasság (m) 5,0
Legkisebb zöldfelületi arány (%) 60

(2) Az építési telkeken egylakásos lakóépület, a helyi lakosság ellátá-
sát szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi,
oktatási, egészségügyi, szociális épület, illetve kivételesen a helyi
lakosság közbiztonságát szolgáló építmény helyezhető el.

(3) A lakó fő funkciót kiegészítő mellékfunkciók befogadására al-
kalmas önálló építmény nem építhető. A kiegészítő mellékfunk-
ciókat (pl. tüzelőanyag-, gépjárműtároló) befogadó helyiségeket
a lakóépületen belül kell elhelyezni.

(4) Oldalhatáron álló és szabadonálló beépítés is alkalmazható. Sza-
badon álló beépítést akkor lehet alkalmazni, ha a telek legkisebb
szélessége legalább 16 m.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Délegyháza 858/29 hrsz-ú terület értékesítése 

Délegyháza Község Önkormányzat 2018. február 26. napján megtartott Képviselő-testületi ülésén arról határozott, hogy érté-
kesíteni kívánja a tulajdonában lévő Délegyháza 858/29 hrsz-ú, mindösszesen 2764 m2 térmértékű területét, mely területen a
vonatkozó övezeti besorolás és szabályozás alapján több, maximum 5-6 db építési telkek kialakítására kerülhet sor. A pályázati
határidő meghosszabbításáról Délegyháza Község Önkormányzat 2018. március 27. napján megtartott Képviselő-testületi
ülésén döntött.
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(5) A melléképítmények közül a következő

létesítmény helyezhető el: közmübecsat-
lakozási műtárgy, közműpótló műtárgy,
hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es
belmagassággal), kirakatszekrény (legfel-
jebb 0,40 m-es mélységgel), kerti épít-
mény (hinta, csúszda, homokozó, szökő-
kút, pihenés és játék céljára szolgáló mű-
tárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem
magasabbra emelkedő lefedés nélküli te-
rasz), kerti víz- és fürdőmedence, -nap-
kollektor, kerti épített tűzrakóhely, kerti
lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfel-
jebb 20 m2 vízszintes vetülettel, kerti sza-
badlépcső (tereplépcső) és lejtő.

Tájékoztatjuk a kedves pályázókat, hogy az
építési telkek kialakításának és közmű-
vesítésének költsége a nyertes pályázót
terheli.

• A pályázat formai és tartalmi követel-
ményei:

A benyújtandó pályázati anyagoknak formai
megkötései nincsenek.
Tartalmazniuk kell:
- az ajánlattevő nevét, címét, egyéb elérhe-

tőségeit (telefon, fax, e-mail cím stb.), 
- cég esetén a cégkivonat hiteles másolatát,

a cég képviseletére jogosult nevét, elérhe-
tőségét, képviseleti jogát igazoló okiratot,

- cég esetén átláthatósági nyilatkozatot, mely
alapján ajánlattevő nyilatkozik, hogy a 2011.
évi CXCVI törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont -
ja szerint átlátható szervezetnek minősül.

- az illetékes adóhatóság nyilatkozatát arról,
hogy az ajánlattevőnek nincs az adóható-
ság felé fennálló – 30 napon belüli és azt
meghaladó – adótartozása (nullás adóiga-

zolás), vagy a pályázó nyilatkozata arról,
hogy pozitív adóslistán szerepel.

A pályázat benyújtásával egyidejűleg Pá-
lyázó köteles 200 000 Ft összegű bánat-
pénz Délegyháza Község Önkormányzat
OTP Bank–nál vezetett 117442180-15441654
számú számlaszámra történő megfizetését
igazolni. A bánatpénz a vételárba beszámít.
A megfizetett bánatpénz összege Pályázó ré-
szére visszajár, amennyiben: 
- Délegyháza Község Önkormányzatnak fel-

róható okból a szerződéskötés meghiúsul,
- Délegyháza Község Önkormányzat Kép-

viselő-testülete döntése értelmében a be-
nyújtott pályázat összességében nem a leg-
kedvezőbb, 

- Délegyháza Község Önkormányzata a pá-
lyázatot (az eljárás bármely szakaszában) in-
dokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítja.

Amennyiben Pályázó a pályázati ajánlatát a
szerződéskötés időpontjáig visszavonja, vagy a
szerződéskötés Pályázó részére felróható
okból hiúsul meg, úgy a bánatpénz összegét
Pályázó semmilyen jogcímen nem követelheti
vissza Délegyháza Község Önkormányzatától.

• A pályázat benyújtása:
Az ajánlatokat zárt borítékban, cégszerű alá-
írással ellátva írásban postai úton vagy sze-
mélyesen kell benyújtani Délegyháza Község
Önkormányzat 2337 Délegyháza, Árpád u.
8. címére. A borítékon kérjük feltüntetni a
következőket: „Vételi ajánlat Délegyháza
858/29 hrsz-ú területre”

A pályázatok beérkezésének határideje:
2018. május 2. (szerda) 16.00 óra

Hiánypótlásra minden pályázónak egy alka-
lommal van lehetősége.
Az ajánlattétel nyelve: magyar.
• A pályázat elbírálása:
A pályázatok bírálatra történő előkészítésére
a Pénzügyi - Fejlesztési és Ügyrendi Bizott-
ság ülésén kerül sor. A pályázatokkal kapcso-
latos eljárást lezáró döntést – a bizottság és a
polgármester javaslata alapján – Délegyháza
Község Önkormányzat Képviselő- testülete
hozza meg. Több érvényes pályázat benyúj-
tása esetén Délegyháza Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete legkésőbb 2018.
május 15. napjáig lefolytatandó versenytár-
gyalás útján dönt a nyertes pályázatról. 
Délegyháza Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az összességében legkedvezőbb
ajánlatot adó pályázóval köt megállapodást
legkésőbb 2018. május 31.  napján. 
Az elbírálás eredményéről minden pályázó-
nak külön értesítést küldünk.
Délegyháza Község Önkormányzata
fenntartja magának a jogot, hogy a pá-
lyázatot – az eljárás bármely szakaszá-
ban – indokolás nélkül eredménytelen-
nek nyilvánítsa.
A pályázattal, valamint a pályázat tárgyát ké-
pező ingatlanokkal kapcsolatos további fel-
világosítás kérhető:

dr. Molnár Zsuzsanna 
jegyző

Tel.: 06-24/542-155 / 2 mellék
E-mail: jegyzo@delegyhaza.hu

Jakab István
településfejlesztési előadó

Tel.:06-24/542-155 / 3 mellék
E-mail: muszaki@delegyhaza.hu

Délegyházán, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat délegyházi cso-
portjának klub helyiségében (2337 Délegyháza Dózsa György utca
59. – Orros ház) 

