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Délegyháza Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

2017. október 23-án, hétfőn

az 1956-os forradalom és szabadságharc
alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésre
Program:

10.00 Ünnepi műsor
a Hunyadi János Általános Iskola tornacsarnokában 
közreműködnek:
Kölcsey Kórus
Hunyadi János Általános Iskola felső tagozatos tanulói

Ünnepi beszédet mond:
Dr. Riebl Antal polgármester

A műsor után fáklyás séta a Szabadság térre, majd koszorúzás a Kopjafánál

Mindenkit szeretettel várunk!
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Délegyháza Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 2017. szeptember
5-én rendes ülést tartott a Polgármesteri
Hivatal Tanácstermében. Az ülés kezde-
tén dr. Riebl Antal polgármester beszá-
molt a lejárt határidejű határozatok vég-
rehajtásáról, valamint egy bányával kap-
csolatos ügy állásáról. 

Első napirendi pontként a Napsugár
Óvoda és a Zsebi-baba Családi Napközi
(2017. január 1-től Családi Bölcsőde) be-
számolóját, második napirendi pontként
a Hunyadi János Általános Iskola előző
tanévről szóló és a következő tanévkez-
dés előkészületeivel kapcsolatos tájékoz-
tatóját tárgyalta meg a Képviselő-testület
az intézményvezetők közreműködésé-
vel. Ezt követően az önkormányzati ren-
dezvényekről szóló tájékoztató, majd tá-
mogatási kérelmek következtek. 

Az ötödik napirendi pont keretében
részletes tájékoztatást kapott a Képvi-
selő-testület és a jelenlévők az önkor-
mányzati beruházások, fejlesztések hely-
zetéről, melyet víziállás kérelmek, majd
ingatlanügyek követtek. A közutakkal
kapcsolatos ügyek napirendi pont kere-
tében a Diófa köz mart aszfalttal történő
ellátását (a Délegyháza Faluszépítő
Egyesülettel közös finanszírozásban), a
Rákóczi utca forgalomcsillapítását, az
Újpesti sor forgalomcsillapítását, vala-
mint a Gallai út súlykorlátozását tár-
gyalta meg a Képviselő-testület. 

Meghozta a Képviselő-testület a végle-
ges döntést a Bugyi Széchenyi telep Dél-
egyháza közigazgatási területéhez tör-
ténő csatolásáról, 2017. október 1-jei ha-
tállyal. A településrész átadás-átvételről
szóló megállapodás aláírásra került, a
változás ingatlan-nyilvántartási átveze-
tése folyamatban van. 

Kisebb módosítások miatt ismét döntést
hozott a Képviselő-testület a Duna-
Tisza közi Hulladékgazdálkodási Ön-
kormányzati Társulás létrehozásában
való részvételünkről, és a társulási meg-
állapodás jóváhagyásáról. A társulási
megállapodás azóta aláírásra került. 

Módosította a Képviselő-testület a 2017.
évi költségvetéséről szóló rendeletét
(11/2017. (IX.6.) önkormányzati rende-
let az önkormányzat 2017. évi költség-
vetéséről szóló 4/2017.(II.15.) önkor-
mányzati rendelet 2. sz. módosításáról),
valamint az egyebek napirendi pont ke-
retében a KEHOP-2.2.2-15-2015-00039
azonosító számú „ÉKMO 4” Dunavar-
sány Szennyvíztisztító Telep Technoló-
giájának korszerűsítése projekt kivitele-
zésére vonatkozó, az NFP Nemzeti Fej-
lesztési Programiroda Nonprofit Kft.
konzorciumvezető által lefolytatott köz-
beszerzési eljárás eredményeként a
nyertes Mészáros és Mészáros Ipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társasággal, valamint az
EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kor-
látolt Felelősségű Társasággal történő
szerződés megkötéséről döntött a Kép-
viselő-testület. 

A Képviselő-testület ezt követően zárt
ülést tartott. 

A Képviselő-testület 2017. szeptember
14-én rendkívüli ülést tartott a Polgár-
mesteri Hivatalban, melynek egyetlen
napirendi pontjaként az Önkormányzat
tulajdonában lévő Délegyháza 0155/21
és 0155/22 hrsz-ú ingatlanok belterü-
letbe vonásáról döntött. 

A Képviselő-testület 2017. szeptember
21-én tartott rendkívüli ülésén a Nem-
zetgazdasági Minisztérium által kiírt
„Önkormányzati tulajdonú egészségügyi
alapellátást nyújtó intézmények fejlesz-
tésének támogatására Pest megyében”
című, a Délegyháza Rákóczi utca 8.
130/3 hrsz-ú Egészségház ingatlan bő-
vítésére benyújtott pályázat hiánypótlá-
sáról született döntés. 

2017. szeptember 22-én ismét ülésezett
a Képviselő-testület, melyen a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatás ellátása érde-
kében a Közép-Duna Vidéke Hulladék-
gazdálkodási Önkormányzati Társulással
és Ráckeve és Térsége Önkormányzati
Beruházási Társulással közösen indított
közbeszerzési eljárás eredményéről szü-
letett döntés. A közbeszerzési eljárás

eredményeként a nyertes az „ÖKOVÍZ”
Nonprofit Kft. lett. A szolgáltatási szer-
ződés aláírásra került, és 2017. október
1-től kezdődően az új szolgáltató látja el
a hulladékszállítási feladatokat. 

A Képviselő-testület 2017. október 5-
én rendes ülést tartott, melynek kezde-
tén dr. Riebl Antal polgármester beszá-
molt a lejárt határidejű határozatok vég-
rehajtásáról. 

Első napirendi pontként a Képviselő-
testület megválasztotta az Iskolánkért
Alapítvány kuratóriumának új tagjait (dr.
Riebl Antalné Nyeső Etelka Katalin, Dr.
Mándoki Péter és Balázsné Király Valé-
ria). Második napirendi pontként víziál-
lás kérelmek, majd azt követően ingat-
lanügyek következtek. Jogszabályi köte-
lezettségének eleget téve felülvizsgálta a
Képviselő-testület a temetővel kapcso-
latos díjakat, módosítva a temetővel
kapcsolatos rendeletét (12/2017.(X.6.)
önkormányzati rendelet a temetőkről
és a temetkezés rendjéről szóló 8/2006.
(V.19.) önkormányzati rendelet módosí-
tásáról), valamint új rendeletet alkotott a
helyi népszavazás kezdeményezéséhez
szükséges választópolgárok számáról
(13/2017.(X.6.) önkormányzati rendelet
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez
szükséges választópolgárok számáról).
Tájékoztatást kapott a Képviselő-testü-
let az idősek napi rendezvény előkészü-
leteiről, valamint jóváhagyta a Polgár-
mesteri Hivatal etikai kódexét. Döntés
született az óvodavetői feladatok 2018.
augusztus 1. napjától történő ellátására
vonatkozó pályázat kiírásáról, valamint
megtárgyalta a Képviselő-testület a Kert-
városi Lakossági Fórum tapasztalatait.
A Képviselő-testület ezt követően zárt
ülést tartott. 

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

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

Önkormányzati hírek
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A „MISA” Alapítvány
Hírei

A Magányos Időseket és Családokat Se-
gítő Alapítvány az Idősek Világnapja alkal-
mából JÓTÉKONYSÁGI ESTET szer-
vezett szeptember 22-én Dunavarsányban,
a Petőfi Művelődési Házban.

A program kezdetén az Alapító, a Kura-
tórium, a nyugdíjas klubok vezetői, a mű-
velődési ház dolgozói nevében köszön-
tötte a megjelenteket, kiemelten Gergőné
Varga Tündét, Dunavarsány polgármeste-
rét. Megköszönte a rendezvény támogató-
inak az Arany Nektár Kft-nek, a Máltai
Szeretetszolgálat Délegyházi Csoportjá-
nak, valamint a két dunavarsányi élelmi-
szer-áruháznak a segítséget.

A műsor a dunavarsányi óvodások Nap-
sugár Csoportjának megható fellépésével
kezdődött, majd egy ritkán hallható, kü-
lönleges produkció következett a Csende-
rítők együttes előadásában. Az első részt
Boros Nikolett vidám verse zárta. A
műsor második, fő részében az ismert és
szeretett kiváló művész Straub Dezső
vidám, részben prózai, részben zenés pro-
dukcióval szórakoztatta a közönséget.
Olyan hangulatot teremtett, hogy alig
akarták elengedni a színpadról.

A rendezvény második részében előre el-
készített élelmiszercsomagok (összességé-
ben közel 500 kg) került kiosztásra. A cso-
magokba liszt, cukor, méz, tészta és egyéb
élelmiszerek kerültek. Ezt követően autó-
busz szállította haza a vendégeket. 

Az Alapítvány köszönetet mond Szilvesz-
ter Lajos délegyházi alpolgármester úrnak
az ingyenes szállítás biztosításáért.

Közérdekű tájékoztatás!
A „MISA” Alapítvány által szervezett Ál-
láskeresők Klubja október 03-án megtar-
totta soros foglakozását. A következő ösz-
szejövetelre december első keddjén, azaz
05-én 14.00 órai kezdettel kerül sor Du-
navarsányban a művelődési házban. Min-
den álláskeresőt szeretettel várunk!

Dr. Gligor János
alapító

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,  akik édesanyánkat,
Ágoston Istvánnét utolsó útjára elkísérték és fájdalmunkban
osztoztak.

A gyászoló család

Újszülöttek:
Tegze Félix 2017.07.04.
Sztojka Antonio 2017.08.16.
Juhász Szabolcs 2017.07.06.
Borbély Zara 2017.08.22
Czanik Lotti 2017.07.10.
Zelei Zora 2017.08.22.
Balogh Bulcsú 2017.07.22.
Cseh Olivér 2017.08.31.
Demián Natasa Zoé 2017.07.24.
Márton Szonja Zoé 2017.09.01.
Mészáros Bence 2017.08.02.
Gábor Attila 2017.09.01.
Horgos Nimród 2017.08.07.
Mozgai Huba 2017.09.04.
Asztalos Frida 2017.08.14.

Sztaskó Gábor József 2017.09.14.
Scheik Szófia Natasa 2017.08.14.
Muráncsik Tamás 2017.0927
Szokai Dominik 2017.08.16.
Szekeres Balázs Tibor 2017.09.28.

