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A Délegyháza Faluszépítő
Egyesület téltemető vigasságot

rendez a falu lakói és a 
kör nyék  beli lakosok

számára. Kicsiket, nagyokat,
szülőket, nagyszülő ket,

barátokat, mindenkit sok
szeretettel várunk. 

Programjainkat 
február 22-én szombati

napon 14:00 órai kezdettel a
Kölcsey Művelődési

Központban rendezzük.

Jelmezversennyel, bábuégetéssel, íjász attrakcióval, színes programokkal, 
jó hangulatú ügyeskedővel, álarc-, csörgő- és zörgőkészítéssel, arcfestéssel, 

helyi fellépőkkel, busókkal és igazi „nagymama fánkjával” 
várunk minden érdeklődőt!

A belépés díjtalan, és a rendezvény teljes ideje alatt büfé várja vendégeinket. 
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RRéésszzlleetteekk  aa  kköövveettkkeezzőő  llaappsszzáámmbbaann!!

Az esemény jótékonysági, melynek teljes bevételét az íjászcsapat
eszközállományának bővítésére és az evezőscsapat kellékeire fordítjuk.
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Újszülöttek:
Kocsir Bence Miklós 2013. 12. 03.
Dragonya Patrik Szabolcs 2013. 12. 09.
Urbán Zita 2013. 12. 17.
Gál Bertalan Áron 2013. 12. 19.
Bukta Liliána 2013. 12. 27.

„Tudom, énnékem úgy rendeltetett
Ez életben, hogy gyermeket dajkáljak.
Hogy tőlük jöjjön az öröm, a bánat,
Az aggódás, a könnyeső és minden,
Én fájdalmamért egy jajszavam sincsen,
A magam bánata, keserve semmi,
Csak értük élni, csak miattuk lenni.”

/ Várnai Zseni /

Házasságot kötöttek:

Danis István – Rádi Márta 
2013. december 7.

Kara Dezső – Soós Erika
2013.  december 10.

Ullman István – Dénes Annamária 
2013. december 14.

László Gábor – Pekker Ágnes
2013. december 21.

„Két karodban gyermek vagyok,
hallgatag.
Két karomban gyermek vagy te,
hallgatlak.
Két karoddal átölelsz te,
ha félek.
Két karommal átölellek,
s nem félek.”

/ Radnóti Miklós /

Elhunytak:

Barti Zoltánné  1952. 02. 02.
Dr. László András 1962. 12. 08. 

„Akiknek valaha fontos voltál, 
azoknak fontos vagy ma is.
Akik valaha szerettek, 
azok szeretnek ma is.
És azért, mert nem látunk, 
még gondolunk Rád,
Érezzük, hogy itt vagy...
És itt leszel...
Egészen közel...
A szívünkben!”

/ Ismeretlen /

Lakóhelyet létesített: 15 fő
Tartózkodási helyet létesített: 1 fő

Zsolnainé Csernyi Erzsébet
anyakönyvvezető

Anyakönyvi napló
Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a 2013. december 10-i rendes ülését a
Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartotta.
Az ülés kezdetén dr. Riebl Antal polgármester be-
számolt a lejárt határidejű határozatok végrehajtá-
sáról. 

Az ülés első, Délegyháza Hitélete című napi-
rendi pontja keretében a Katolikus Egyház képvi-
seletében Kiss R. Sándor, a Református Egyház
képviseletében Dr. Bóna Zoltán Délegyháza hit-
életébe és a 2013. év eseményeibe nyújtottak bete-
kintést. Második napirendként a Délegyházi Test-
építő Sportegyesület helyiségbérleti szerződésé-
nek 2014. évi bérleti díját tárgyalta a Képviselő-
testület, változatlanul hagyva azt. 

Ezt követően a Képviselő-testület 2013. évi
munkájáról készült beszámolót, a Képviselő-tes-
tület 2014. évi munkatervét, a Polgármesteri Hiva-
tal és a jegyzői adóhatóság 2013. évi munkájáról
készített beszámolókat vitatta meg és fogadta el a
Képviselő-testület, melyet a likviditási terv tárgya-
lása és a köztisztviselők 2014. évi teljesítménykö-
vetelményeinek alapját képező célok meghatáro-
zása követett. 

A rendeletek felülvizsgálata című 9. napirendi
pont keretében elsősorban jogszabályi változások
okán módosította a Képviselő-testület a gyerme-
kek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
rendeletét (18/2013. (XII. 11.) önkormányzati ren-
delet a gyermekek védelméről és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 21/2009. (VIII. 19.) önkormányzati
rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül
helyezéséről), a települési szilárd hulladékkal kap-
csolatos közszolgáltatásról szóló rendeletét
(17/2013. (XII. 11.) önkormányzati rendelet a tele-
pülési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevéte-
léről, valamint az ehhez kapcsolódó köztisztaság-
ról szóló 29/2007. (XII. 17.) önkormányzati ren-
delet módosításáról), a Képviselő-testület Szerve-
zeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletét
(20/2013. (XII. 11.) önkormányzati rendelet a
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Sza-
bályzatáról szóló 10/2011. (II. 16.) önkormányzati
rendelet módosításáról), valamint új rendeletet al-
kotott a szociális ellátásokról (19/2013. (XII. 11.)
önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és
az egyes szociális ellátási formák szabályairól).