Aki vizsgázni szeretne, a helyszínen az államnak megfizetett
vizsgadíj ellenében megteheti. 

AZ OKTATÁS: Díjtalan. 
Vizsga díja: 14 év életkor alatt: 1.000Ft. 15 év életkor felett: 3.500Ft.
A vizsgára való felkészüléshez tananyag ingyenesen letölthető a
www.horgaszat.com oldalról

http://www.horgaszat.com/docs/horgaszvizsgara_valo_felkeszulest_se-
gito_tankonyv_nebih.pdf

További segítség:
http://www.fohesz.hu/images/oktatasi_anyagok/ oshonos_halfajok.pdf
http://www.fohesz.hu/images/oktatasi_anyagok/ Idegenhonos_halfa-
jok.pdf

http://www.fohesz.hu/images/oktatasi_anyagok/ vedett_halfajok.pdf
http://www.fohesz.hu/images/oktatasi_anyagok/ tilalmi_idok_meretkor-
latozasok.pdf

A Délegyházi Horgász Sportegyesület felkészítő tanfolyammal egybekötött

Horgászvizsgát hirdet
2017. május 19-én, szombaton 9:30 órától 

Érdeklődni lehet: 
Nagy Ferenc         20/972-7374                                  Szabados Géza        20/436-3709
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Lassan vége az E.L.I.O.T.-programnak...

2018. március 4-7. között Magyarorszá-
gon jártak a programban résztvevő or-
szágok tanárai, hogy előkészítsék az

olasz hetet. Délegyháza iskolája igyekezett
megfelelő körülményeket biztosítani az itteni
látogatáshoz. Hálásan köszönjük Önkor-
mányzatunknak az ajándékokhoz való hoz-
zájárulást, dr. Riebl Antal polgármester
úrnak a segítő támogatást és a vendégek kö-
szöntését, Riebl Angélának az angol tolmá-
csolást, Szabóné Pál Orsolyának és a kultúr-
ház munkatársainak a vendéglátásban való
közreműködésüket, Sáska Attila református
lelkipásztornak szép templomunk angolul
történő bemutatását, iskolavezetésünknek és
minden kisdiáknak – tanárnak pedig azt,
hogy elviselték a vendégjárással járó kis fel-
fordulást, óralátogatást. Az elsősöknek és a
Mákvirág énekkarnak külön köszönet a gyö-
nyörű közös tavaszi dalért!

A vendégeknek igyekeztünk a rendelkezé-
sünkre álló rövid időben minél többet meg-
mutatni fővárosunkból is, amely igazán tet-

szett nekik. Hálásak voltak a magyaros ven-
déglátásért, a szép délegyházi ajándékokért,
a szívből jövő vendégszeretetért.

Iskolánk kétéves ERASMUS - projektjé-
nek legfontosabb utolsó állomása lesz 2018.
ápr. 22-28. között az olaszországi Tarquinia
városban ránk váró egyhetes program, ahol
az Európai Unió környezetvédelmével és az
emberi jogokkal foglalkoznak majd a kikül-
dött diákok. A felkészülés részeként a hete-
dikes osztályaink és a hazai programot irá-
nyító tanárok ellátogattak a budapesti Eu-
rópa Pontra, ahol a mentorok alapos
előkészítő tanácsai segítségével két fontos té-
mában tárgyaltak és hoztak javaslatokat,
mint az Európa Bizottság tagjai.

A napról szóló beszámolót Tisza Petra
és Orbán Leona írták, akik két éve dolgoz-
nak ebben az E.L.I.O.T.-programban.

„2018. március 14-én nem vettünk részt az is-
kolai ünnepségen, mert helyette ellátogattunk a Mil-
lennium Parkban található Európa Pontra. Az elő-

adás célja az volt, hogy megismerkedjünk az Euró-
pai Unió országaival, az Unió történetével, műkö-
désével, felépítésével, a képviselők munkájával. Meg-
tanultuk, hogyan kell felszólalni, vitatkozni, érvek-
kel valamit megcáfolni egy bizottsági ülésen. Titkos
módszertani segítségeket is kaptunk, hogy lehet az
izgulást csökkenteni felszólalás közben. Amikor el-
sajátítottuk, hogyan is néz ki egy bizottsági vita,
két csapatra osztottak minket: az egyik a környe-
zetvédelmen belül az elektromos autó szélesebb körű
elterjesztése mellett kellett érveljen. 

A másik bizottság feladata az volt, hogy kidol-
gozza a vezető állásban alkalmazott nők számá-
nak növelését és fizetésük „egyenjogúsításának” fon-
tosságát.

A két bizottság véleményét Meggyes Boglárka
(7.a) és Guzli Márton (6.o.) terjesztette elő, mert
ők utaznak Olaszországba és jól jött nekik ez a
kis gyakorlat.

Nagyon élveztük ezt a délelőttöt, mindenki csak
hasznos tapasztalatokkal gazdagodhatott!”

Bulyákiné Éberth Anna tanár
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• 2018. június 15. (péntek)
- A Hunyadi János Általános Iskola

ballagása
Pest Megyei Értékőrző Vándorki-
állítás megnyitója a Kölcsey Mű-
velődési Központban
A kiállítás a rendezvénysorozat ideje alatt
ingyenesen megtekinthető a művelődési ház-
ban.