„Megjöttem, itt vagyok, gyermeketek! 
Nem kérek mást csak szeressetek! 
Hozzátok mennyekből küldött az Úr, 
Vágyatok tüze ejtett rabul… 
Mosolygok rátok, boldogan én, 
Hadd legyek nektek, jövő s remény! 
Vigyázzatok rám, most óvjatok, 
Amíg nem sírok, én jól vagyok!”

(Szuhanics Albert)

Házasságkötés:
Vásári Tamás – Kerezsi Edina Anikó

2017. július 7.
Vásárhelyi Zoltán – Kovács Rita 

2017. július 8.
Paréj Ádám – Koterkó Viktória 

2017. július 15.
Fige Csaba – Szitás Viktória 

2017. augusztus 5.
Popp Lucian Andrei – Dorner Alexandra 

2017. augusztus 12.
Demeter János – Csábri Ilona 

2017. augusztus 18.

Kiss Attila – Herold Melinda 
2017. augusztus 19.

Pandur Krisztián – Fekete Zsanett 
2017. augusztus 26.

Pető István – Gaál Nóra Margit 
2017. augusztus 26.

Szerencsés Attila István – Dallmann Nikolett 
2017. szeptember 2.

„Egy életen át szeretnék veled élni,
Örömet és bánatot együtt elviselni.
Két oda adó szívnek e világon könnyebb,
Nehézséget leküzdeni, nem ismerve könnyet.”

(John)
Elhunyt:

Daróczi Lajos Józsefné 1947.04.28.
Horváth László Attila 1942.08.27.
Lakatos László József 1959.03.11.
Tábori Béláné 1940.09.03.
Turai Károlyné 1950.06.10.
Valkai András 1942.11.07.
Vojtek Györgyné 1934.08.16.

"Egy könnycsepp a szemünkben Érted él, 
Egy gyertya az asztalon Érted ég, 
Egy fénykép, mely őrzi emléked, 
S egy út, mely elvitte az életed. 
A bánat, a fájdalom örökre megmarad, 
Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad." 

(ismeretlen)

Zsolnainé Csernyi Erzsébet
anyakönyvvezető

Anyakönyvi napló
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Tájékoztató

Délegyházi Diákok! Figyelem!
Délegyháza Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel
kiírja a 2017. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

hallgatók számára a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan.

Lakossági tájékoztatás
Kezdődik a fűtési szezon

A pályázók köre:
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kor-
mányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a telepü-
lési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a további-
akban:  lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. 

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell
pályázni.

A pályázat benyújtásának módja és határideje: 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályá-
zatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiak-
ban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció
szükséges, melynek elérése: 
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes
és pályázati adatok ellenőrzését, feltöltését követően a pályázati űr-
lapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell be-
nyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meg-
határozott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályá-
zati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat
formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az
önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem
befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázatokat 2017. november 7-ig kell benyújtani az önkor-
mányzathoz, illetve a pályázati anyagban szereplő módon.
Mindenki figyelmét felhívom, hogy az időpont elmulasztása
kizárást eredményez. 

dr. Riebl Antal
polgármester

A kémény potenciális veszélyforrás. A
rendszeres ellenőrzéssel megelőzhetők a le-
hetséges veszélyhelyzetek, a kéménytűz és a
szénmonoxid-szivárgás okozta mérgezés. Az
élet- és preventív tűzvédelem érdekében a
lakosság legfontosabb tennivalója, hogy
tegye lehetővé az ingatlanba való bejutást, a
kémény ellenőrzését.
A kémények rendszeres tisztíttatása na-
gyon fontos, hiszen a lerakódott korom be-
gyulladhat vagy eltömítheti a füstcsatorná-
kat. A statisztikák szerint sok esetben a kita-
karítatlan kémények okozzák a
kéménytüzeket. Ne próbáljuk házilag ma-
gunk, vagy szakember nélkül javítani a
kéményt, gázkészüléket, mert ahhoz spe-
ciális szerszám, alkatrész, kellő szakismeret
szükséges. 
Az elektromos fűtőberendezések üzemel-
tetése nagy energia felvétellel jár, aki ilyenre
vált annak érdemes a lakás villamos hálóza-
tát felülvizsgáltatni. 
Kályhák- kandallók elé helyezzünk nem

éghető anyagú tálcát és ellenőrizzük a füst-
csövek rögzítettségét, a hősugárzók környe-
zetéből a gyúlékony éghető anyagokat távo-
lítsuk el. Kisgyermeket üzemelő kályhával,
hősugárzó fűtőtesttel ne hagyjunk egyedül a
helyiségben!
Amennyiben a legutolsó fűtés óta a lakásban
átalakítás történt (homlokzati szigetelés, lég-
tércsökkentéssel járó helyiség leválasztás,

nyílászáró csere, elszívó berendezés üzembe
helyezése, szakemberrel vizsgáltassuk meg a
biztonságos szintű légcsere meglétét.
A szénmonoxid (CO) éghető anyagok (pl.
fa, gáz, stb.) tökéletlen égése során keletkez-
het. Színtelen, szagtalan, mérgező, belégzése
során a belélegzett mennyiségtől függően
különböző tünetek jelentkezhetnek: enyhe
fejfájás, émelygés, hányinger; lüktető fejfájás,
álmosság, elmezavar, erős szívverés; eszmé-
letvesztés, görcs, légszomj, halál. 
A szénmonoxid érzékelő elhelyezésének
nagy jelentősége van. Az érzékelőt a pad-
lótól, ajtótól, ablaktól, CO forrástól legalább
1,5 méterre kell szerelni. Nyílt égésterű ka-
zánjainknak „konkurenciái” lehetnek a kü-
lönféle gépi szellőző berendezések. Ilyen
szerkezetek a konyhai szagelszívók, a fürdő-
szobai páraelszívók, a kandallók, a klímabe-
rendezések, vagy akár a szárítóberendezése,
hiszen ha a helységből nem jut levegőhöz és
az ablak sincs nyitva, akkor a kémény lesz a
légutánpótlás egyetlen forrása. 
Összefoglalva, az élet és vagyonbizton-
ságunk megőrzésének érdekében rend-
szeresen ellenőriztetni kell szakemberrel
a lakásban lévő tüzelő- és fűtőberende-
zéseket, kéményeket, égéstermék elve-
zetőket! Rendszeresen szellőztetni kell a
lakást, illetve szellőztetőnyílásokat kell
kiépíteni szükség esetén, az oxigén be-
áramlás biztosításra!

Délegyháza Község Önkormányzat 
Polgármester

2337 Délegyháza, Árpád u. 8.
Telefon/fax: (24) 542-155,

(24) 542-156,
E-mail: polgarmester@delegyhaza.hu

MEGHÍVÓ
Délegyháza Község 
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

2017. október 25-én 
(szerdán) 

16.00 órai kezdettel

LAKOSSÁGI 
FÓRUMOT

tart a
„Kiskunlacháza II. – kavics”

védnevű bányatelek bővítése 
ügyében.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
Tanácsterme

dr. Riebl Antal
polgármester
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AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA
alkalmából tisztelettel adunk néhány jó tanácsot idősebb honfitársaink részére, áldozattá válásuk megelőzése érdekében

Az ENSZ 1991-ben rendezte meg először
az idősek világnapja programsorozatát ok-
tóber elsején, azóta minden évben ezen a
napon emlékeznek meg a világ számos or-
szágában – többek között hazánkban is – az
idős emberekről. A programsorozat megala-
pításával az ENSZ célja az volt, hogy felhív-
ják a figyelmet a méltóságteljes időskorra.
Magyarországon az emberek 20 százaléka
időskorú (60 év felett), azaz mintegy két mil-
lióan. Legnagyobb arányban a fővárosban és
a kistelepüléseken élnek. Többségük, több
mint 60 százalékuk nő, akik közül sokan
kénytelenek pár nélkül élni a mindennapjai-
kat. Sokan teljesen egyedül élnek, hiszen
napjaikban egyre kevésbé jellemzőek a több-
generációs családok, ahol a nagyszülők, a
gyerekek és az unokák is együtt élnek.
A mindennapi tennivalók mellett hajlamosak
vagyunk arra, hogy elfeledkezzünk róla, tö-
rődéssel tartozunk az idősek felé, pedig a fi-
gyelem kijárna minden nap, és nem is csak
családi szinten. Igyekezzünk odafigyelni idős
társainkra, törekedjünk megóvni őket a le-
hetséges kereteken belül. Ehhez fogadják
meg tanácsainkat:
• Mindenképpen gondoskodjanak az idős-

korú személy otthonának biztonságáról!
Amennyiben lehetősége van arra, hogy
„korszerű” riasztóberendezéssel biztosítsa
a védelmet, azt feltétlenül tegye meg! Az
ajtónyitás védelmében biztonsági lánc,
kémlelőnyílás, biztonsági keresztzár, hang
és fény mozgásérzékelők felszerelését
ajánljuk. Kertes házakban házőrző kutya
tartásával nagy eséllyel megakadályozhatja
az illetéktelen személyek bejutását!

• Ha otthonában nagyobb pénzösszeget tart,
azt mindig tegye biztonságos, mások által

nem ismert helyre! Tanácsos lemez vagy
pénzkazettát vásárolni. A pontos hely is-
merete csak Önre tartozik, azt senkivel ne
ossza meg!

• Házalókat vagy egyéb trükkös indokokkal
becsengető személyeket NE engedjen be
otthonába!

• Amennyiben valamelyik szolgáltatótól (víz,
gázművek, kábel TV, elektromos szolgál-
tató, stb.) keresi bárki, kérje el a hivatalos
minőségét igazoló igazolványát! Ha kétsége
van, kérjen visszajelzést az adott szolgálta-
tótól arra vonatkozólag, hogy valóban
küldtek-e munkatársat, szakembert Önhöz!

• Ha ismeretlen személy rendőrnek, illetve
hivatalos személynek adja ki magát, min-
den esetben kérje el az arcképest igazolvá-
nyát, jelvényének számát figyelje meg! Az
igazolvány felmutatása kötelező!

• A pénzváltásra, vagy túlfizetésre hivatko-
zókat minden esetben utasítsa vissza! Le-
hetséges, hogy hamis pénzzel fizetnének
vagy kizárólag a lakásba kívánnak bejutni
és az ott található értékeket eltulajdonítani!

• Ha elmegy otthonról, győződjön meg
arról, hogy a nyílászárókat megfelelő
módon zárta be! Lakása kulcsait soha ne
rejtse el lakása, háza körül! A tolvajok, be-
törők nagyon leleményesek, még a legtit-
kosabb rejtekhelyeket is könnyedén felfe-
dezik. A kerti munkák során használt esz-
közöket (létrát, fűrészt, stb.) mindig tegye
el, ne könnyítse meg az elkövetők dolgát,
mert az elől hagyott eszközöket felhasznál-
hatják a bejutáshoz!