A 10. napirendi pont keretében tárgyalt a Kép-
viselő-testület egy közmű auditra vonatkozó aján-
latot, egy közvilágítási lámpa iránti kérelmet (Ha-
tár út – Sóderos út kereszteződése), egy ingatlan-
átminősítési ügyet, az „Elektronikus helyi köz-
igazgatási infrastruktúra fejlesztése” című KMOP
4.7.1-13 című pályázaton való részvételünket, a
2014. évi szúnyoggyérítés ügyét, a tanyás térségek
megőrzése és fejlesztése tárgyú nyertes pályázat-
hoz kapcsolódó egyéb gépek beszerzésével kap-

csolatos kérdéseket, továbbá a Napsugár Óvoda
jogszabályváltozásból eredő státuszbővítését.

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-
testülete 2013. december 16-án rendkívüli ülést
tartott a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.
Az ülésen a tanyapályázat keretében beszerzendő
gépek vontatásához szükséges gépvásárlást és ah-
hoz szükséges hitelfelvételt, továbbá a Vertikál
Zrt. szerződésének a közbeszerzés lezárásáig tör-
ténő meghosszabbítását tárgyalta a Képviselő-tes-
tület. 

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-
testülete 2013. december 23-án is rendkívüli ülést
tartott a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.
Az ülésen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátására Taksonnyal közösen kiírt közbeszerzési
eljárás bírálatáról született döntés, mely alapján a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2014. janu-
ár 1-jétől 2013. december 31-ig a Vertikál Kon-
zorcium (Vertikál Zrt. és Vertikál VKSZ Zrt.) látja
el Délegyházán és Taksonyban is.

Délegyháza Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 2014. január 8-án ugyancsak rend-
kívüli ülést tartott a Polgármesteri Hivatalban,
melyen a nem közművel összegyűjtött háztartá-
si szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhe-
lyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló ön-
kormányzati rendelet megalkotására és a köz -
szol gáltatási szerződés jóváhagyására került
sor. A szolgáltatást a víziközmű szolgáltatással
egyezően a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szol-
gáltató Zrt. látja el településünkön és a Társulás
többi településén. 

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2014. január 15-i rendkívüli ülésén az
adósságkonszolidációhoz szükséges döntések
meghozataláról, valamint a tanyás térségek fej-
lesztése című pályázat keretében megvásárolandó
gépek beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljá-
rás kiírásáról és a közbeszerzési tanácsadó megbí-
zásáról született döntés. 

Az ülések jegyzőkönyvei és az ülésen alkotott
rendeletek a község honlapján (www.delegyha za.
hu), valamint a Könyvtárban olvashatók. 

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

Önkormányzati Hírek

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szeretnénk köszönetet mondani azoknak,

akik édesapánkat, 

STÁBEL REZSŐT 

utolsó útjára elkísérték.

Gyermekei
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A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet részéről
dr. Antal Gabriella főigazgató asszony tájé-
koztatása alapján 2014. január elsejétől az
alábbiak szerint módosult a tüdőszűrések rend-
je, finanszírozása, mellyel kapcsolatban a la-
kosság részére az alábbi tájékoztatást adom:

1. A fertőző betegségek és a járványok meg-
előzése érdekében szükséges járványügyi
intézkedésről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM
rendelet szerint 2014. január 1-jétől – a javu-
ló TBC előfordulási gyakoriság okán, orszá-
gosan – már nem a lakosságra, hanem bizo-
nyos rizikócsoportokra vonatkozik a kötele-
ző, ingyenes szűrés.

Ezek a továbbiak:

a)  a szociális igazgatásról és a szociális ellá-
tásokról szóló 1993. évi III. törvény (a to-
vábbiakban: Sztv.) 4. § (3) bekezdése sze-
rint hajléktalanok;

b) az Sztv. szerinti hajléktalanok nappali
melegedőjének és éjjeli menedékének
dolgozói;

c) az utcai szociális munkát végzők;
d) a népkonyha formájában nyújtott étke-

zésben foglalkoztatottak;
e) a közérdekű önkéntes tevékenységről

szóló törvény alapján tevékenykedő sze-
mélyek, ha hetente legalább összesen 16
órát hajléktalanokkal foglalkoznak;

f) a büntetés-végrehajtási intézetek fog va -
tartottakkal közvetlenül foglalkozó dolgo-
zói;

g) a befogadó állomások és a közösségi
szállások dolgozói;

h) a rendőrségi fogdák és őrzött szállások
dolgozói;

i) az egészségügyi intézmények patológiai
és sürgősségi osztályainak egészségügyi
dolgozói;

j) az egészségügyi szolgáltatók mikrobioló-
giai laboratóriumainak egészségügyi dol-
gozói;

k) az egészségügyi intézmények tüdő-
gyógyászati járó- és fekvőbeteg-szakellá-
tást végző szervezeti egységeinek egész-
ségügyi dolgozói.

18 év fölött, az adott foglalatosságot betöl-
tött személyeknek tehát jár az ingyenes szűrő-
vizsgálat, beutaló nélkül. Ugyanis a rendelet
rendelkezik az ún „kontaktok” kötelező szűré-
séről, ami a tüdőgondozó feladata, és a TBC-s
beteg közvetlen környezetének szűrését jelen-
ti. Ugyancsak a tüdőgondozó orvosát kell
megkeresni panasz esetén.

2. A munkaköri, szakmai, illetve személyi hi-
giénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.)
NM rendelet szerint mellkasröntgen-vizsgá-
latot erre a célra igénylő lakosnak 1700 Ft
térítési díjat kell fizetnie a szűrés helyszí-
nén kapott, a törökbálinti kórház számá-
ra szóló csekk befizetésével. A vizsgálat
eredményéről legkésőbb 7 napon belül szak-
orvosi leletet adunk.