• 2018. június 16. (szombat)
- A Csokréta Asszonyklub zenés 

ébresztője
- Horgászverseny az I-es tónál
- Kispályás labdarúgó torna a

Sportpályán 
10.00 órától 

- Rendezvénysorozat megnyitója
- Újszülöttek polgárrá fogadása

A délután folyamán  
- ÍJÁSZAT
- Helyi csoportok, civil szervezetek,

intézmények műsorai, 
valamint a meghívott fellépők 
bemutatói

- DÉR HENI koncert

- Támogatójegyek sorsolása
- KORMORÁN ÉLŐ

KONCERT

- Utcabál az IDEÁL Zenekarral

• 2018. június 17. (vasárnap)
A nap folyamán

- LOVAS FELVONULÁS 
- NYÍLT VIZI VIZILABDA

TORNA az I-es tavon
- ÍJÁSZAT
- MOTOROS BEMUTATÓ
- DÍJUGRATÓ BEMUTATÓ
- V. Népzenei és Néptánc 

Találkozó
- Helyi csoportok, civil szervezetek,

intézmények műsorai,
valamint a meg-
hívott fellépők 
bemutatói

- HOMONNAY   
ZSOLT
és az Operett      
Voices Társulat 

- JOLLY & SUZY koncert

- Támogatójegyek sorsolása

- MARÓTH VIKI 
ÉS A NOVAKULTÚR
Zenekar koncertje

A rendezvény ideje alatt 
a helyi civil szervezetek képviselői,
kirakodóvásár és vidámpark várja 

az érdeklődőket!

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
A belépés ingyenes!

XXVI. Délegyházi Napok – 2018. június 15-16-17. Kedvcsináló
Délegyháza Község Önkormányzata 2018. június 15 - 16 – 17. között rendezi meg hagyományos falunapi rendezvénysorozatát.

A rendezvénysorozat mottója:
„Ki szívét osztja szét, Ő lesz a remény.” (Koltay Gergely)

Költség: Belépőjegy 4.700,- Ft  és 2.800,- Ft 
Buszköltség a délegyházi lakosoknak nincs!

Indulás: 17.30 órakor a kölcsey Művelődési
központ elől

Jelentkezni és érdeklődni lehet 
a kölcsey Művelődési központban 

2018. május 9-ig 
személyesen, vagy a 06 24 212 005-ös

telefonszámon.
Mindenkit szeretettel várunk!

kölcsey Művelődési központ • 2337 Délegyháza, szabadság tér 1-3. Tel.: 06 24 212 005, e-mail: kolcseymuvhaz@delegyhaza.hu

színház busz 2018. május 19-én (szombaton) 

Az Ének az esőben feledhetetlen történet a show-businessről és a szere-
lemről. A történet szerint a némafilmek sztárja, Don Lockwood és állandó
partnere Lina Lamont életük első hangos mozijára készülnek, ám kiderül,
hogy Lina hangja elviselhetetlen a vásznon. Don barátja, Cosmo Brown a
feltörekvő fiatal színésznőt, Kathy Selden-t javasolja hangdublőrnek, akibe
természetesen beleszeret a sármos színész. Lehengerlő szteppjelenetekkel
és klasszikus slágerekkel fűszerezett darab az Operettszínház műsorán.

Az előadás főszerepeit  
Gálvölgyi János, Adorjáni Bálint, Kékkovács

Mara, Peller Anna, Csere László, Borbás Barbara
alakítják.

szeretettel hívunk mindenkit a 

Budapesti Operettszínház
19.00 órakor kezdődő

Ének az esőBen
című előadásra.
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Költség: Gyermek jegy: 2.025,-Ft
nyugdíjas jegy: 2.175,- Ft
Felnőtt jegy: 2.925,- Ft

Buszköltség a délegyházi lakosoknak nincs!

Indulás: 9.30 órakor a kölcsey Művelődési központ elől
Jelentkezni és érdeklődni lehet a kölcsey Művelődési központban 

2018. május 7-ig 
személyesen, vagy a 06 24 212 005-ös telefonszámon.

Mindenkit szeretettel várunk!

kölcsey Művelődési központ • 2337 Délegyháza, szabadság tér 1-3.
Tel.: 06 24 212 005, e-mail: kolcseymuvhaz@delegyhaza.hu

CIRkUsz busz
2018. május 12-én (szombaton) 

szeretettel hívunk mindenkit a  

Fővárosi nagycirkusz
11.00 órakor kezdődő

A jegyárak kedvezményes árak, 
és az 1-es kategóriájú helyre 
szólnak

atlantic Flight
nagy cirkuszi

utazás
című előadásra.

Indulás: 8.00 órakor a művelődési ház elől
Érkezés: kb. 20.00 óra körül
Belépőjegyek: Bory-vár: felnőtt: 1.500,- Ft, diák / nyugdíjas: 700,- Ft

Bazilika Romkert: felnőtt 700,- Ft, diák / nyugdíjas: 350,- Ft 
Buszköltség: Délegyházi utasoknak a busz díjmentes!

Jelentkezni és érdeklődni lehet a Kölcsey Művelődési Központban 
2018.  június 19-ig

személyesen, vagy a 06 24 212 005-ös telefonszámon.
Mindenkit szeretettel várunk!