• Törekedjen jó kapcsolatot ápolni szomszé-
daival! Kölcsönösen figyeljenek egymás
otthonaira! Ha gyanús személyt lát lakása
vagy szomszédjának lakása, háza közelé-
ben, azonnal hívja a rendőrséget!

• Utazáskor, vásárláskor a zsebtolvajok ellen
a legjobb védekezés, ha táskáját többször
ellenőrzi, hogy zárva van-e, azt minden
esetben tartsa maga előtt! Fontosabb iratait,
értékeit zárható belső zsebekben rejtse el!

• Az ATM automatánál történő pénzkivétel-
kor járjon el mindig nagyon körültekin-
tően! Válasszon forgalmas helyet! Ameny-
nyiben megoldható, kísérje el Önt valame-

lyik hozzátartozója! PIN kódját ne tartsa
kártyája mellett, és csak abban az esetben
üsse be, ha nem áll Ön mellett senki! Ha
megkapta a készpénzt, tegye azt azonnal a
táskájába!

Vigyázzon értékeire! Ne adjon esélyt a
tolvajoknak!
Amennyiben mégis bűncselekmény áldoza-

tává válna, kérjük, azonnal értesítse a rend-
őrséget az ingyenesen hívható 112-es se-
gélyhívó számon!

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési  Osztály
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Tájékoztató, községünk életéből

Hétvégi házi feladatok...
A nyaralók és hétvégi házak sajnos sok eset-
ben válnak a bűnelkövetők célpontjává, mert
a tulajdonosok ősszel és télen ritkán látogat-
ják házaikat, kieső helyen vannak, nincsenek
jelen a szomszédok sem. Az őszi időszakban
elnéptelenedő nyaralókra mind a természet,
mind a betörők komoly kockázatot jelente-
nek. A természeti csapások által okozott ká-
rokat jelentősen növelheti, hogy azokról a
tulajdonosok csak hetekkel, akár hónapokkal
később szereznek tudomást. A betörések
esélyét fokozhatja, hogy egyre több értékes
holmit hagynak télre a hétvégi házban.

A viszonylag alacsony kockázat csábítja a
rossz szándékkal közeledőket. A betörések
ellen az előrelátás a leghatékonyabb
fegyver. Néhány alapvető tipp arra, hogy
miképpen csökkenthetik a nyaraló feltö-
résének kockázatait:
• Használjanak biztonsági zárat, illetve sze-

reljenek fel rácsot a nyílászárókra. Az ajtó
és ablak mechanikai védelme csak akkor
hatékony, ha azok tokszerkezete is stabil.
Az alacsonyabban fekvő ablakokat, erké-

lyeket védhetik rácsozattal, betörésgátló fó-
liával vagy redőnnyel!

• Gondoskodjanak a melléképület megfelelő
zárhatóságáról!

• Alkalmazzanak riasztóberendezéseket!
• Az értéktárgyaikat szállítsák haza, de leg-

alább a könnyen látható helyekről távolít-
sák el azokat!

• Tartsanak rendet a nyaraló közvetlen környe-
zetében és a kertben is. A széthagyott kerti
szerszámok, gépek, valamint a könnyebben
elmozdítható kerti bútorok könnyedén eltu-
lajdoníthatok, ráadásul vonzzák a besurranó
tolvajokat. Bizonyosodjanak meg arról, hogy
nem hagytak olyan tárgyakat az ablakok kö-
zelében, amely esetleg segítséget nyújthat a
betörőnek a fal megmászásához!

• A sűrű növényzet kiváló rejtekhelyül szol-
gálhat a betörők számára. A dúsabb bokro-
kat, fákat ritkítsák meg annyira, hogy azok
között ne lehessen észrevétlenül tevékeny-
kedni, megbújni. A házhoz, ablakokhoz
közel álló fák ágait kissé vágják vissza!

• A villanyóra szekrényét is biztonságosan be
kell zárni, hogy a behatoló ne tudja elsöté-

títeni a lakást, illetve ezzel együtt az elekt-
ronikus riasztást kiiktatni!

• Helyezzenek ki minden bejárathoz moz-
gásérzékelőt, hiszen egy olyan lámpa,
amely a mozgást érzékelve hirtelen felkap-
csol, elbizonytalaníthatja a betörőket!

• Mivel a kockázatokat teljesen lehetetlen ki-
zárni, ezért kössenek megfelelő biztosítást
a nyaralóra!

• A kieső időszakban – késő ősz, tél, korata-
vasz – is keressék fel a hétvégi házat és el-
lenőrizzék le!

Ha van olyan ismerőse, szomszédja, aki ál-
landó jelleggel az ön telke közelében lakik,
kérje meg, hogy nézzen rá időnként!
Amennyiben mégis betörtek, vagy betörésre
utaló jeleket fedeztek fel, úgy haladéktalanul
értesítsék a rendőrséget! A bűncselekmény
helyszínét ne változtassák meg! Ennek célja,
hogy a helyszín eredeti állapotában marad-
jon meg a nyomok rögzítéséig.
Betörés esetén értesítse a rendőrséget a
112-es segélyhívó számon!

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési  Osztály

Idén október 7-én került megrendezésre a Barátság Kupa Magyarkapuson. A labdarúgó tornán 3 csapat vett részt. A barátságos mérkő-
zések eredményei alapján a torna győztese Marosvásárhely lett. 2. helyezett Magyarkapus, 3. helyezett pedig Délegyháza csapata lett.

Bednárik László

Barátság kupa

Mozgás – jókedv – barátság – külön-
böző programok. Néptáncot kedvelő

felnőttek jelentkezését várjuk!
A délegyházi „Keringészavar” Néptánc-
együttes  2009 őszén alakult, akkor alapve-

tően a Végelgyengülés Tömegsport Csapat
tagjaiból. Azóta is töretlen lelkesedéssel, heti
rendszerességgel találkozunk, és ismerke-

dünk a magyar nép-
tánc különböző tá-
jegységeinek táncai-
val. Nagy örömünkre
az évek során többen
is csatlakoztak hoz-
zánk.  Az elmúlt
nyolc év alatt minden
évadban 1-1 új tá-
jegység táncait sajátí-
tottuk el: Széki, Sár-
közi, Szatmári, Ma-

gyarbődi, Rimóci, Györgyfalvi, Rábaközi
táncokból mutattunk be koreográfiákat köz-
ségünk ünnepi alkalmain.

A jókedv mindig kísérője alkalmainknak,
ezt szeretnénk is még sokáig megőrizni. Vár-
juk olyan felnőtt érdeklődők jelentkezését,
akik szívesen csatlakoznának hozzánk, vál-
lalnák a heti 1 próbát, az időnkénti fellépést
Délegyházán, ill. a környező településeken.

Próbáink keddenként a sportcsarnokban
18-30 tól 20 óráig tartanak. 

Érdeklődni lehet: személyesen pró-
banapokon a helyszínen, ill. Ull-
manné Dénes Annamária néptáncta-
nárnál  (06/30/417-15-07), és Bedná-
rik László Végelgyengülés elnökénél
(06/70/218-00-40)

Felhívás
Marosvásárhely és Délegyháza csapata Magyarkapus és Délegyháza csapata Délegyháza csapata és a szurkolók
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Engedjék meg, hogy pár szóval ismertessem
csapatunk rendezvényeit, versenyeit és azo-
kat a helyszíneket, ahol képviseltük és hírét
vittük Délegyházának.

Helyi rendezvények:
- 2017. március 04-én a Téltemető rendez-
vény felvonulása végén csapatunk tüzes
vesszőkkel meggyújtotta a telet jelképező
szalmabábút, mely a tavalyi évhez képest
kétszer nagyobb lánggal égett. Vele együtt a
hatalmas méretűre épített máglya is lángra
gyulladt. Ezzel a mozzanattal elűztük a telet.

- 2017. május 27-én a Gyermeknapon mi is
képviseltük magunkat. Szerencsénkre sokan
eljöttek, üdvözítve a tavaszi napsugárzást.
Nagyon hálásak vagyunk, hogy a gyerme -
kek kel együtt a szülők is kipróbálták és így
közösen megtapasztalhatták az íjászat
okozta örömöket.

-2017. június 17-18-án a délegyházi Falu-
napok keretein belül, mint minden évben,
most is mindkét nap a látogatók rendelkezé-
sére álltunk. Számunkra mindig örömteli pil-
lanatok közé tartozik az, ha látjuk, hogy
mások is érdeklődnek az íjászat iránt és
amennyiben sikeres találatuk volt, annak
szívből tudnak örülni.

Sokan azt gondolják, hogy ez egyszerű:
„Csak kihúzom, célzok és lövök!” De a gya-
korlat során bebizonyosodik, hogy ez nem
olyan egyszerű. Az íjászat képes olyan izmo-
kat is megmozgatni, amik más jellegű sport
közben érintetlenek maradnak. Érdemes
ezeket az izmokat is időnként átmozgatni.

- 2017. szeptember 09-én egyszerre két
helyszínen is képviseltük magunkat, ahol
szintén nagyon sok érdeklődő volt. Az egyik
helyszín a dunavarsányi Weöres Sándor
Óvoda volt, ahol nyílt napra kaptunk meg-
hívást, a másik helyszín a dunaharaszti Co-
optech Kft. rendezvény volt, ahol igencsak
nagy létszámban jelentek meg az érdeklődők.

- 2017. szeptember 23-án a Körtefesztivá-
lon is jelen voltunk, ahol szintén mindenki
szíves rendelkezésére álltunk.

- 2017. szeptember 16-án (és ezt az időpon-
tot nem véletlenül hagytam a végére) az ed-
digi legnagyobb megtiszteltetést kaptuk
akkor, amikor Koltay Gábor filmrendező,
színigazgató, Magyar Köztársasági Ér-
demrend tisztikeresztjének díjazottja fel-
kérte csapatunkat és a délegyházi lovasokat
az Itt élned, halnod kell! című rockope-
rán való részvételre. Felejthetetlen élmény
volt számunkra, hogy egy színpadon lehet-
tünk olyan nagysággal, mint Vikidál Gyula.
Az ő habitusa, embersége, kitartása és ének
tudása megismételhetetlen. Köszönjük, hogy
részese lehettünk ennek a csodának!