3. A kötelező egészségbiztosítás keretében
igénybe vehető betegségek megelőzését és
korai felismerését szolgáló egészségügyi
szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok iga-
zolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM ren-
delet értelmében, életkorhoz kötötten, min-
den 40 év feletti személynek joga van
évente egyszer tüdőszűrő vizsgálaton
részt venni, beutaló nélkül, költségmen-
tesen. Ehhez TAJ-kártyával kell rendel-
keznie.

Dósa Renáta
Népesség-nyilvántartási 

Igazgatási Főelőadó

Délegyháza Község Önkormányzatá-
nak nevében köszönetemet fejezem ki
Galambos Ernő úrnak. 

Galambos úr támogatásának köszön-
hetően a Mikulás eljutott minden gyer-
mekhez, és mosolyt csalt az arcukra.

Dr. Riebl Antal 
polgármester

FONTOS KÖZÉRDEKŰ
KÖZLEMÉNY

A Magányos Időseket és Családokat Segí-
tő Alapítvány által szervezett Szenior Foglal-
koztatási Klub 2014-ben is folytatja a négy
évvel ezelőtt elkezdett, a munkanélküliek ál-
láskeresését segítő munkáját.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk
Dunavarsányban a Petőfi Művelődési Ház-
ban! A klubvezetőség nevében: 

Dr. Gligor János

Fontos tudnivalók a változásokról

KKÖÖTTEELLEEZZŐŐ  EEBBOOLLTTÁÁSS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat,
hogy községünkben 2014-ben az

alábbi időpontban kerül sor a
kutyaoltásokra:

2014. március 22. 8.00–10.00-ig
Helye: Volt tűzoltó szertár

(Kis iskola épülete)

2014. március 27. 8.00–9.00-ig
Helye: Galla tanya volt gyümölcsös

bejáró

2014. április 12. 9.00–10.00-ig 
Helye: Erdei Vendéglő parkolója

Annak az ebnek, melyben nincs
mikrochip, veszettség elleni oltás 

nem adható.

A mikrochip és a veszettség elleni oltás
kötelező.

A kutyaoltást dr. Mészáros János és 
dr. Hegedűs Tamás együtt végzik.

Előzetes telefonos egyeztetés alapján a
háznál történő oltás és mikrochip-

behelyezés is lehetséges. Az oltási díjon
felül a féreghajtó tabletták is

felszámolásra kerülnek.

Dósa Renáta
Népesség-nyilvántartási Igazgatási

Főelőadő

Tüdőszűrés!
Tájékoztatjuk Délegyháza lakosait, hogy községünkben 

a tüdőszűrés időpontjai az alábbiak:

2014. március 6. (csütörtök) 11.45–17.45
2014. március 7. (péntek) 7.45–13.45
2014. március 10. (hétfő) 11.45–17.45
2014. március 11. (kedd) 7.45–13.45

A tüdőszűrés helye: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Délegyházi Csoportjának
klubhelyisége – 2337 Délegyháza, Dózsa György utca 59.  (Orros ház)
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Mint arról már korábban tájékoztatást adtunk, a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továb-
biakban: Mötv) alapján az önkormányzat kötelezően ellátandó fel-
adatkörébe tartozik a hulladékgazdálkodás ellátása. A hulladékról
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 33. § (1) be-
kezdése alapján a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátását a Közszolgáltatóval kötött hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja. A Ht. 33. § (2) be-
kezdése alapján a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátására közbeszerzési eljárást folytat le, kivéve, ha
a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerint nem
kell közbeszerzési eljárást lefolytatni, a hulladékgazdálkodási köz -
szolgáltatási szerződés megkötése nem tartozik a Kbt. alkalmazási
körébe, vagy ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
megkötése a Kbt. szerinti kivételi körbe esik.

Taksony és Délegyháza települések (a továbbiakban: Megrende-
lők) együttműködve 2013. november 22. napján a Közbeszerzési
Értesítő 2013/138. számában K.É.-21248/2013 számon felhívást
tettek közzé „Taksony Nagyközség és Délegyháza Község Önkor-
mányzatai szilárd (kommunális) hulladékának összegyűjtése és ke-
zelése (ártalmatlanító helyre történő elszállítása, elhelyezése és
ártalmatlanítása)” tárgyban. Megrendelők a közbeszerzési eljárás
eredményét 2013. december hó 23. napján kihirdették azzal, hogy a
közbeszerzési eljárás nyertese a VERTIKÁL KONZORCIUM, azaz
a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő

Részvénytársaság és VERTIKÁL VKSZ Vagyonkezelő és Szolgál-
tató Zártkörűen Működő Részvénytársaság közös ajánlattevőként 
(a továbbiakban: Közszolgáltató) lett. Ennek megfelelően a felek a
Kbt. 124. § (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül,
azaz 2013. december 30-án szerződést kötöttek, melynek célja,
hogy a közszolgáltatás folyamatos teljesítése és ellátása érdekében
– a közbeszerzési dokumentációban szereplő feltételeknek és köte-
lezéseknek, valamint a Közszolgáltató ajánlatának megfelelően az
önkormányzat és a Közszolgáltató közötti szerződéses kapcsolat
szabályozásáról gondoskodjon. A közszolgáltatási szerződés nyil-
vános. 

A közszolgáltatási szerződés Taksony Nagyközség Önkormányza-
ta, valamint Délegyháza Község Önkormányzata hulladékgazdálko-
dási közszolgáltatásra vonatkozó rendeletében foglaltaknak megfele-
lően Taksony Nagyközség Önkormányzata, valamint Délegyháza
Község Önkormányzata közigazgatási területére terjed ki, e közszol-
gáltatási területen valamennyi természetes személy és gazdálkodó
szervezet ingatlanhasználóra. 