A BORY-VÁR megtekintése után székesfehérvári sétánk során megtekintjük
Városház teret, a Koronázó Bazilika Romkertet (Nemzeti Emlékhely),  

a Szent István Székesegyházat, majd a Palotavárosi Skanzenben
elvegyülünk a „Tűzzel-vassal Fesztivál” forgatagában.

kölcsey Művelődési központ • 2337 Délegyháza, szabadság tér 1-3., Tel.: 06 24 212 005, e-mail: kolcseymuvhaz@delegyhaza.hu

kiránduljunk együtt!
2018. június 23-án

szeretettel hívunk mindenkit   

székesfehérvári utunkra.
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Gyereknap
2018. május 26-án, szombaton

Program:
10.00 óra Strandfoci Kupa 

Helyszín: Szent István park homokos pálya

13.00 órától   Miénk a tér! A CIVILEK HÁZÁNÁL

LOVAGLÁS • LOVAS KOCSIZÁS • KISÁLLAT SIMOGATÓ – ÍJÁSZAT
GyereK MOTOrOZTATÁS • KöTéLhúZÁS • ZSÁKbAn fuTÁS
ÜGyeSSéGI JÁTéKOK • ArCfeSTéS • CSILLÁMTeTOVÁLÁS

bÜTyKöLDe • LufIS bOhÓC • CSIrI-bIrI TOrnA • néPI JÁTSZÓhÁZ
reKeSZMÁSZÁS • KereKÍTŐ fOGLALKOZÁS • uGrÁLÓVÁr

eVeZéS, MOTOrCSÓnAKOZÁS az I-es tavon

hŐLéGbALLOnOZÁS (16.00 órától)

„Mindent a szemnek, MInDenT A KéZneK!”
Szabad beülni, felülni, megnyomni, bekapcsolni, belebújni, megfogdosni, kézbe venni:

renDŐrAuTÓ, feGyVereK, 
TŰZOLTÓ AuTÓK éS TŰZOLTÁSI eSZKöZöK

17.00 órától

Hókirálynő meseszínház 
zenés mesejátéka

A bAMbI bÜfében eGéSZ nAP:
SZörP, PALACSInTA, VATTACuKOr

A rendezvényen a részvétel ingyenes!
Akik anyagi, tárgyi vagy bármilyen más dologgal támogatni szeretnék 

a rendezvényt, keressék Szabóné Pál Orsolyát a művelődési központban vagy a 
06 24 212 005-ös telefonszámon.
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2018. április 14-én rendeztük idei első örömíjász versenyünket,
melyre 160 ember tette tiszteletét, ami nagyon nagy megtisz-
teltetés, mert aznap a mi versenyünkön kívül még országosan

7 helyszínen voltak más íjász versenyek.

Soha ennyi íjász nem fordult meg versenyünkön, így joggal
nevezhetjük a rekord létszámú örömíjász versenyünknek.

25 egyesület látogatott meg minket, lakhely szerint a következő
településekről érkeztek:

A versenyre 5 db rajzolt- (Cseh Károly munkái), 10 db 3D-s állat-,
4 db mozgó- (a sínen mozgó vaddisznót Veszelovszi Tibor készí-
tette) és 6 db egyéb cél várta a jelentkezőket.

Az esemény nagyon jó hangulatban telt, tele volt a Szent István
park boldog, íjászattól örömittas emberek gyülekezetével. A szerve-
zés, a célok, a helyszín, az idő, az ételek (melyeket Balogh Krisztián
szakács biztosított) mindenki számára kedvezett, a visszajelzések
alapján is mindenki nagyszerűen érezte magát.

A versenyen a taksonyi BTDSE csapat tagjai rengeteget segítettek
a célok építésében, a verseny lebonyolításában, és a verseny utáni el-
pakolásban. Köszönet nektek BTDSE!

Csapatunk azon versenyzőket, akik nálunk teszik premierjüket,
mint első versenyes, minden alkalommal Első versenyes oklevelekkel ju-
talmazunk. A megemelkedett létszámmal együtt 17 első versenyes
döntött úgy, hogy a mi versenyünket tekinti élete első íjász verse-
nyének. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ennyi oklevelet adhat-
tunk át.

Az íjászedzések helyszíne:
a délegyházi Posta mellett lévő régi Kavicsbánya területe

Hetente 3 alkalommal tartunk edzéseket:
- kedden 17:00-19:00
- csütörtökön 17:00-19:00
- vasárnap 10:00-12:00

Az eredményhirdetéskor 29 első, 22 második, és 17 harmadik he-
lyezetnek szánt érmet adott át oklevél kíséretében Bicskei László.

Aki úgy érzi, hogy egyesületünk tagja szeretne lenni, nagy szere-
tettel várjuk edzéseinken, hogy utána szintén megtapasztalja azt az

érzést, amit mi érzünk az oklevelek átadásakor. Valamint megtapasz-
talhatja az íjászok örömét egy jól sikerült lövés után, vagy akár bosz-
szúságukat egy félresikerült célzás miatt.

2018. április 15. Cseh Károlyné

Délegyházi Faluszépítő Egyesület Íjász Tagozat 
a 2018. évi első örömíjász versenyéről



Délegyházi Hírek

Hitélet

112018. április

Délegyházi Református Missziói Egyházközség
„Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a Lélekben, ha van irgalom és könyörület, 
akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek.” (Filippi 2, 1-2.)

ALélek ünnepére készülünk. A Szenthá-
romság Isten harmadik személye, a

Szentlélek, mintegy ajándék szállt le Pün-
kösd napján a tanítványokra. Munkája ko-
rábban is észrevehető volt, de ezen a napon
tette az Atya biztos jellé az akkor születő
egyházban. Érdekes a Lélek, mert alaptulaj-
donsága, hogy nem látható és nem hallható.
Mégis Pünkösd napján megmagyarázhatat-
lan fény és hangjelenségek közepette ért a
világba az Isten tulajdon Lelke.

Pál apostol, bár később lett az Isten elhí-
vott szolgája, erről a Lélekről állítja, hogy

ember emberrel közösségben tud lenni a Lé-
lekben. Ez válik az egyik felfoghatatlan jellé
az egyházban. Zsidók, görögök, barbárok,
rómaiak és mindenféle egymást gyűlölő nép
egyszer csak nagy egyetértésben kezd élni.
Miért? Mert az Isten közösségbe hívja őket
saját magával Lelkében. De ahol Isten em-
berrel közösségre lép, ott ember emberrel is
közösségben kell éljen. És akkor értik meg a
szeretet nagy törvényét, az egyetértést.