Idei örömíjász versenyünkről pár adat:

A létszámokból kiderül, hogy versenyeink az
íjászok számára igen keresettek. Versenyző-
ink olyan messzeségből érkeztek, mint Nyír-
egyháza, Balmazújváros, Biatorbágy, Erdő-
kertes, Monorierdő, Jászberény, Leányfalu,
Örkény, Taksony, Törökbálint, Várpalota
....és még sorolhatnám.

Az íjászedzések helyszíne:
délegyházi Posta mellett lévő régi Kavicsbá-
nya területe

Hetente 3 alkalommal tartunk edzése-
ket:
- kedden 17:00-19:00
- csütörtökön 17:00-19:00
- vasárnap 10:00-12:00
Bicskei László megbízásából: 

Cseh Károlyné

Délegyházi Faluszépítő Egyesület Íjász Tagozatának
2017. évi beszámolója

Dátum Létszám Első ver- Helyszín
senyes

márc. 18. 134 fő 12 fő 30 város képviseltje
máj. 20. 77 fő 7 fő 22 város képviseltje
júl. 22. 111 fő 6 fő 31 város képviseltje

okt. 28. jelenleg folyik a regisztráció
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A vadkörtefa nem számít ritka növényfaj-
nak, Nekünk azonban mégis különleges,
mert ilyen idős kort megélt vadkörtefáról
máshol az országban nincs tudomásunk.
A MI Körtefánk túlélte az évszázadok
vihara mellett a néhány évvel ezelőtti vil-
lámcsapást is.
Bár a természeti katasztrófa a törzsét
ketté törte, a fa még mindig él, zöldell,
és terem!
A délegyházi vadkörtefa több évi neve-
zés után idén bekerült az Év fája ver-
senybe.
Az Év Fája vetélkedő keretében nem a
legnagyobb vagy legöregebb fát keresik,

hanem azt, amelyik a jelölő településnek
valamiért fontos: kapcsolódik hozzá egy
helyi történet, találkozási pontot kínál –
vagy bármilyen más szerepet tölt be az
ott élők mindennapjaiban. A nevezett fák
közül a zsűri választotta ki a döntősöket.
Ezek vesznek részt a nyilvános döntő-
ben, melyben legtöbb közönségszavaza-
tot kapó fa nyeri az Év Fája címet. 
A rendezvény ideje alatt a Hunyadi
János Általános Iskola 8. osztályos tanu-
lói segítettek a helyszínen történő szava-
zásban.
A rendezvény megnyitóján Somogyi
Béla Bugyi nagyközség polgármestere és

Dr. Riebl Antal Délegyháza polgármes-
tere aláírták azon Megállapodást, mely a
Bugyi és Délegyháza határán lévő Szé-
chenyi telep Délegyházához történő át-
adás – átvételéről szól.

A színes műsorban közreműködött a
Mákvirágok Énekkar és a Délegyházi Citera
Együttes, a Kölcsey Kórus, a Pattogó Menyecs-
kék néptánc csoport, a Csenderítők népi együt-
tes, Mr & Mrs Dittmar, a Balatone együttes,
a Rajkó Zenekar és az Operett Voices Tár-
sulat, Lagzi Lajcsi, valamint a Rockwell
zenekar.

Szabóné Pál Orsolya

III. DÉLEGYHÁZI KÖRTEFESZTIVÁL
Idén 3. alkalommal tisztelegtünk a településen található több, 

mint 400 éves vadkörtefa előtt
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10

FŐZŐVERSENY
A III. DÉLEGYHÁZI KÖRTEFESZTIVÁLON

Itt élned, halnod kell címmel az Esztrád Szín-
ház produkciójában 2016. június 17-én és

18-án a budapesti Hősök terén Koltay
Gábor rendezésében különös műfajú szín-
házi előadás, zenés történelmi utazás része-
sei voltak a nézők.
Az elmúlt egy évben folyamatosan érkezett
az a közönségigényt, hogy a produkciót más
városokban, településeken, történelmi hely-
színeken is bemutassák, s így a produkciót
2017 nyarán és őszén országjáró turnéra vit-
ték a szervezők.
A jelentkező városok, közösségek közül
gondos mérlegelés alapján választották ki a
lenti helyszíneket. Arra törekedtek, hogy tör-
ténelmi vagy kultúrtörténeti szempontból
érdekes legyen a helyszín.
Az előadások időpontjai és helyszínei az
alábbiak voltak:

augusztus 19.  Vésztő - Mágor Történelmi
Emlékhely

augusztus 29.  Mohács – Széchenyi tér 
(a Fogadalmi templom előtt)

szeptember 2.   Szigliget –Vár 
szeptember 16., 20.00 óra
Délegyháza – Szent István park
szeptember 23. Komárom – Monostori Erőd
október 14.     Szeged – Dóm tér

Az, hogy ez a csodálatos darab települé-
sünkön is bemutatásra kerülhetett, elsősor-
ban Koltay Gábor rendezőnek köszön-
hető, aki több szállal is kötődik Dél-
egyházához.
Megtiszteltetés volt számunkra, hogy Mo-
hács, Szeged, Komárom és a többi nagy
helyszín mellett hozzánk is elhozzák a da-
rabot.
Hatalmas és nagyon izgalmas munka kez-
dődött már nyár közepén, amikor is először

ültünk össze Rendező Úrral és asszisztensé-
vel, Palotás Krisztinával. 
Ahogy haladtunk előre az időben, és egyre
közeledett az előadás időpontja, úgy sűrű-
södtek a megoldandó feladatok.
„Kellenek lovasok, néptáncosok, íjászok” – kérte
Gábor. Ezzel nem is volt probléma, hiszen
településünkön szép számmal vannak jelen
mindhárom csoport képviselői.
A „gondok” akkor kezdődtek, mikor ilyen
kérései voltak Gábornak:
„Kell rengeteg szalmabála, és ahhoz rakodógép, hogy
a színpad háttere takarásban legyen.”
„Sürgősen kell 2 operatőr!”
„Nincs Csepel teherautó az ’56-os jelenethez. Tud-
tok valahonnan szerezni???”
Délegyháza itt is megmutatta, hogy előt-
tünk nincs lehetetlen. Valakinek mindig
akad egy olyan ismerőse, aki tud adni bálát,
vagy aki tud kezelni egy rakodógépet, vagy
ismer operatőröket, vagy ismer valakit, aki-
nek van egy ismerőse, aki a régi teherautó-
kat gyűjti…
Szóval minden kérést időben meg tudtunk
oldani!
Az előadás hátterében szervezett és pontos
irányítással zajlottak az előkészületek mind
a műszaki stáb, mind a szereplők, mind a
délegyházi szervezők részéről.
Ezt a hatalmas munkát elsősorban Koltay Gábor
rendezőnek szeretnénk megköszönni. Asszisztense,
Palotás Krisztina, az Esztrád Színház munkatár-
sai és a műszaki stáb összehangolt munkája elen-
gedhetetlen volt az előadás sikeréhez.
Megtiszteltetésnek tekintették a Dunavarsányi
Kalamajka Néptánc Csoport valamint a Csujjo-
gató Gyermek Néptánc Csoport tagjai és a
Cseppkő utcai Gyermekotthon lakói, hogy köz-
reműködhettek a darabban.

A délegyházi Keringészavar Néptánc Csoport és
a Délegyháza Faluszépítő Egyesület Íjász Tagozata
Zimmermann Péterrel kiegészülve lelkesen dol-
goztak együtt Koltay Gábor rendezővel.

A rendezői instrukcióknak maximálisan ele-
get tettek a lovasaink, akiket az a megtisztel-
tetés ért, hogy rendező úr tovább vitte őket
az előadás komáromi bemutatójára is!
Bednárik László, Zsüle István, Keresztesi Csaba,
Kobzik József, Molnár Sándor és Bodó Csaba és
fiai büszkén képviselték Délegyházát a Ko-
máromi Erődben!

A szervezés háttér munkálataiért köszö-
net illeti:

Majosházi Polgárőrséget
Dunavarsányi Polgárőr Egyesületet
Jenei Istvánt 
Kerepesi Tibort 
Hunyadi János Általános Iskolát
Együtt Délegyházáért Egyesületet
Délegyháza – Dunavarsány Önkéntes Tűzoltó
Egyesületet
Délegyházi Segítő Anyukák Egyesületét 
Délegyháza Faluszépítő Egyesületet
Katus Istvánt és kislányát, Rozikát
Polgármesteri Hivatal munkatársait
Községgondnokság munkatársait
Kölcsey Művelődési Központ munkatársait

Köszönjük mindannak a közel 4000 néző-
nek, hogy az esős idő ellenére eljöttek, és
megnézték az előadást!
Felemelő érzés volt a színdarab utolsó per-
ceiben, ahogy a szakadó esőben a többezres
tömeg együtt énekelte a magyar és a székely
himnuszt.

Szabóné Pál Orsolya

Egy csodálatos történelmi utazás margójára

Az idén a résztvevőknek bármilyen
egytálételt lehetett készíteni, majd

a zsűrizés után a csapatok kikínálták azo-
kat a rendezvényen közreműködőknek.