A közfeladat-ellátás kezdete: év, hó, nap 2014. január 1. napja
A közfeladat-ellátás vége: év, hó, nap 2023. december 31.

A szolgáltatással kapcsolatos további információkat a Közszolgál-
tatóval történő egyeztetések után folyamatosan tesszük közzé a meg-
szokott felületeinken.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása
közszolgáltatási szerződés keretében

A betegségről szóló cikknek sajnos szomo-
rú aktualitása van: az utóbbi időben hazánk
több megyéjében – köztük Pest megyében is –
előfordult a betegség, és az esetek száma fo-
lyamatosan nő! 

A veszettség az egyik légrégebben ismert
zoonózis (állatról emberre terjedő betegség).

A betegek idejében elkezdett kezelés hiá-
nyában minden esetben szörnyű kínok közt
halnak meg!

A betegség kórokozója egy vírus, ami a fer-
tőzött állat nyálával terjed. A vírust tartalma-
zó nyál a véráramba kerülve (leggyakrabban
harapás útján) fertőz. A lappangási idő válto-
zó: néhány nap és 10-12 hét közt lehet, attól
függően, milyen közel történt a harapás az
agyhoz. 

A kezdeti tüneteket fejfájás, rossz közérzet,
a marás helyének viszketése, magas láz, dü-
höngésig fokozódó nyugtalanság, görcsök,
víziszony követik. A görcsöket bénulásos ál-
lapot követi. A folyamat vége minden esetben
halál!

A védekezés legfontosabb eszköze a meg-
előzés; a rókák orális immunizálása, a társál-
latok védőoltása. Bár a törvény csak a három

hónapnál idősebb kutyák oltását teszi kötele-
zővé – az első oltás után hat hónappal, utána
évenként ismételve –, érdemes más háziálla-
tokat is oltatni. A mostani pozitív állatok nem
kis részben macskában voltak! Átgondolva
teljesen logikus, hiszen nem csak a kóbor ci-
cák kerülhetnek kapcsolatba beteg állatokkal,
a nem kizárólag lakásban tartott kedvenceink
is nagy területen mozognak. Fokozza a ve-
szélyt, hogy a veszett macskák kifejezetten
támadó magatartást mutatnak, általában fejre
támadnak (ez a betegség kifejlődése szem-
pontjából a legrosszabb).

Az állatok védőoltásán kívül a megelőzés
fontos eleme a mi viselkedésünk. Idegen álla-
tokkal óvatosan bánjunk, a megváltozott vi-
selkedést azonnal állatorvosnak jelezzük! Ha
kutya- vagy macskaharapás történik, azonnali
sebfertőtlenítés után a sérültet mielőbb orvos-
hoz kell vinni. Fontos a sérülést okozó állat
hatósági megfigyelésében maximálisan köz-
reműködni! A kéthetes megfigyelésen a sér-
tett élete múlhat. Amennyiben kiderül, hogy
beteg állat harapta meg, haladéktalanul elkez-
dik a kezelését és meggyógyul. 

A leírtakkal azt szerettük volna Önöknek

elmondani, hogy a veszettség elleni kötelező
védőoltásnak milyen jelentősége van. 2013
óta kötelező a kutyák mikrochipes jelölése.
Ennek nyilvántartása a veszettségoltással pár-
huzamosan történik, így ez nem kikerülhető.
Mint azt Önök tudják, a veszettség elleni ol-
tás, a chipes jelölés törvényi kötelesség, el-
mulasztása szabálysértés, mely nagy összegű
pénzbírsággal sújtható. A bírság összege biz-
tosan többszöröse az oltás, chipelés díjának,
arról nem is szólva, hogy ezeket utána még
mindig el kell végeztetni.

Kérjük Önöket, hogy ne a bírság fenyegeté-
se, hanem családunk, önmagunk és állataink
védelme motiváljon bennünket, mikor ked-
venceinket beoltatjuk veszettség ellen!

Ha a cikkben leírtakkal vagy más állat-
egészségügyi problémával kapcsolatban
kérdésük van, készséggel állunk rendelke-
zésükre!

Dr. Mészáros János 
+36/20-927-2366      

Dr. Hegedűs Tamás
+36/30-471-3306

Ismét felbukkant a veszettség Magyarországon!



A Református Dunamenti Kistérségi Diakónia járásunk 14 települé-
sén látja el az otthoni hospice ellátást, a daganatos betegek OEP által
finanszírozott, ingyenes otthoni ápolását, és biztosítja az ápolási eszkö-
zök kölcsönzését a betegek részére.

Az országosan egyedülálló, adományokból felépülő 15 férőhelyes
Majosházai Hospice Ház a ráckevei és a szigetszentmiklósi járás 20 te-
lepülésén élő felnőtt daganatos betegek ingyenes fekvőbeteg-intézmé-
nyi ellátását fogja biztosítani, személyi válogatás nélkül, otthonos kör-
nyezetben. 

Az építkezést 2013 nyarán kezdtük meg az alapozási munkálatokkal,
majd ősszel a főépület falait építtettük meg. Az eddig megvalósult épít-
kezés 15.643.546 Ft költséggel járt. Az építkezésről és az egyesületi
munkánkról készült fotókat megtekinthetik a honlapunkon és a
facebook oldalunkon. Büszkék vagyunk önkénteseinkre is (163 fő),
akik 2013. évben 815 órában segítettek nekünk az építkezésen, rendez-
vényeinken és az adománygyűjtésben.