Krisztusban meg tudunk vigasztalódni, és
tudjuk egymást is vigasztalni. A közösségben
tudunk úgy figyelmeztetni, hogy az a szeretet-

ből fakad és nem a rosszindulatból. A Lélek-
ben tudunk közösségben lenni egymással, akik
Isten megváltói közösségében vagyunk, mert
ott megértjük: nekem is pont úgy szükségem
van Isten megbocsájtó kegyelmére, mint
annak, akinek én nem tudok megbocsájtani. Itt
van irgalom, itt van könyörület. „…ugyanaz a
szeretet legyen bennetek…” Egy a Lélek, egy a hit
Istene, egy a mi Megváltónk. Ez az az Egy, aki
bár test szerint láthatatlan, de a hívő ember lát-
hatóvá tudja Őt tenni azzal ahogyan él. Ámen.

Sáska Attila
református lelkipásztor

Május a Szűzanya hónapja
A Boldogságos Szűznek szenteltek egy-egy

hónapot a keleti és nyugati egyházak. A keleti
egyház ünneplése a Boldogságos Szűz
mennybevételéhez augusztus hónaphoz kö-
tődött. Az ünnep előtt tizennégy napon át
böjtöltek, utána az ünnepet még tizenöt
napig tartották. A nyugati egyház ünneplése
az európai országok hagyományaihoz nyúlik
vissza. A május a virágba borulás időszaka,
ezt virágfesztiválokkal tették ünneppé. A
Boldogságos Szűz Isten legcsodálatosabb te-
remtménye, méltó arra, hogy tisztelet övezze

és szeretettel forduljanak felé. Az Énekek
éneke vőlegényének köszöntése méltó alapja
tiszteletének. „Kelj föl, kedvesem, gyere szépségem!
A föld színén immár virágok nyílnak.” (2,12). A
természet és a szeretet így kapcsolódik egybe.
A hónaphoz kapcsolódó Mária tisztelet fo-
lyamatosan terjedt. Rómában Néri Szent
Fülöp (+1596) biztatta fiataljait, akik ebben
a hónapban virágkoszorúkkal ékesítették a
Mária képeket, szobrokat és énekekkel kö-
szöntötték. Európa szerte hangsúlyozták
ennek lelki jelentőségét. A szeplőtelen fogan-
tatás dogmája (1854) a XIX. században meg-

erősítette a tiszteletet. A pápák tanításaikkal
megerősítették a tiszteletet. Általánossá vált,
hogy május hónapban a Máriát tisztelő hívek
összejönnek a Loretói litánia elvégzésére.
Akkor is elvégzik, ha papjuk lelkipásztori
szolgálat miatt nem tud velük imádkozni. A
litánia kifejezés a görög litanenó - könyörgök
szóból származik. Az V. századtól könyörgő
imádságok, különféle szándékokért imádkoz-
tak. A VII. században alakult ki a mai for-
mája: szándék - hívek válasza. A litánia az
Isten Bárányához fordul, egy záró könyör-
géssel fejezi be a Szűzanya köszöntését.

A Délegyházi Református Missziói Egyházközség aktuális programjai
Állandó alkalmaink:
Csütörtök 16:00 Felnőtt Bibliaóra (60+ korosztálynak)
Csütörtök 19:00 Felnőtt Bibliaóra (30-60 korosztálynak)
Péntek 16:00 Ifjúsági Bibliaóra (12-14 korosztálynak)
Péntek 18:00 Ifjúsági Bibliaóra (15-18 korosztálynak)
Vasárnap 10:00 Istentisztelet és Gyermekistentisztelet

További eseményeink:
Április 28. 10:00 Férfi Csendesnap
Május 5. 10:00 Gyermekszombat
Május 6. 10:00 Anyáknapi Istentisztelet
Május 10. 18:00 Áldozócsütörtöki Istentisztelet
Május 12.  8:00 Gyülekezeti Szépítő Nap
Május 13. 10:00 Konfirmációs Istentisztelet
Május 20. 10:00 Pünkösdi Úrvacsorás Istentisztelet
Május 21. 10:00 Pünkösdi Úrvacsorás Istentisztelet

Baba-Mama terem: 
Kedves Anyukák! A vasárnapi Istentiszteleteken már nem csak az
ovis és alsós gyermekek megőrzését szolgáló Gyermekistentiszte-

letet vállaljuk, hanem kialakítottunk egy olyan helységet, ahol az
édesanyák a gyermekeikkel együtt hallgathatják és láthatják az Is-
tentiszteletet. Szeretettel várunk mindenkit!

Táborok:
- Óvodás és alsós gyermekeknek június 25 és 30 között tartjuk a

Helyi Tábort.
- Felsős és középiskolás gyermekeket egy hetes, elutazós táborba

visszük.

További tájékoztatásért keressenek bizalommal!
Hivatali nyitva tartás: Péntek 8:00-12:00 és 13:00-16:00
Elérhetőségeink:
Cím: 2337 Délegyháza, Szabadság tér 11.
E-mail: delegyhaza.ref@gmail.com
Tel.: +36 30 941 51 05
Facebook: https://www.facebook.com/delegyhazaref
Bankszámlaszám: Délegyházi Református Missziói Egyház-
község 10918001 00000085 97250000

Alkalmainkra hívunk és várunk szeretettel mindenkit!

A Római Katolikus Egyház ünnepei és szentjei 
május hónapban
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Isten szól hozzánk…
Folyamatosan egész életünkön át próbál

minket megszólítani.
Sokszor örömöket ad, néha nehézségeket,

problémákat, amik által meg akar minket szó-
lítani vagy közelebb akar minket magához
vonni. Olyan is van, hogy embereket küld
hozzánk, akik Isten szeretetéről beszélnek ne-
künk, de a zajban, nyüzsgésben, elfoglaltság-
ban vagy éppen a jólétben nem halljuk meg
Isten hangját. Úgy mint az a sok ember, az
alábbi történetben.