A zsűri tagjai voltak:
Tóth Sándorné, Éva néni
Trencsánszki Tibor
Bicskei László

A résztvevők és az általuk készített ételek:
• Csokréta Asszonyklub

Sertés pörkölt burgonyával
• Délegyházi Sporthorgász Egyesület

Csülök pörkölt körömmel
• Délegyháza Községi Sportegyesület

Asztalitenisz Szakosztály
4 féle gombából pörkölt

• Délegyháza Üdülőterületi Civil
Egyesület Őzpörkölt

• Köztiszt Sway Tánccsoport
és Hallai László

Marhalábszár pörkölt

A zsűrinek most is igen nehéz dolga volt, és
szívük szerint minden csapatot dobogós he-
lyen láttak volna. A szoros küzdelemben az
alábbi végeredmény született:
1. hely DKSE Asztalitenisz Szakosztály 

Gombapörköltje
2. hely Köztiszt Sway Tánccsoport 

és Hallai László
Marhalábszár pörköltje

3. hely Csokréta Asszonyklub 
Sertés pörköltje

Minden résztvevő csapatnak köszönjük,
hogy vállalták a megmérettetést és részt vet-
tek a főzőversenyen!
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Idén Augusztusban nagyszerű dolog tör-
tént Délegyházán. Koltay Gábor film-
rendező Balázs Béla-díjas, Érdemes Mű-

vész rendezésében bemutatták az Itt élned,
halnod kell című zenés történelmi Rockmu-
sicalt, és ennek én is a részese voltam. Dél-
egyháza vezetésének kedves invitálására,
mert 2007-ben Délegyháza díszpolgárának
választottak. Marossy Zoltánnak, a nagypa-
pánknak, aki az 1. díszpolgára volt a község-
nek 1999-ben, és édesapánknak Marossy Ká-
rolynak is biztosan tetszett volna, ha megél-
hették volna, mert büszkék voltak rá, hogy

magyarok. Az Itt élned, halnod kell azt mu-
tatja be, ahogyan apáról fiúra szállt a család,
az ország védelme, igazgatása évszázadokon
keresztül. De úgy van ez, hogy nekünk kell
tovább vinni a fáklyát helyettük, aztán majd
a gyerekeinknek. Jó volt magyarnak lenni az
egész előadás alatt,a közönség is így érez-
hette, mert a darab végén az eső ellenére is
megvárta az utolsó akkordokat. Nagyszerű
dolog, mert Délegyházán ilyen nagyszabású
előadást, igazi történelmi élményt nyújtó da-
rabot még eddig nem láttunk. Köszönet a
rendezőknek, szervezőknek, a darabban részt
vevő délegyházi táncosoknak, délegyházi lo-
vasainknak és a lebonyolítóknak. Ez egészen
biztos, hogy nagyon nagy munka volt. A tó-
parton pedig páratlan látványban volt ré-
szünk a komoly megvilágítással színesített da-
rabban. Eddig is tudtam, hogy szép helyen
lakunk, de most eléggé döbbenetesen szép
látványt nyújtott a megvilágított tó. A díszlet,
a szereplők, délegyházi táncosok, lovasok
pedig nagyon korhűvé varázsolták az elő-
adást. 1984-ben Koltay Gábor által rende-
zett, Szörényi Levente és Bródy János által

megzenésített rockoperát az István a király-t
lehetőségem volt 1984-ben élőben látnom.
Azt gondolom, az akkori résztvevő fiatalok
és az azóta érdeklődők nem felejtjük, nem fe-
lejtik el a dallamokat, a neves énekesekkel,
mint Varga Miklós, Vikidál Gyula, Nagy
Feró, Deák „Bill” Gyula. Ez a mostani da-
rabban is színvonalas volt. Az Itt élned, hal-
nod kell a honfoglalással kezdődő történel-
münket mutatta be. Mivel 2 óra állt a rendel-
kezésre, ezért egy 1100 éves történetet
bemutatni szinte lehetetlen, csak nagy ugrá-
sokkal sikerült érzékeltetni a történelmi ese-

ményeket. De sikerült, mert át lehetett érezni
az éppen játszódó darab szomorúságát, vagy
örömét. Picit „belülről” lehetett ráhango-
lódni a szózat soraira: Itt élned, halnod kell.” 
Én, minthogy történelem szakot végeztem
Egerben, és történelem tanár vagyok, beha-
tóbban foglalkoztunk a magyar történelem-
mel is éveken keresztül. Az István a király ze-
néje mindenkit képes volt lelkesíteni, mint ez
a musical. Zenéje rendkívül instrumentális és
dinamikusan szólt, és a nézőket, az embert
beindíthatta a magyar sors, a magyar törté-
nelem megismerésére. Az érzelmekre nagyon
hatott a sok szomorúság, ami a magyar tör-
ténelmet átszövi. A kislányunk Dorottya el-
sírta volna magát, ha hallotta volna a darab
nagyon szép, de szívbe markolóan fájdalmas
zenéjét, mint ezt tette a Himnuszunk halla-
tán. Ő még nem tudja mi az a múlt, nem érti
mi az, hogy „régen”, nem érti, hogy miért
vannak rossz emberek a világban, miért van-
nak tragikus sorsok, szerencsére nem érti mi
az a Trianon. De a zenén keresztül érti, ha
valami rossz történik a világban, vagy ha va-
lami nagyon jó, azt is nagyon erősen érti.

Ezen a zenén mindez keresztül jön. A törté-
nelmünket bemutatva már értjük, hogy miért
olyan szomorú, de szép a mi himnuszunk. Is-
merve sok fiatalt, kicsit hiányos a történelem-
tudásuk, alig ismerik a múltunkat, de még az
ünnepeinket sem nagyon értik. Így nehéz
megérteniük az elmúlt évszázadokat, a folya-
matokat és a jelent. Valamiért nincs, vagy
nem erős a nemzettudatunk és ennek a da-
rabnak, ha csak 2 órán keresztül is, de sikerült
javítania ezen. A mű végigszáguldott a hon-
foglalástól a magyar történelem fordulópont-
jain a rendszerváltásig, bemutatva azokat a

fontos eseményeket, amelyek jelentősen be-
folyásolták a magyarság sorsát. Elmesélte a
történelmünket kezdve a vérszerződéssel,
Szent István király és a keresztény ország
megteremtésével. Szent László király és IV.
Béla király korával, a tatárjárással, az Anjou-
lovag korral, 1456-os nándorfehérvári dia-
dallal, Dugovics Titusszal. Bemutatta Má-
tyás király korát, a Dózsa paraszt háborút,
Mohácsi vészt, a török veszedelmet, ami 3
év híján 200 évig tartott. Megidézte a Rá-
kóczi szabadságharcot, a reformkort, a 12
pontot, az 1848-as vértanúk névsorát. Érez-
hettük a zene intenzitásával az 1956-os for-
radalmat, Nagy Imre rádióbeszédét, a „vér-
szagú” leszámolását a forradalomnak, Nagy
Imre-újratemetését. Úgy gondolom, hogy
ez a nagyon szép, érzelem dús rockopera
sokat tud segíteni a magyar nemzet törté-
nelmi ismereteinek, történelem szemléleté-
nek a jobb alakulásához az érdeklődőknek.
Profi munka az egész darab a látvánnyal,
zenével, énekesekkel, szereplőkkel. 

Marossy Károly 
okleveles történelem szakos bölcsész és tanár

Itt élned, halnod kell 
– egy történelemtanár szemével –
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Idén is megrendezésre került a Dél-
egyházi Segítő Anyukák által szer-
vezett Családi Napok. Mivel min-

den évben bővülnek a programok, így
már öt napon keresztül láttuk vendégül
és szórakoztattuk a kisgyermekes csalá-
dokat. Első sorban azok vehetnek részt
ezen a rendezvényen, akik anyagi okok-
ból nem jutnak el nyaralni és táborozni.
Nekik szeretnénk egy kis kikapcsolódást
nyújtani az egész éves robotolás mellett.
Hogy ha még helyben is, de a színes
programok által a nyaralás élményét
nyújtani, hogy önfeledten játszhassanak
hasonló korú gyermekekkel.

DÉSA Családi Napok 2017

Az alábbiakban egy résztvevő kislány, Meleg Vik-
tória írta le az élményeit:
Minden nyáron megrendezett program a
DÉSA Családi Napok. Ezen a rendezvényen
rászoruló gyerekek táboroznak, különböző
programokkal. Kézműveskedés, csónakázás,
valamint mókás gyerekdalok tanulása. Én is
részt vettem a kézművedkedésben és a ki-
csikre vigyáztam, hogy a szülők tudjanak a
gyerekeknek segíteni a kézműves feladatok-
ban vagy el tudják készíteni az uzsonnát. A
tábor 5 napig tartott, amin a gyerekek nagyon
jól érezték magukat. Sokat kacagtak és ját-
szottak. Volt amikor rosszalkodtak, de a fe-
gyelemnek szót fogadtak. Utolsó nap a gye-
rekeknek (és egy két felnőttnek is) csináltak
henna tetoválást. A gyerekeknek nagyon tet-
szett a lábukon és a kezükön lévő remekmű,
ami megtekinthető a DÉSA facebook olda-
lán. Nekem nagyon tetszett a rendezvény, re-
mélem jövőre is részt vehetek, valamint se-
gíthetek. 

Désa Kirándulás 2017. október 7.
Kirándulni voltunk a Szigethalmi Családi
Vadasparkban. 38-an voltunk, az idő is ke-
gyes volt.

Kemenczei Anna írta le az élményeit:
Nagyon jó volt. Sok állatot láttunk. Lehetett
simogatni és etetni az állatokat külön nekik
készült táppal. De a DÉSA adott nekünk
előre összevágott almát. Volt játszótér és
ügyeskedő még kisvasút is. A pékségtől kap-
tunk sokféle sütit, amiből mindenki vehetett.
Így nemcsak az állatokat etettük. 
A kisvonatra sokat kellett várni, de jó volt,
sokan elfértünk rajta.

Köszönjük a délegyházi Pékségnek a renge-
teg adományt! Köszönjük a Remény Lovas-
tanya segítségét a táborral kapcsolatosan, a
helyi zöldségesnek: Mártikának, az Íjász Klub
Egyesületnek és mindenkinek, aki segítette a
munkánkat! A Faluszépítőknek köszönjük a
bicikliket!

Reméljük idén is mindenkinek maradandó élményt
tudtunk nyújtani!
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Október 1. – A Gyermek Jézusról neve-
zett (Lisieux-i) Szent Teréz szűz és egy-
háztanító
1873-ban Alenconban, Franciaországban
született. Édesanyját négy éves korában el-
vesztette. A család Lisieux-ba költözött. Mi-
után Pauline nővére belépett a lisiex-i Kar-
melbe megbetegedett. Május 13-án Teréznek
a szobájában álló Mária szoborral kapcsolat-
ban látomása volt. Másnapra a betegség tü-
netei megszűntek. 1884-ben elsőáldozó lett.
Fiatal kora miatt nem vették fel a Karmelbe,
édesapjával a bayeux-i püspökhöz, majd
XIII. Leó pápához is elment. 
1888. április 9-én – Teréz belépett a lisieux-
i Kármelbe. Édesapja halála után 1894-ben
érett meg Terézben a „kis út” lelkisége. Nem
a hibákra és bűnökre koncentrált, teret adott
a szeretetnek. 1896-ban torok és mellkasi fáj-
dalmai felerősödtek. Szenvedése során meg-
tapasztalta az ateizmust is. Huszonnégy éve-
sen gümőkorban halt meg. Több színdara-
bot és költeményt írt. 1923. április 13-án XI.
Piusz pápa boldoggá avatta, 1925. május 17-
én pedig szentté. Szent II. János Pál az egy-
háztanítók sorába iktatta 1997. október 19-
én. A tüdőbajosok, árvák, AIDS-betegek, a
missziók, Franciaország, Oroszország, piló-
ták, virágárusok, kertészek, sekrestyések és
a Pontificum Collegium Russicum védő-
szentje.