Szeretnénk megköszönni a helyi egyházaknak és a lakosságnak a
nagylelkű támogatásokat, és továbbra is várjuk az adományokat, hogy
az építkezést folytatni tudjuk. Az Ön 1000 Ft-os adományából 3 db tég-
la vagy 3 db tetőcserép vásárolható meg. Az épülő Hospice Ház támo-
gatható „Téglajegy” vásárlásával személyesen dr. Ladányi Györgyi há-
ziorvosnál, Palóczai Kiss Balázsnénál (tel.: 06-70/4345165) és Derzsi
Katalinnál (tel.: 06-24/212-005) – Művelődési Ház.

Adományt banki átutalással is fogadunk az OTP-nél vezetett
11742180-20066150 sz. bankszámlánkra – „Hospice Ház” megjelö-
léssel. Cégeknek adóigazolást adunk.

Egyesületünk számít az 1%-os felajánlásokra is, ezen összegből fe-
dezzük ápolási eszközeink felújítását, karbantartását és a raktárépüle-
tünk költségeit.  

Adószámunk: 18673539-1-13
Kontha Benőné diakónus – elnök 
tel.: 06-20/58-44-653

Református Dunamenti Kistérségi Diakónia (REDUKIDI)
Otthoni Hospice Ellátás – 2339 Majosháza, Kossuth u. 71/a

Ápolási eszközök kölcsönzése – tel.: 06-20/311-92-42 (munkaidőben)
diakonia@xnet.hu – www.dunamentidiakonia.hu 

Facebook: Hospice Diakónia Majosháza
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A Mozgáskorlátozott Szervezet év végi közgyűlését 2013. 11.
15-én tartottuk. Beszámoltunk évi munkánkról, ahol jelen volt a
Váci Regionális Egyesület elnöke: dr. Chikán Csaba. Örömmel
hallgatta a Szervezet tevékenységét, hogy tagságunk nem adta
fel a harcot, a sok elvonás ellenére. Jó ötletnek tartotta, hogy
együtt dolgozunk a Máltai Szeretetszolgálat Csoportjával, hiszen
„rokon lelkek vagyunk” – jegyezte meg a beszámoló után hozzá-
szólásában.

Tudja, hogy nagyon nehéz helyzet előtt állunk, de a Regionális
Egyesület mindent megtesz jogaink érvényesítéséért!

Taglétszámunk 66 fő. Sok idős, beteg, járóképtelen társunknak
jó egészséget kívánva fejezte be hozzászólását.

A Szervezet vezetője megköszönte fáradságát, hiszen Ő is ke re -
kes székes, és minden formában való segítségét, és azt a küzdeni
akarást a többi tagtársáért, akik hozzá hasonló helyzetben vannak.

A Máltai Szeretetszolgálat is lezárta a 2013-as évet, nem kis si-
kerekkel. Beszámolónkat januárban kell elkészíteni, közgyűlésün-
ket pedig március első hetéig kell megtartani.

Máltai csoportunk négy alkalommal tartott a falu javára váloga-
tást, és egész évben tartós élelmiszercsomagok kiadását végezte,
amely közel 250 db csomag volt. Ennek egy részét a Központból
kaptuk, a másik részét pedig támogatásokból vásároltuk és adtuk
át a rászoruló családoknak. Az idén sikerült még bútor, tv és hűtő-
szekrény, paplanok, plédek, meleg ruhák kiadásával segíteni a rá-
szorulókat.

Megérte nekünk is, hogy karácsony után még december 30-án is
dolgoztunk, hogy egy bizonyos helyről kellett bútort és egyéb ado-
mányok szállítását megoldani, hiszen a családnak nagy örömet
szereztünk vele. 

Köszönjük az éves támogatást minden jótevőnknek, és remél-
jük, hogy az idei évet is sikeresen tudjuk zárni! Ehhez a jó ered-
ményhez rengeteg idő és fáradság is párosul. 

Köszönjük Délegyháza Község Önkormányzatának egész éves
támogatását, hiszen ha szállításról vagy gép ko csi hiányról van szó,
leg mesz szebb menőkig gyors és biztos segítségre mindenkor szá-
míthatunk részükről. 

Mozgáskorlátozott Szervezet és Máltai Szeretetszolgálat
Vezetősége 

Mozgáskorlátozottak és a
Máltai Szeretetszolgálat hírei

ÉÉppüüll  aa  HHoossppiiccee  HHáázz

Tisztelt Délegyházi
Lakosok!

Engedjék meg, hogy felhívjam figyelmüket arra, hogy az Önkor-
mányzat új szolgáltatást vezet be a Kölcsey Művelődési Központban. 
A Szolgáltatás lényege, hogy segítséget nyújtson azon lakosoknak, akik
regisztrált munkanélküliek, és meghatározott időnként kapcsolatot kell
tartaniuk a Munkaügyi Központtal.

A Szolgáltatást csak az tudja igénybe venni, aki regisztrált munka-
nélküli, és e-mail címmel rendelkezik, hiszen a személyes jelentkezés
helyett, most már elektronikus úton is lehet kapcsolatot tartani.

A Kölcsey Művelődési Központban biztosítjuk ehhez a feltételeket,
és munkatársaink is segítséget nyújtanak.

Délegyháza Község Önkormányzata
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„Legyen nekik is öröm a karácsony” gondo-
lattal november végén adománygyűjtést szer-
veztünk. Célunk volt, hogy minden gyermek
karácsonyfája alá kerüljön ajándék. Az adomá-
nyokat az iskolában, az óvodában, a bölcsődé-
ben és a védőnői rendelőben lehetett leadni. Az
adománygyűjtés során a délegyházi, nehéz sor-
ban élő családoknak és az ország legnagyobb
gyermekotthonában élő kis lakóknak szeret-
tünk volna örömet szerezni. 