„Egy fiatalember munkára jelentkezett,
mint morzekód-operátor. Az újságban talált
egy hirdetést, és jelentkezett a megjelölt címen.
Amikor megérkezett, egy nagy, mozgalmas
irodába lépett, amit nagy zaj, csattogás töltött
be, és kivehető volt a telegráf  hangja is a hát-
térben. A recepciós ablakon egy felirat utasí-

totta az álláskérelmezőket, hogy töltsenek ki
egy formanyomtatványt, és várjanak, amíg be-
szólítják őket a belső irodába. A fiatalember
kitöltötte az űrlapot, és leült a már ott vára-
kozó hét jelentkező mellé. Pár perc múlva fel-
állt, odasétált a belső iroda ajtajához, és be-
ment. Természetesen a többi várakozó fel-
kapta a fejét, és csodálkozva nézte, mi történik.
Arról diskuráltak egymás közt, hogy nem hal-
lották, hogy bármelyiküket is szólították volna.
Valószínűnek tartották, hogy az a fiatalember,
aki bement az irodába, hibát követett el, és ki
fogják zárni. Ám e helyett pár perc múlva a
munkaadó kísérte ki a fiatalembert az irodá-
ból, és így szólt a többi jelentkezőhöz:

- Uraim, nagyon köszönöm, hogy idefárad-
tak, de az állás éppen most lett betöltve.

A többi jelentkező zúgolódni kezdett, majd

egyikük felszólalt: - Egy pillanat! Ezt nem
értem. Ő jött utolsónak közülünk, és mi még
csak lehetőséget sem kaptunk az elbeszélge-
tésre. Mégis ő kapta meg az állást. Ez nem tisz-
tességes!

A munkáltató így válaszolt: - Sajnálom, de
amíg itt ültek és várakoztak, a telegráf  Morse-
jelekkel mindvégig a következő üzenetet ko-
pogta: „Ha érti ezt az üzenetet, jöjjön be. Az állás
az öné.” Önök közül senki nem hallotta vagy
nem értette meg az üzenetet. Ez a fiatalember
megértette. Övé az állás.”

Te meghallottad már Isten hangját és asze-
rint cselekedtél? Ha igen, tiéd Isten minden
gazdagsága, áldása. Ha még nem, figyelj jól,
mert ki tudja meddig hallhatod még.

Mihály Csilla
baptista gyülekezet

Május 1. – Munkás Szent József
XII. Piusz pápa vezette be 1955. május 1-én.
Szent József  a munkásnak, a Boldogságos
Szűz Mária jegyesének, hitvallónak és a mun-
kások védőszentjének főünnepe. A József
név jelentése: Isten magához fűz. József  Má-
riának, Jézus anyjának volt a jegyese, foglal-
kozását nézve ács volt. Igazságos és irgalmas
egyszerű munkás és nevelő apa. Egyházunk,
mint a munkások védőszentjére tekint rá.
Kétkezi munkával teremtette elő mindennapi
kenyerét. Őt lássuk, amikor lázadnánk min-
dennapi feladataink miatt. József  a minden-
napok hallgatag szentje, benne tiszteljük a
megbízható munkás példaképét.

Május 7. – Boldog Gizella
984-ben született a Regensburg melletti

Abbach kastélyban. Nevelője a Regensburgi
Szent Wolfgang volt. Scheyerben István je-
gyese lett, 996-ban az esküvőt Kölnben tar-
tották. Gizella Veszprémbe költözött, ahol
Székesegyházat és apácazárdát alapított. Kö-
telességei közé tartozott, hogy környezetével
liturgikus textiliákat készítsen. Gizella szoros
környezetéből származik a székesfehérvári
Szűz Mária templomnak adományozott mi-
seruha, amelyből a XII. századi átalakítással
készült a magyar koronázási palást. Anyaga
bizánci selyemszövet, amelyet aranyfonallal
hímeztek. Otto és Imre halálával Gizella tró-
nutódlási harcokba csöppent. Szent István
király halála után az özvegy királyné szem-
bekerült Orseolo Péterrel, annak kormány-
zati hibái miatt. Amikor Gizella testvére II.
Henrik 1024-ben elhunyt, a királyné elveszí-
tette bajor politikai támogatását. Péter meg-
fosztotta Gizellát hatalmától és házi őrizetbe
tartotta. III. Henrik bajor lovagjainak segít-
ségével sikerült megszöknie. Élete utolsó

szakaszát szerzetesnővérként Passauban töl-
tötte. A niedernburgi bencés nővérek apát-
nője lett. Sírja a passaui Niederburgban ta-
lálható. 1996-tól a veszprémi Székesegyház-
ban őriz egy csontereklyét Gizella sírjából.

Május 13. - A Fatimai Boldogságos Szűz Mária
1916. május 13. és 1917. október között

Lucia Santos, Francisco Marto és Jacinta
Marto fatimai gyermeknek három angyali és
hat Mária jelenése volt. Valistonban 1917.
augusztus 13-án az elzárt gyermekeknek
Szűzanya. A Szűzanya Oroszországért imát,
engesztelést és áldozatvállalást kért. XII.
Piusz pápa 1942-ben, VI. Pál pápa 1964-
ben, Szent II. János Pál pápa 1984-ben vé-
geztek felajánló imát. 1918-ban egy kápolna
épült, helyén 1928 és 1951. között alakítot-
ták ki a ma is látható kegyhelyet. A Világ Ki-
rálynője ünnep is a fatimai jelenéshez kap-
csolódik. 1946-ban rendelték el ünnepét. A
magyarok építettek Valinosban kápolnát,
amelyet 1956. augusztus 12-én szenteltek fel.