Október 2. – Szent őrzőangyalok
A saját őrzőangyal ünneplése Spanyolor-
szágban a XVI. században alakult ki, Né-
metországban és az Osztrák – Magyar Mo-
narchia területén szeptember első vasár-
napján ünnepelték. Szent X. Piusz pápa
október 2-át jelölte emléknapként 1923-
ban. A Szent őrzőangyalokról már Orige-
nész is ír Peri archon és Lukács evangéliu-
mában írt magyarázataiban. Nagy Szent
Vazul a következőket írja: „Minden hívő mel-
lett áll egy angyal, aki őrzi és vezeti élete folya-
mán.”

Október 7. – Rózsafüzér Királynője
A Spanyolországból elterjedő ünneplés a
Lepantónál aratott győzelem révén 1571.
október 7. terjedt el. V. Piusz pápa a győ-
zelem évfordulóján rendelte el a Győzedel-
mes Boldogasszony ünneplését (Festum
B.M.V. de victoria). XIII. Gergely pápa
1573-ban engedélyezte október első vasár-
napján azon templomok számára az ünnep-
lést, amelyek rózsafüzér-oltárral rendelkez-
tek. A pétervári győzelmet (1716.) köve-
tően XI. Kelemen pápa az egész egyházra
kiterjesztette az ünnepet.

Október 8. – Szűz Mária, Magyarok
Nagyasszonya, Magyarország Főpatró-
nája
Szent István királyunk Szűz Máriának aján-
lotta fel országát. Nagyasszonynak szólí-
totta, szólítja népünk imádságaiban és éne-
keiben. 1896-ban Vaszary Kolos prímás ké-
résére XIII. Leó pápa engedélyezte az
ünnepet. II. János Pál pápa ezen a napon
szentelte fel a Szent Péter-bazilika altemp-
lomában lévő Magyarok Nagyasszonya ká-
polnát. A római Magyarok Nagyasszonya
kápolnájának évfordulóján méltón csendül
fel ajkunkról határon innen és túl „Boldog-
asszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk! Nagy ín-
ségben lévén, így szólít meg hazánk: Magyaror-
szágról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el szegény
magyarokról!”
Egyházközségünk délegyházi katolikus
temploma a Magyarok Nagyasszonya titu-
lust kapta.

Október 11. – Szent  XXIII. János pápa
Angelo Giuseppe Roncali a Bergamo mel-
letti Sotto in Montéban 1881-ben született.
Bergamóban és Rómában tanult. Pappá
1904-ben szentelték. Az I. világháborúban
tábori lelkész, majd Rómában különböző
feladatokat látott el. Címzetes érsekké
1925-ben nevezték ki, Bulgáriában kezdte
diplomáciai szolgálatát, ezt Törökország-
ban és Görögországban folytatta. Francia-
országban 1944. decemberében lett nun-
cius. A súlyos egyházellenes hangulatot tü-
relmével csillapította. 1953-ban velencei
pátriárka, majd bíboros lett. 1958. október
28-án választották Szent Péter utódává.
1959. január 25-én a falakon kívüli Szent
Pál-bazilikában meghirdette a II. vatikáni
zsinatot. 1962. október 11-én nyitotta meg
a világ püspökeivel. 1963. június 3-án halt
meg. Ünnepét II. János Pál a zsinat meg-
nyitásának napjára helyezte. A dunavarsányi
Római Katolikus templomkertben XXIII.
János pápa ember nagyságú bronz szobra
található.
Reggeli imájában imádkozzuk:
„Senki se távozzék tőlem anélkül, hogy legalább
egy jó szót ne kapott volna
…. Add, hogy sohase veszítsem el önuralmamat,
…. Add, hogy mindig megnyerő modorú legyek,
…. Végül add meg, hogy mindenkit legalább pa-
rányit közelebb vezessek Szent Fiadhoz a Szűz-
anya  által.”

Október 20. – Szent Vendel
A jószágtartók, gazdák, pásztorok juhászok
védőszentje. Gyermekkorától mély hit jel-
lemezte. Keresztény műveltségét apja nem

nézte jó szemmel. Nyájainak őrzését bízta
rá. A juhok legeltetése közben, a mezők
csendjében megérlelődött benne a szemlé-
lődés utáni vágy. Elhatározta, hogy remete
lesz. Hat társával Rómába zarándokolt. Ha-
zatérve a remeteség iránti vágytól Trier kö-
zeli erdőben kunyhót építettek. Böjtöléssel
és imádsággal pusztai remeteként éltek. Re-
mete társai mélyen tisztelték, elöljárójukká
választották. Szerzetesrendet alapítottak,
kolostort építettek, a bencés regula szerint
élő közösség apátjává választották Vendelt.
617-ben halt meg, remetekunyhója helyén
temették el. Sírja fölé kápolnát építettek,
amely nevéhez fűződő csodáknak köszön-
hetően zarándokhellyé vált. Európa szerte
több mint ötszáz templomot ajánlottak ol-
talmába. Egyházközségünk nagyvarsányi
templomának védőszentje Szent Vendel.
Tiszteletét a német telepesek hozták ma-
gukkal Kelet Európába, hazánkba is. Padá-
nyi Bíró Márton veszprémi püspök a
Sümeg melletti Deákiban kápolnát építte-
tett tiszteletére.    

Október 21. – Boldog IV. Károly
II. János Pál pápa 2004. október 3-án bol-
doggá avatta IV. Károlyt. 1916-ban az I. vi-
lágháború közepén koronázták meg. Tudta,
hogy Krisztus a töviskoronát adta neki.
Népe békéjéért mindent megtett, amire le-
hetősége volt. Száműzetésben megkérdez-
ték tőle: Megérte? Most mit tud tenni? Azt
felelte: „Fölajánlom életemet a népemért, őket
pedig a Szűz Mária oltalmába ajánlom.”
Október 22. - Szent II. János Pál pápa
Karol Jozef  Wojtyla 1920-ban született a
lengyelországi Wadowicében. IV. Károly
tiszteletéből kapta a Károly nevet. Korán
elveszítette édesanyját és bátyját. 1941-ben
édesapja is meghalt. A krakkói Jagelló
Egyetemen kezdte tanulmányait. A II. vi-
lágháború alatt kőbányában és vegyi üzem-
ben dolgozott. 1942-ben illegálisan mű-
ködő szemináriumba jelentkezett. 1946-ban
szentelték pappá, majd Rómába küldték.
Keresztes Szent Jánosról írt doktori érteke-
zését megvédte. Hazatérése után vidéken
dolgozott, majd tanított. 1958-ban püs-
pökké szentelték. 1964-ben Krakkó érseke
lett. 1978. október 16-án választották Szent
Péter utódává. Több merényletet követtek
el ellene, kiemelkedő az 1981. május 13-i.
Ennek következtében egészségi állapota fo-
kozatosan romlott. 1991-ben Parkinson-
kórt állapítottak meg nála. Nevéhez fűző-
dik a Szentírás korszerűbb fordítása és
XVI. Benedek pápa (Joseph Ratzinger) ve-
zetése alatt szerkesztett Katolikus Egyház

A Római Katolikus Egyház ünnepei, szentjei október hónapban
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Délegyházi Református Missziói Egyházközség
„Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását.” 

(Zsoltárok 50, 23.)

Katekizmusa. Felemelte szavát az abortusz,
eutanázia, halálbüntetés és fogamzás kér-
déseiben. 2011. május 1-jén XVI. Benedek
boldoggá avatta. 2014. április 27-én XXIII.
János pápával együtt Ferenc pápa szentté
avatta. Wadowice szülővárosa a katolikus if-
júsági világtalálkozók és családok helyszíne.

Október 23. – Kapisztrán Szent János
1386-ban Capestranóban született. 1415-

ben. Bírói tevékenységét abbahagyta és a
ferencesek rendjébe belépett. Pappá szen-
telése után bejárta Európát, bátorította a
keresztényeket, az evangélium hirdetésével
tanította az igaz keresztény életre. Jelentős
szerepe volt a nándorfehérvári győzelem
kivívásában a törökkel szemben. A déli ha-
rangszó ennek emléke. A zimonyi táborban
összegyűlt keresztesekhez a következő be-
szédet intézte a csata előtt: „Ne nyújtsátok ki

kezeteket rablott jószág után, hanem szálljatok
szembe Krisztus keresztjének ellenségeivel. Űzzé-
tek el őket, ne engedjétek, hogy a kereszténységet
legyűrjék. … Legyetek bátrak a harcban, küzd-
jetek meg az ősi kígyóval és megnyeritek az örök
boldogságot! Gyónjátok meg bűneiteket, és a római
pápa teljes bűnbocsánatot ad nektek!”
Szerémújlakon halt meg 1456. október 23-án.

Józsa Sándorné
hitoktató

A reformáció 500. évfordulójának októbe-
rében méltó dolog a hálaadás igéjét előtérbe
helyezni. Istenünk újra és újra megújító
munkája vezet minket azokra a felismeré-
sekre, amelyek a megújulásunkat, a refor-
mációnkat eredményezik. Igaz ez ránk egy-
házként, de igaz egyénenként is. A refor-
máció azonban nem a folyamatos
változtatásban, hanem a mindig Jézusra te-
kintésben lesz igaz és helyes. Azt mondja
az ige, hogy aki hálaadással áldozik … annak
mutatom meg Isten szabadítását. A szabadítást
Jézusban nyerjük el, tehát ha Jézusra, a sza-

badítóra akarunk tekinteni, akkor szüksé-
günk van Isten cselekvésére is, azaz. hogy
megmutassa nekünk a Krisztust. Ennek az
ige szerint feltétele a hálaadással történő ál-
dozás. Mit jelent ez? Az áldozat minden
esetben lemondás, veszteség, felajánlás.
Hogyan lehet a hálaadásunk áldozattá?
Mikor jár lemondással a hálaadás? Hálásak
azért szoktunk lenni, ami számunkra nye-
reség, áldás, pozitívum. Hálaadással áldozni
tehát azt jelenti, hogy miközben az ember
elveszít valamit, lemond valamiről, vagy
éppen felajánl valamit, képes marad a hála-

adásra Istennek, mert tudja, hogy valami
sokkal fontosabbat nyert. Ilyen volt a refor-
máció, mint az egyházat megújító mozga-
lom, és ilyen az a reformáció, amivel a saját
életünket akarjuk közelebb vezetni Jézus-
hoz. Vannak dolgok, amiket elveszítünk,
amikről lemondunk, és amit felajánlunk.
Bár ezek veszteségnek tűnnek, mégis a há-
laadás öröme tölthet el minket, mert a sza-
badító Isten az, akit dicsőítünk ezzel. Szól-
jon tehát a reformáció korának egyik legis-
mertebb öröksége: Soli Deo Gloria, azaz
egyedül Istené a dicsőség! 