Rövid idő alatt rengeteg adomány gyűlt ösz-
sze. December 23-án a falu védőnője, Gergely
Sándorné Ancika közel harminc helyi család-
nak tudott csomaggal kedveskedni. A gyere-
kek meglepődve, de annál nagyobb örömmel
fogadták az ajándékokat. Családi körülmé-
nyektől függően voltak, akik ruhát kaptak és
volt olyan család, amely játékokkal gazdago-
dott.

Kis falunkból sok-
sok ajándékkal és
élelmiszerrel felpa-
kolva január 9-én in-
dultunk útnak, hogy
a budapesti Cseppkő
Gyermekotthon la-
kóinak is átadjuk az
ado mányokat. Meg -
érkezésünkkor a gyer -
mekotthon igaz gatója
és az ott dolgozók
szívélyesen fo  gad tak
bennünket. Igazgató

úr röviden mesélt az itt élő gyerekek mindennapjairól. Polgármester
úr elmondta, hogy adománygyűjtésünkkel az otthonban élő gyerekek
és fiatalok életének szebbé tételéhez szerettünk volna segítséget nyúj-
tani. Beszélgetésünk  során felmerült a jövőbeni  együttműködés le-
hetősége is.

Rövid beszélgetés után személyesen találkozhattunk a gyerekek-
kel, akik a vendégszobában izgatottan vártak bennünket. Mindenki
segített az adományok felhordásában. Az adományozók jóvoltából a
ruhák és játékok mellett került az asztalra mandarin, narancs, süte-
mény és nápolyi is. Miközben a gyerekek örömmel ették a gyümöl-
csöket, a polgármester urat arra kérték, meséljen a gyerekkoráról és
az iskolás éveiről is.

Ezek a percek nemcsak a szeretetről szóltak, hanem az emberségről
és községünkben élő
adakozó emberekről
is. Jó volt látni a gyere-
kek arcán az őszinte
mosolyt. Szívszorító,
de örömteli pillanatok
voltak. Nagy boldog-
ság volt számunkra,
hogy ilyen sokan gon-
doltak a nehéz hely -
zetben  élő gye re kekre,
és  segítették adomány-
gyűjtésünket.

Ezúton szeretném megköszönni a községünkben élő valamennyi
adományozó lakosnak, az iskola, az óvoda, a bölcsőde dolgozóinak, 
a Robi Pékségnek és Szűcsné Himler Mártika zöldségesnek, valamint
szeretném hálámat kifejezni dr. Riebl Antal polgármester úrnak és
Gergely Sándorné védőnőnek a fáradhatatlan munkájukért.

Dinnyérné Medve Henrietta

Adakozó Délegyháziak
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Kedves Szülők!
Sok szeretettel várunk 20 hónapos kortól 3 éves korig
gyermekeket Délegyháza Község Önkormányzatának

Zsebi-baba Családi Napközijébe 
(2337 Délegyháza, Árpád u. 2.).

Havidíj: 28.000 Ft + az  étkezés díja, 
helyi lakosok számára.

Más községből jövő gyermekek számára 
30.000 Ft + az étkezés díja.

Czanik Lászlóné óvoda- és családi napközi vezető



Az isko-
lánk fennállá-
sának 70. év-
fordulója al-
kalmából ren-

dezett eseménysorozat decemberi csúcspont-
ja az egykor ide járó tanulókkal és dolgozók-
kal rendezett találkozó volt. Minden osztály
három vendéget hívott meg a december 21-i
iskolai karácsonyi ünnepélyre és az utána
rendezett kedves emlékező beszélgetésre,
melyek már az osztályokban folytatódtak.

Süti, szendvics és üdítő mellett kérdezget-
ték a gyerekek meghívott vendégeiket a
múltbeli emlékekről. Én minden csoporthoz
csatlakoztam pár percre, már csak a fotózás
miatt is, és élmény volt látnom a csillogó
szemmel mesélő volt hunyadisokat és az ér-
deklődéssel kérdezgető mostani diákokat.
Sok volt az emlék, a mosoly, az adoma, volt,
ahol élőben „szemléltették” a réges-régi fe-
gyelmezési módszereket… sőt láttam egy-
két titokban elmorzsolt könnycseppet is…

Vendégeink egyöntetűen örültek
a meghívásnak és annak, hogy az új
generáció érdeklődik a múlt iránt is.

A következő vendégek fogadták
el szíves meghívásunkat osztályon-
ként:
1. a: Limbai Ferencné Kati néni,

Baráth Endre és Tordai Viktor
(ezenkívül majdnem minden
gyermeknek eljött valakije!)

1. b: Szmolárné Andrásik Szilvia és Gombos
Ildikó

2.: Pásztor Ferencné, Halászné Ungvári
Szilvia és Tisza Tivadar

3. a: Vörös Benjáminné Gizike néni, Zalet -
nyik Lajos és Zaletnyik Péter

3. b: Talapka Gáborné Pannika néni, Ger gely
Sándorné Anci néni és Pocsai István

4.: Takácsné Nagy Borbála, Dávid (Tóth)
Andrea és Hámori Zoltán

5.: Valkai Anikó és Togyerné Pallaga Andrea
6.: Jakus Lászlóné, dr. Riebl Antal és

skype-on Jakus Edina és Kriston Róbert
Ausztriából

7.: Tóth Mihályné Zsuzsika néni, Nagyné
Hallai Zsuzsa óvónők és Takácsné
Válóczi Tünde

8. a: Valkai Anikó és Dávid Erzsébet
8. b: Havaldáné Mayer Emília és Kónya

Gyöngyi tanárnők

Köszönjük a Szülői Közösség szívből jövő
munkáját a sok finomság elkészítéséért,

mely még családibbá
és ünnepibbé tet  -
te ezt a hamaro-
san szintén szép
emlékké neme-
sülő karácsony
előtti délelőttöt
a hunyadisok szá -
mára.