Május 13. – Urunk mennybemenetele
A Feltámadott térben és időben új lét-

rendbe lépett és oda hív meg minket. A sír-
jából feltámadt Jézus léte és élete isteni lét. A
történelem peremén áll, onnan tekint vissza
és értelmet ad a létezésnek. Máté evangéliu-
mában olvassuk a missziós parancs ígéretét.
„Veletek vagyok mindennap a világ végezetéig.”
(Mt. 28,20) Isten nemcsak Jézus földi élet-
ében van velünk, hanem velünk marad. Jézus
az Atyától jött, itt él közöttünk és visszament
az Atyához. Jézus az emberi életet az Atyá-
hoz irányítja. Krisztus megmutatja, hogy el-
megy és velünk marad, világossá teszi, hogy
a vágy kettős kötődésű. Egyrészt a földön
kezdődik, másrészt a végső beteljesedés az
Atyánál van. A cél az Atya - a Győzelem.

Május 20. – Pünkösd Vasárnap
A feltámadt Jézus két ízben is köszönti

tanítványait: „Békesség nektek!” Először várat-
lan vendégként” - bátorító üdvözlettel. Má-
sodszor búcsúzó barátként - áldáskívánás-
sal: Isten áldása kísérje őket útjuk során, a
missziós munkájuk legyen eredményes, ami
az Atya és Jézus között történik, Jézus rá-
vetíti közte és tanítványai közötti kapcso-
latra: „Atyám a tanítást amit nekem adtál, átad-
tam nekik.” (Jn. 17,8) „Amint engem szeret az
Atya, úgy szeretlek én is titeket.” (Jn. 15,9). El-
küldte az Atya a Fiút, de Isten prófétai szol-
gálata nem fejeződött be, Jézus feltámadá-
sával és mennybemenetelével, hanem el-
küldte tanítványait hirdetni az evangéliumot
az egész földre. Jézus küldetése egyenlő a
tanítványokéval. Közben ezt mondja: „Ve-
gyétek a Szentlelket!” Ahol Jézus megjelenik,
ott van a Szentlélek. Pünkösdkor a tanítvá-
nyok a mennybe ment Fiú Lelkét kapják.
Azért adja, hogy amikor elküldi az egész
világ számára, felismerjék - a missziós pa-
rancs teljesítéséhez kapták. Jézus a Szent-
lelket átadja, rájuk lehel. Kifejezi Isten
Szentlelkének érzékletes közvetítését. A
Lélek erő, nem látható. A kezdetre emlé-
keztet: Isten úgy teremtette az embert,
hogy „az élet leheletét lehelte belé.”(Ter. 2,7)
Jézus Pünkösdkor személyességének több-
letével ajándékozza meg övéit, amely felté-
tele minden prófétai küldetésének és meg-
bocsátó hatalomnak. Pünkösd mindnyá-
junk számára bizonyosság. Jézus nemcsak
küld bennünket, hanem lehetőség, hogy
küldetésünknek eleget tegyünk. Személye-
sen szólít, hogy legyen erőnk megbízatá-
sunkat teljesíteni.

Józsa Sándorné 
hitoktató
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Délegyházi Asztalitenisz Szakosztály tájékoztatása

Ebben az évben szakosztályunk negyedik alkalommal rendezte
meg a 4. Nőnapi Asztalitenisz bajnokságot 2018. március 11-
én az általános iskola tornatermében, rekord számú nevező

(35 fő) részvételével.
Érkeztek versenyzők Budapestről, Tökölről, Dunaharasztiból,

Taksonyból, Ócsa, és Bugyi településről. A versenyt Dr. Riebl Antal
polgármester nyitotta meg. Ezúton is köszönjük, hogy elfogadta fel-
kérésünket, továbbá tisztelettel megköszönjük, hogy szakosztályunk
kettő darab versenyasztalt kapott, hogy a bajnoki mérkőzéseinket
ezt követően már négy asztalon tudjuk lejátszani.

13 fő a hobby, 12-en az igazolt „B”, és 10 fő az igazolt „A” kate-
góriában indult a versenyen. A játékosokat mindhárom kategóriában
2 csoportra sorsoltuk és onnan a körmérkőzés után minden első, és
második helyezett juthatott tovább az elődöntőbe. Sok-sok izgalmas
és színvonalas mérkőzés mellett most is a jó hangulat és sportsze-
rűség jellemezte a versenyünket. A döntök végeztével megtartottuk
az eredményhirdetésünket. Minden kategóriában az első négy he-
lyezettet díjaztuk. 

A verseny után egy héttel a követ-
kező csapatbajnoki mérkőzésünket is
lejátszottuk Százhalombatta King
Pong S.E. 2 csapata ellen, a végered-
mény pedig 9-9 lett.

Igyekszünk minél jobb eredmé-
nyeket elérni a bajnokságban, és bí-
zunk benne, hogy sikeres mérkőzé-
seket hozunk Délegyházának.

Mérkőzéseinkre minden érdeklődőt és szurkolót szeretettel
várunk!

Edzéseinket csütörtökön 18:00-20:00-ig, szombaton 18:00-21:00-
ig tartjuk a Hunyadi János Általános Iskola tornacsarnokában,
melyre mindenkit szeretettel várunk, aki kedvet érez az aktív kikap-
csolódásra. 

Délegyháza Községi Sportegyesület 
Asztalitenisz Szakosztálya

Nyugodt szívvel a szeretne 

a családjának megbízható

minőségű, vegyszermentes

vízből teát, kávét vagy

leveseket készíteni? 

Ha tökéletes, kiváló minőségű

vizet szeretne inni, akkor

válassza a Tündérvíz 

termékeket!
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OYAMA KARATE KYOKUSHIN HUNGARY
DÉLEGYHÁZI KARATE SPORTEGYESÜLET

DÉLEGYHÁZA, DUNAVARSÁNY, KISKUNLACHÁZA, KŐBÁNYA, ZUGLÓ, POMÁZ
DUNAHARASZTI, ÁPORKA, TAKSONY

Tisztelt Olvasók! 
A kyokushin karatét 1984-ben Egerben

kezdtem el gyakorolni Shihan Borza József
6. danos mester vezetésével. Az ő útmutatá-
sával nevelődtünk, nevelődünk, hogy az élet-
ben helyt álljunk, jó emberek legyünk és bát-
rak. És ehhez kellett a karate. Ha vannak ál-
maid, céljaid, fogj hozzá megvalósítani! A
fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom és
lehet, hogy több ilyen nem is lesz. Járni kell
az utunkat. 