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 18:00 Ifjúsági Bibliaóra 

(12-17 éves korosztálynak)
Vasárnap 10:00 Istentisztelet és 

Gyermekistentisztelet

További eseményeink:
Október 29. 10:00 Reformációi Úrvacsorás 

istentisztelet
Október 31. 18:00 Reformációs istentisztelet
November 1. 16:00 Temetői istentisztelet.
November 4. 10:00 – 16:00 Gyermekszombat
November 5. 10:00 Választói Egyházközségi 

Közgyűlés
Nov. 27. – Dec. 1. 18:00 Úrvacsora előkészítő

istentiszteletek
December 2. Gyermekszombat
December 3. Adventi Úrvacsorás istentisztelet

Teremhasználati lehetőség: a Délegyházi Református Missziói
Egyházközség lehetőséget biztosít teremhasználatra azon csopor-
toknak vagy kezdeményezéseknek, akik reformátusságunkkal ösz-
szeegyeztethető tevékenységre keresnek helyszínt. Keressenek min-
ket bizalommal!

Iratterjesztés: keresztyén könyvek vásárlására van lehetőség min-
den templomi alkalom előtt és után. Bibliák, énekeskönyvek, gyer-
mekkönyvek, ifjúsági irodalom, napiigés könyvek, lelki olvasmányok
és sokféle alkalomhoz illő könyv és igéskártya várja az olvasót!

Hivatali nyitva tartás: péntek 8:00-16:00

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 Egyházközség 
10918001 00000085 97250000

Alkalmainkra hívunk és várunk szeretettel mindenkit!

Sáska Attila
református lelkipásztor
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A napokban egy kedves ismerősöm újsá-
golta, hogy egy bizonyos helyre elment, ahol
megmondták neki, előző életében kalóz volt.
Azt is mondta, hogy ezen nem is csodálko-
zik, mert nagyon szereti a tengert és a hajó-
zást. Persze első kérdésem az volt, hogy
mindezt el is hiszi-e, de végül nem volt lehe-
tőségünk mélyebben elmerülni a témában.
A lélekvándorlás vagy reinkarnáció (latin szó,
jelentése: újra megtestesülés) tanítása a távol-keleti
vallások mellett számos természeti nép hie-
delemvilágában is megtalálható, de Platón,
Püthagorasz és az ókori Egyházzal szembe-
helyezkedő gnosztikusok műveiben is talál-
kozhatunk vele. Itt és most nem célom ösz-
szehasonlítani a különféle irányzatokat,
hanem a lélekvándorlást rövid meghatáro-
zása után összevetem a bibliai világképpel.
A reinkarnáció egyik elterjedt irányzata sze-
rint az ember személyisége egy személytelen
életerő köré épül fel a születés után. A halál
után a személytelen életerő elhagyja a testet,
az illető személyisége pedig lefoszlik erről az
életerőről, és megszűnik. Aztán eköré a sze-
mélytelen életerő köré egy új személyiség
épül fel egy később megszülető emberben.

Tehát nem az elhunyt ember születik újjá egy
új testben, mivel ő teljesen megszűnik lé-
tezni. Egy másik irányzat ezt a személytelen
életerőt egy magasabb rendű énnek nevezi,
ami az előző életben megszerzett tapaszta-
latokat megjegyzi, és egy több száz évvel ké-
sőbb élő személyben megtestesülve azokat
feleleveníti. 
A lélekvándorlás tana nem ígér az embernek
örök életet, a személyiség a fizikai halállal
együtt megszűnik. Nincs tehát individuális
üdvözülés, magának a személynek nincs is
értéke. Ezzel szemben a zsidó-keresztény hit
és világkép azt a reménységet adja, hogy a
személy örökké fog élni, vagy örök boldog-
ságban, vagy örök ítéletben. A Szentírás sze-
rint az ember élete nem egy személytelen
életerőtől, hanem az örökkévaló Istentől
származik, aki a képére és hasonlatosságára
teremtette az ember, és életet lehelt belé.
A Biblia alapján az ember három részből áll:
szellemből, lélekből és testből. Ezek közül a
szellemnek – mely jelenti magát a személyt
is – örök élete van, tehát a fizikai halál után
nem szűnik meg, hanem él tovább. Ennek a
továbblétezésnek két helyszíne lehet, vagy a
menny vagy a pokol, attól függően, hogy az
illető még a földi élete során melyik utat vá-
lasztotta: a keskeny utat-e, amely az üdvös-
ségre visz, vagy a sokak által járt széles utat,
aminek a vége a kárhozat. 
Az ember második része, a test halandó, de

a Biblia beszél feltámadásról. Ekkor a test
poraiból feltámad, újra egyesül a szellemmel,
és ezután a személy már nem csak szellem-
ben, hanem fizikai testben fogja élvezni az
örök életet, vagy kínok között elszenvedni
az örök kárhozatot. 
Az ember harmadik része a lelke. Ez az,
amely tud örülni és sírni, amely szeret sak-
kozni vagy csípős paprikát enni, amely lob-
banékony vagy szelíd, tehát ami egy adott
személy belső tulajdonságait hordozza. A
Biblia szerint az ember lelke a vérében van
(a magyar nyelv sokszor jól ki is fejezi, pl.
valaki heves vérmérsékletű, halvérű stb.),
ezért a lelki tulajdonságok örökölhetők.
Emiatt van az, hogy egy gyerek nem csupán
külső, testi vonásaiban hasonlít felmenőire,
hanem a természetében is, olyan dolgokban,
amelyek nem feltétlenül a neveltetésből vagy
a tanult viselkedési formákból származnak.
(Folytatjuk.)

Panyikné Halasi Éva

Lélekvándorlás vagy örök élet?

HIT GYÜLEKEZETE
Dunaharaszti 

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

(a focipályánál) 
Információ: 0670-546-0505 • www.hit.hu

Szeretettel várunk mindenkit 
istentiszteleteinken!

Sajnos gyakran előfordul, hogy megbánt-
juk egymást, észre sem vesszük, hogy egy

meggondolatlanul, rosszkor kimondott szó
mennyire bántó lehet valakinek. Nem törő-
dünk azzal, hogy amikor haragunkban jól
megmondjuk a véleményünket, vagy a másik
gyengeségét meglátva egy kicsit élcelődünk,
az őbenne sebeket okoz. A haragunk, vagy
az élcelődő kedvünk eloszlik és legközelebb
már máshogy szólunk hozzá, de meglepeté-
sünkre a másik nem jókedvvel válaszol.
Aztán folytatódik tovább az egymás hibázta-
tása… így mennek tönkre a kapcsolataink.
A bántó szó az emberben nyomot hagy. Az
alábbi történet is erről szól.
Volt egyszer egy nagyon rossz természetű
fiú. Az apja adott neki egy zsák szöget, és azt
mondta neki, verjen be egyet a kert keríté-
sébe minden alkalommal, mikor elveszti a
türelmét, és összeveszik valakivel.
Az első nap 37 szöget vert be a kerítésbe. 
A következő hetekben megtanult uralkodni

az indulatain, és a bevert szögek száma
napról napra csökkent. Rájött arra, hogy
sokkal egyszerűbb volt uralkodni az indu-
latain, mint beverni a szögeket a kerítésbe.
Végre elérkezett az a nap is, mikor a fiú-
nak egy szöget sem kellett bevernie a ke-
rítésbe. Ekkor odament az apjához, és el-
újságolta neki, hogy aznap egy árva szöget
sem vert be a kerítésbe.
Az apja azt mondta neki, húzzon ki egy
szöget minden egyes nap, mikor nem
vesztette el a türelmét, és nem veszekedett
senkivel sem. Teltek a napok, s a fiú végre
azt mondhatta az apjának, hogy kihúzta az
összes szöget a kerítésből.
Az apa ekkor odavitte a fiát a kerítéshez,
és ezt mondta neki:
„Fiam, szépen viselkedtél, de nézd csak,
mennyi lyuk van a kerítésben; soha többet
nem lesz már olyan, mint régen volt. Ha
veszekszel, összeveszel valakivel, és valami
csúnyát mondasz neki, megsebzed; egy

ugyanolyan sebet hagysz benne, mint ezek
a lyukak itt. Hátba szúrhatsz egy embert,
majd kihúzhatod a kést a hátából, az
örökre seb marad. Akárhány alkalommal
is kérsz bocsánatot, a seb ott marad
örökre.”
Jézus miattunk kapott sebeket. Ott vannak
a kezén a szögek helyei, amivel felfüggesz-
tették a keresztfára. De az Ő sebei Isten
megbocsátó szeretetéről beszélnek. Mi az
Ő sebei által gyógyulunk meg, ha elfogad-
juk az Ő áldozatát. 
A mi bűneinkért kapott sebeket, a mi vét-
keinkért törték össze. Őt érte a büntetés,
hogy nekünk békességünk legyen, és az ő
sebei árán gyógyultunk meg. (Ézsaiás
53:5)
Gyógyulj meg te is Jézus sebei által és
meglátod meggyógyulnak a más szögei
által okozott sebeid is.

Mihály Csilla
baptista gyülekezet

Szögek
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Kölcsey Művelődési Központ 2337 Délegyháza, Szabadság tér 1-3.Tel.:24/212-005, e-mail:kolcseymuvhaz@delegyhaza.hu

Kölcsey Művelődési Központ 2337 Délegyháza, Szabadság tér 1-3.Tel.:24/212-005, e-mail:kolcseymuvhaz@delegyhaza.hu

Színházbusz
2017. december 28-án (csütörtök)

szeretettel hívunk mindenkit a

Az égen minden csillag néked ragyog, Megtörténhet bármi, hogyha ha-
gyod...” énekli a musical címszereplője.  Mary Poppins mágikus erejű
figuráját, a gyerekirodalom felejthetetlen dadusának alakját az auszt-
ráliai születésű angol Pamela Lyndon Travers, újságíró, színésznő,
táncosnő találta ki. Évtizedeken át írta, regénnyé, sőt regénysorozattá
formálta az epizódokat, még 90 évesen is dolgozott rajta. 
1964-ben film, majd 2004-ben Travers történetei és a film alapján szín-
padi musical született. A szövegkönyvet Julian Fellowes készítette, a
zenét Richard M. Sherman és George Stiles szerezte, a dalszöveget Ro-
bert B. Sherman és Anthony Drewe írta. Azóta a világ színpadairól
levehetetlen, rengeteg díjat nyert sikerdarabbá vált, felnőttek és gye-
rekek gyönyörűségére. A siker titka az az utánozhatatlan báj, amellyel
a musical egybeötvözi a környező világ hétköznapjait a tündérmesék
varázslatával...