Bulyákiné
Éberth Anna
DÖK-vezető

tanár
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Nosztalgiavendégség…



Révai Csenge 3. a
Interjú a nagypapámmal,

Zaletnyik Lajossal

• Mikor jártál a délegyházi iskolába?
1950-től 1951-ig Alsódélegyházára jártam is-

kolába, a Taligás-hegyen túl – ami a mostani er-
dészháznál van. Az iskola a vastelepnél volt, és
gyalog mentem oda. Második osztályban Var -
sányba kellett vonatoznom. Harmadiktól, 1953-
tól ’58-ig Délegyházán jártam iskolába.

• Ki volt a tanítód, osztályfőnököd?
Csizmazia Lászlóné (Márta néni) volt az osz-

tályfőnököm.
• Kik voltak a kedvenc tanáraid és miért?
Márta néni és Veszeli Imre. Márta néni osz-

tályfőnök és iskolaigazgató, Veszeli Imre pedig
tornatanár volt. Utóbbi Pestről járt ide tanítani vo-
nattal. Ők nagyon rendesen tanítottak.

Balogh Benjámin is tanított, aki Pestről jött ide
tanítani, és később Balogh Béni néven írt könyve-
ket. Ő kiságy pálcájával ütött rá a gyerekek kezé-
re, amitől pukli nőtt a gyerekek ujjaira. Más ta-
nárra is emlékszem, például Garai tanár úrra, ő
nem volt olyan szigorú, mint Balogh Benjámin,
és az Árpád utcában lakott a tanítóházban.

• Milyen élményeid maradtak iskoláskorod-
ból?

Volt egy elég kellemetlen élményem, amikor
második osztályos koromban Varsányba jártam
iskolába, mert itt akkor nem volt iskola. Vonattal
jártunk, és elveszítettem a bérletemet. Egész hó-
napban néztem a kalauzt, mert itthon nem mer-
tem elárulni, hogy elveszett a bérlet. Van még egy
olyan élményem, amit lehet, hogy sokan el se
hisznek. Kint laktunk egy tanyán, innen a falutól
másfél-két kilométerre, mert az anyukám a ba-
romfitelepen dolgozott, és onnan könnyebb volt
dolgozni járnia. Akkor már megvolt itt a faluban
a házunk, csak ott rokonok laktak. Onnan a tanyá-
ról jártam be ide az iskolába, ami a régi posta mö-
götti tanteremben volt.

Volt egy vörös színű galambom, amit én etet-
tem, mert a szülei valahol elvesztek, és képzeld
el, hogy jött utánam. 25-30 méterre gyalogoltam
előtte – mert akkor még bicikli se volt –, és repült
utánam. Fölment a háztetőre és megvárta, míg
megyek hazafelé is. Ezt soha nem fogom elfelej-
teni, csak az is valahol elveszett szegénykém.

Ez nem volt szép dolog, de előfordult, hogy di-
rekt nem vittük az ellenőrzőt és hazaküldtek min-
ket érte. Varrott belső zsebünk volt, amiben
ugyan benne volt az ellenőrző, de inkább sétál-
tunk egy órát, megetettük a galambokat, és utána
visszamentünk az iskolába.

Több ilyen élményem nem volt.
• Milyen volt akkor az iskola épülete?
Elsős koromban Alsódélegyházára gyalogol-

tam ki iskolába, a Taligás-hegyen túl.
Harmadikos, negyedikes koromban még a kas-

télyba jártam. A régi postaépület mellett, a kas-
télyban volt egy helyiség, ahol a tanítás folyt.

A kis iskola később épült meg, utána pedig a
nagy iskola. Így Délegyházán négy épületbe jár-
tam iskolába.

• Miket játszottak akkoriban az udvaron?
Általában fociztunk. Az iskola régen a kastély-

ban volt, és szünetekben a kastélykertben játszot-
tunk. Ott, ahol a mostani játszótér van – a Kastély
közben – volt egy vályogos gödör. Azt azért hívták
úgy, mert kiszedték az agyagot és a vályogból épí-
tették a házakat. Ott lett egy gödör, amiben megállt
a víz és télen befagyott. Kivágták a jeget, mikor
olyan 15-20 centi vastag volt, és elvitték a jégve-
rembe. Nyáron azzal hűtötték a sört, meg a hentes-
üzletben a húst. Csináltunk egy fakutyát. Tudod,
mi az a fakutya? Két korcsolyára rászereltünk
deszkát, kettévágtuk a seprűnyelet, abba szöget
ütöttünk, hozzáerősítettük a deszkához, és ezt kéz-
zel kellett lökdösni. Hasonlított a mai szánkóra. Az
volt a cél, hogy ki mer közelebb menni a fakutyá-
val ahhoz a lyukhoz, ahonnan kivájták a jeget. 

Én olyan közel mentem, hogy beleestem a víz-
be. Ezzel ugyan én győztem, de aztán nem mer-
tem hazamenni, ezért elszaladtam az ángyikához
– anyukának a testvéréhez –, aki ott lakott a tér
mellett, és a sparheltje mellett szárítkoztam meg.
Ez elég nagy csapás volt.

• Milyen versenyeken vettetek részt, és milyen
eredménnyel?

Különlegesebb versenyekre nem emlékszem,
de volt futóverseny, magasugróverseny, amely-
ben egyáltalán nem voltam jó. A tornateremben
át kellett ugrani egy olyan lovat, amelyen most a
tornászok tornásznak. De én ezek közül egyikben
sem voltam tudós.