Az eddig eltelt 34 év a karatéban nekem,
nekünk azt bizonyította be, hogy nincs lehe-
tetlen. Mindent meg lehet oldani, minden
problémára, tervre, célra ki lehet találni va-

lamit, ami a megoldás felé visz. Mivel a ka-
ratésok társadalmát ismerem, (életem nagy
része ebben a közösségben telik) elmondha-
tom, hogy azok a karatésok, akik hosszú
évek óta vállalják a fizikailag kemény és
nehéz edzéseket, vállalják a nehéz vizsgákat,
bátran vállalják a versenyzést, picit mások,
mint a többi ember. Sokszor és sokat törtem
rajta a fejem, hogy ez miért van így. A karate
mestereink útmutatásai, a nehezen, de telje-
síthető feladatok, edzések, vizsgák leküz-
dése, teljesítése olyan embert faragott belő-
lünk, akik tudják, hogy soha nem fogod
megtudni, mire vagy képes, amíg meg
nem próbálod. A legtöbben az életben soha

sem próbálnak meg semmit sem csinálni,
addig, amíg nem biztosak benne, hogy
menni fog nekik. Sokkal többre vagyunk ké-
pesek, mint ahogy a legtöbb ember gon-
dolja. A tanítványaimnak a tapasztalataimból
igyekszem az edzéseken minél több igazsá-
got átadni. 

„Azért nem jut olyan sok ember sehova az élet-
ben, mert a hátsó kertben keresgélik a négylevelű ló-
heréket.” (Walter Chrysler)

Gratulálok a kis versenyzőinknek, akik
nagy akaraterővel, nagy lélekkel járják az út-
jukat és szép eredményeket értek el! Már-
cius 10-én izgulhattunk ismét a versenyző-
inkért Horvátországban, Samoborban, a
15. Domenica Kupa nemzetközi versenyen
az egyesület gyerek versenyzőiért. A ver-
senyre 10 ország nevezett. Erős mezőny
volt, erős versenyzőkkel. Az elmúlt évek-
ben nagy versennyé nőtte ki magát a Do-
menica kupa. Egy ekkora versenyen nagyon
szép dolog bármilyen helyezést elérni. A
versenyre a szülőkkel utaztunk és szeret-
ném megköszönni Szirtesi Attila és Balogh
Zoltán támogatását az utazásunkhoz. Na-
gyon szépen küzdőtt Pap Tamara és Pap
Szonja de ez most nem volt elég a dobogó-
hoz. Eredményeink: Szirtesi Szonja és
Balogh Csaba aranyérmet, Szél Domi-
nika és Lenhardt Gergő bronzérmet
szerzett. Március végén rendezték meg
Vácon a Diákolimpiát, és örömmel jelent-
hetem be, hogy Szél Dominika, Balogh
Csaba és Galambos Viktor ismét nagyon
szépen szerepelt. Dominika bronz, a fiúk
pedig ezüstérmet szereztek. 

Március 25-én rendeztük meg a IV. Csa-
ládi Sportnapot Dunavarsányon a sportcsar-
nokban 9-15 óráig. A sportnapot Bóna Zol-
tán országgyűlési képviselő úr nyitotta meg.
Ismét nagyon hangulatos 6 órát töltöttünk
el. Igazi közösségi hangulat, jó kedvű kara-
tésok vették az akadályokat. Ide kellett a jó
kondíció, mert Tordai Viktor 1. danos mes-
terrel alakítottuk ki a versenyfeladatokat és
Viktor levezette a napot. Belépő a verseny-
zőknek 1 tábla csokoládé, a nézőknek 1 gyü-
mölcs volt. Köszönjük a hölgyeknek a nem
kis segítségét a büfé asztalnál! 

Marossy Károly 4. dan
Klubvezető

„Ha a lehetőség nem kopogtat be hozzád, csinálj magadnak egy ajtót.”
(Milton Berle)
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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 Bölcsőde
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. Délegyháza-Dunavarsány Önkéntes Tűzoltó
Egyesület
Rim Attila: 06-70/348-6092
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.
DPMV Zrt. diszpécser szolgálata minden nap (0-24h)
fogadja az Ön hívását a 06 29 340 010-es 
és a 06 70 682 7546-os telefonszámon.

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
• KERTÉPÍTÉS, KERTTERVEZÉS, KERTFENNTARTÁS.

Tel.: 06 70 775 8606 és 06 70 866 7398; E-mail: hmkertek@gmail.com;
Honlap: http://hmkert.hupont.hu. A Facebook-on is megtalál bennünket
„HM Kert” néven☺

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

• PARKETTÁS MESTER VÁLLAL: lerakást, javítást, csiszolást, lak-
kozást, PVC - szőnyeg ragasztást anyaggal is. Szolid árak, garancia! 
Tel.: 06 30 354 3769

• BÚTOR KÉSZITÉS MÉRETRE, Konyhabútor, beépített szekrény,
ágyszekrény, 20 év tapasztalattal. Tel.: 06 30 961 3294, www.martinbutor.hu

időben! Érdeklődni lehet a 06 20 9829 199-es telefonszámon.
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Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434/3
+36 30 232 5350, +36 30 617 8304

dunad2010@gmail.com

AKCIÓ: KERTI SÜTŐK,

Új termékek: 

TERRÁN és BRAMAC cserép

Keresünk rutinos gépjárművezetőt belföldi munkára, darus teherautóra. C kategóriás jogosítvánnyal, da-
rukezelő és nehézgépkezelői bizonyítvánnyal,több éves gyakorlattal. Érdeklődni a +36 30 969 1124-es tele-
fonon lehet. Önéletrajzot a dunad2010@gmail.com-ra várjuk vagy személyesen az irodánkban.