Igazi romantikus vígjáték! Annyira durva,
hogy egy férfinek az összes nő kell! De még
durvább, ha meg is kapja őket! Lesz itt

kábé négyszáz fajta nő…Dundi, undi, szürke, feltűnő… Facér, kacér,
házitündér, házisárkány… De hogy ez kéjmámor, vagy rémálom…
…arra a Madách Színházban derül reflektorfény!

Az előadás főszerepeit
Mahó Andrea / Oroszlán Szonja / Polyák Lilla, Csonka András /

Szente Vajk, Dunai Tamás / Szerednyey Béla / Szervét Tibor,
Gallusz Nikolett / Koós Réka / Ladinek Judit alakítják.

Költség: színházjegy: 4.200,- Ft, 5.100,- Ft és 6.200,- Ft
Buszköltség a délegyházi lakosoknak nincs!

Indulás: 17.30 órakor a Kölcsey Művelődési Központ elől

Jelentkezni és érdeklődni lehet a Kölcsey Művelődési Központban
2017. november 10-ig lehet személyesen, 

vagy a 24/212-005-ös telefonszámon.

Mindenkit szeretettel várunk!

Költség: színházjegy: 4.200,- Ft, 5.100,- Ft és 6.200,- Ft
Buszköltség a délegyházi lakosoknak nincs!

Indulás: 17.30 órakor a Kölcsey Művelődési Központ elől

Jelentkezni és érdeklődni lehet a Kölcsey Művelődési Központban
2017. november 10-ig lehet személyesen, 

vagy a 24/212-005-ös telefonszámon.

Mindenkit szeretettel várunk!

Madách Színház
19.00 órakor kezdődő

című musicalére.

…MERT ALKOTNI VARÁZSLATOS!
mottó jegyében

ÖLTÉSZET MŰHELYE
VARRÓTANFOLYAM folytatódik

HALADÓKNAK

Első alkalom: 2017. október 13. péntek, 9.00 óra

Jelentkezni és érdeklődni lehet
a Kölcsey Művelődési Központban

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

Mindenkit szeretettel várunk!

Színházbusz
2017. november 10-én (pénteken)

szeretettel hívunk mindenkit a

Madách Színház
19.00 órakor kezdődő

Poligamy
című előadására.

Gerincjóga
Dunavarsányban és Délegyházán

Dunavarsányban a 
WillPower Táncstúdióban

hétfő - szerda 9 - 10-ig

Délegyházán a
Napsugár Óvodában

kedd – csütörtök 18:20 – 19:20-ig

További információ:
Varga Éva gerincterápiás jógaoktatónál

telefonon: +36 30 311 8211
vagy

e-mailben: jogadelegyhaza@gmail.com
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Tisztelt Olvasók! 

Elkezdődött az iskola és a karate edzések.
Várjuk a jelentkezését az új karatésok-
nak Délegyházán, az Általános Iskola
tornacsarnokába hétfőn és csütörtökön
17.00 órától, 6 éves kortól.
Ha szeretne megismerni egy távol keleti
harcművészetet, keressen meg minket edzé-
seinken. Szeretném eloszlatni azt a tévhitet,
hogy a karate NEM a verekedésről, NEM
agresszivitásról, NEM a rossz emberek kép-
zéséről szól. Ellenkezőleg, az edzéseinken a
tisztelettel, fegyelmezett munkával, alázattal,
barátságokkal az öltözőkben, jó hangulattal
az edzéseken legyen az ovis, gyerek vagy fel-

nőtt edzés. Fegyelmezett, jó hangulatú,
vidám, céltudatos karate társadalom. Ha
kedved támad és szeretnéd ezt az életet ki-
próbálni, várunk szeretettel az edzéseinken.
Itt, ha akarod, ha nem, erős leszel, gyors,
fegyelmezett. Meg fogod tudni magad vé-
deni, ha versenyzel, eredményes leszel. Szó-
val GYERE!
Október 9-től Ovis karate edzés kezdő-
dik Délegyházán az óvodában heti 1 al-
kalommal. A kicsik lelkesek és mindent szé-
pen végigcsinálnak. Akik hozzám járnak ovi-
sok, 1 évvel ezelőtt még nem voltak olyan

fegyelmezettek, mint most. Ha-
talmasat változtak! Élvezik az
edzéseket, ráéreztek az ízére
annak, hogy igyekeznek jól tel-
jesíteni, mert megdicsérem őket,
matricákkal ösztönzöm őket. A
mozgáskoordináció javulásával
együtt nő a gyerekek önértéke-
lése, fejlődnek a szocializációs
és kommunikációs készségeik,
sőt a mozgás kihat az intelligen-
cia természetes fejlődésére is. A
kisgyermekek él te tő eleme a
játék, ezért bármilyen sport  ágat
is választunk, legfontosabb a já -
té kosság és változatos ság. Az

ovis csoportjaink is elindulnak. A picik az
edzésekkel hatalmasat változnak! Óvodás-
korú gyermekeknek életre szóló élményeket,
előnyöket, különleges fejlődési lehetőségeket
biztosíthatunk a sportolás által. A mozgás-
koordináció javulásával együtt nő a gyerekek
önértékelése, fejlődnek a szocializációs és
kommunikációs készségeik, sőt a mozgás
kihat az intelligencia természetes fejlődésére
is. 
Kiskunhalason versenyeztünk szeptember
30-án. A versenyzők nagyon harciasan küz-
döttek, mint mindig. III. Halas Kupán a Ma-

rossy Dojo eredménye: 1 arany,6 ezüst és
2 bronz érem! Érmeseink: Szirtesi Szonja
küzdelemben-aranyérem, Eiben Vilmos
küzdelem-kataban ezüstérem, Balogh
Csaba küzdelemben-ezüstérem, Varga
Seres A küzdelemben-ezüstérem, Lenhardt
Gergő küzdelemben-ezüstérem, Lenhardt
Csaba küzdelemben ezüstérem, Kovács
Tamás küzdelemben-ezüstérem, Fejes
Áron küzdelemben-bronzérem, 
Galambos Viktor küzdelembenbronzérem.

Marossy Károly 4. dan
Klubvezető

OYAMA KARATE KYOKUSHIN HUNGARY
DÉLEGYHÁZI KARATE SPORTEGYESÜLET

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

Ha van olyan gyermeke, akinek nem talál sportot, 
akkor hozza el hozzánk!
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• Száraz és Nedves tápok, 
legkedvezőbb ártól a 
szuperprémium kategóriáig

• Kutya és Macska konzervek,
szalámik és tészták

• Jutalomfalatok

• Madár, hal és rágcsáló eledelek, 
kiegészítők

• Friss hús hetente kétszer 
(kedd és csütörtök)

• Kiegészítők (Kullancs és bolha 
nyakörvek/cseppek, fekhelyek, 
kutyaruhák, samponok, 
pórázok/
nyakörvek/hámok, vitaminok…)

• Élő állat: díszhalak, kaméleon, 
törpe nyúl, hörcsög, 
tengerimalac...

• Lovas kiegészítők (kötőfék, 
vezetőszár, jutalomfalat...) 

Folyamatos akciók!

Egyedi, különleges igényeit
is igyekszünk kiszolgálni!

Szeretettel várjuk kedves 
vásárlóinkat Dunavarsány 

központjában!

Nyitva tartás:
Hétfő - Péntek: 8:00 – 18:00

Szombat: 8:00 – 13:00

Keressen minket a Facebookon is,
Scooby-Doo Állateledel néven!

2336 Dunavarsány, 
Kossuth L. u. 12.

Telefon: +36/30/543-9547

Igény esetén 
házhozszállítást vállalunk

(minimum 3.000,- Ft-os 
vásárlás esetén)

Scooby - Doo
Állateledel

és felszerelés

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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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.

• ÁLLÁSLEHETŐSÉG DUNAVARSÁNYBAN, azonnali kezdéssel! Keresünk ru-
tinos GÉPJÁRMűVEZETŐT helybeni munkára. C és E kategóriás jogosítvánnyal,
darukezelői és nehézgépkezelői bizonyítvánnyal. Kiemelkedő fizetés! Érdeklődni:
06 30 969 1124-es telefonon. Önéletrajzokat a www.dunad2010@gmail.com-ra várjuk.

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.
tel.: 06-24/483-128

APRÓHIRDETÉS
• KERTTERVEZÉS, kertfenntartás, kertépítés. HM Kert Kft. Tel.: 06 70 775

8606, 06 70 866 7398, E-mail: hmkertek@gmail.com; Honlap: http://hmkert.
hupont.hu. Kövessen minket a Facebookon is ☺

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

• OLLÓ, KÉS és minden háztartási élezni való eszköz (húsdaráló kés is!) éle-
zését, köszörülését vállalom. Délegyháza, Rákóczi u. 5.  (Vasútállomással
szemben) Farkas László Tel.: 06 70 666 6452

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

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

• TELKEK ELADÓK Délegyházán. Dunavarsány, Halász Lajosné utcától két-
száz méterre a II-es tónál, az Üdülő sétány és a Kéktó sétány között. Érdeklődni
lehet: Tel: 06/1/2033-018, E-mail:  nemeth.edit@kovacsestarsa.axelero.net
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Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434/3
30/969-1124, 30/617-8304
dunad2010@gmail.com

AKCIÓ: KERTI SÜTŐK,

Új termékek: 

TERRÁN és BRAMAC cserép

Dunavarsányi telephelyünkre a következő 
pozíciókra keresünk munkatársakat:

• kohászati gépkezelő • gépbeállító
• raktáros • anyagmozgató
• szerszámgép-karbantartó • esztergályos
• elektroműszerész • karbantartó-géplakatos
• mérőgépkezelő • anyagvizsgáló

• olvasztár-targoncás