• Hová kirándultatok az osztállyal vagy csa-
pattal?

Nem emlékszem kirándulásra, maximum ki-
mentünk a Taligás-hegyre a Madarak és Fák
Napján, ami most is megvan ugye.

• Voltál úttörő? Mire emlékszel úttörő korod-
ból?

Igen, voltam úttörő. Szép ruhánk volt – már ah-
hoz képest –, volt egy fehér ing, egy nyakkendő,
egy ködvágósapka-szerűség, sötét nadrág. Na-
gyobb ünnepeken, nemzeti ünnepeken – például
március 15-én – mindig abban kellett megjelenni.

• Kik voltak akkor a barátaid? Tartottatok
osztálytalálkozókat, miután elballagtatok?

A legjobb barátom Valkai Feri volt, a többi ba-
rátom Kis János, Szendrői Jóska, –  aki a vasutas
őrházban lakott – és Darabos Pali, de ő egy osz-
tállyal lejjebb járt. A többiek csak haverjaim vol-
tak. Sajnos nem tartottunk találkozókat.

• Melyik osztálytársad mi lett? Lett valaki kö-
zülük úgynevezett híres ember?

Nyolcadikban tízen végeztünk, öt lány és öt
fiú. Egy időben végzett velem Bulyáki Pista,
Gagyi Annus, Zatykó Mari, Léhmann Erzsi,
Kelemen Erzsi (a postás kisasszony lánya),
Valkai Feri, Kis János, Józsa Margit és Szend-
rői Jóska.

Léhmann Erzsi azt hiszem tanárnő lett, de a fi-
úk lakatosok, gépkocsivezetők, ilyesmik lettek.
Valkai Feri már meghalt, ő a TSZ-ben dolgozott,
sofőr volt. Talán a Léhmann Erzsi még itt él. Kis
János Szigethalmon él, Józsa Margit talán a
Gallában él. Híres ember nem lett közülük.

Köszönöm az interjút!
Szívesen. 

Meggyes Boglárka 3. a
Riport a nagypapámmal, 

Zaletnyik Péterrel

M.B.:. Papa, te mikor jártál a délegyházi isko-
lába?

Z.P.: 1956 és 1964 között végeztem el az isko-
lát.

M.B.: Emlékszel még, kik voltak a tanáraid?
Z.P.: Csizmazia Lászlóné Márti néni volt az

igazgató, Veszeli Imrére emlékszem még, aki
elég szigorú tanár volt, értett a fegyelmezéshez.

M.B.: Papa, ti is a kis iskolában tanultatok?
Z.P.: Mi még a Kastély (jelenleg Művelődési

Ház) egyik termében tanultunk, emlékszem, a kis
iskola udvarán az épület még nem állt, csak a tég-
larakások voltak ott, és azok között játszottunk. 

M.B.: Papa, te jó gyerek voltál?
Z.P.: Igen, inkább a jók közé tartoztam, a ma-

gatartásom 4-es volt, de ez nem számított, ha
Veszeli Imre tanár úr fegyelmezni akart valakit,
az egész osztályt kiosztotta a pálcával, de volt
olyan tanárnő is, aki viszont nem tudott fegyelmet
tartani órán, és amikor már nagyon nem bírt ve-
lünk, sírva rohant ki a teremből.

Mivel már ötven év eltelt az általános iskola
óta, az emlékeim is megfakultak, sajnos most
több dolog nem jut eszembe, amit elmesélhetnék
neked.

M.B.: Köszönöm papa, ez is érdekes volt.

*****

Meggyes Boglárka 3. a
Riport a nagymamámmal,

Zaletnyik Péterné Gál Máriával

M.B.: Mama, te mikor jártál a délegyházi isko-
lába?

Mama: 1961–1969-ig jártam az általános is-
kolába.

M.B.: Ki volt az iskolaigazgató akkor?
Mama: Csizmazia Lászlóné Márta néni.
M.B.: Mesélnél nekem valamit az iskolával

kapcsolatban?
Mama: Nem túl sok emlékem maradt, de arra

emlékszem, hogy az iskola egyik szárnyának az
építésében (ahol most a felsősök vannak) mi diá-
kok is aktívan részt vettünk, láncban állva adogat-
tuk a téglákat. Felső tagozatban már ebben a
szárnyban tanultunk, de alsóban még a kis iskolá-
ban voltunk. Sportversenyek is megrendezésre
kerültek, de nem nálunk, hanem Budapesten,
ezen is részt vettem. 

M.B.: Milyen sportágban szerepeltél?
Mama: Magasugrásban.
M.B.: Volt kedvenc tantárgyad?
Mama: Igen, az oroszórákat szerettem a leg-

jobban, az orosztanár nagyon jól és érdekesen ta-
nított.

M.B.: Angolórátok is volt?
Mama: Nem, abban az időben csak oroszt ta-

nítottak, más idegen nyelvet nem.
M.B.: Nálatok is rosszak voltak a fiúk?
Mama: Igen, gyakran előfordult, hogy egy-két
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rossz gyerek miatt az egész osztály körmöst ka-
pott, főként Hírják Pista bácsi óráin.

M.B.: Ez nem jó! És mi volt a legjobb az isko-
lában?

Mama: Nekem is, mint minden gyereknek, a
játék volt a legfontosabb, így a Madarak és Fák
Napjára emlékszem vissza a legszívesebben, ez-
zel kapcsolatban vannak a legszebb élményeim.

Ezt a napot a Galla tanyán, az erdőben töltöt-
tük, ahol sokat játszottunk, számháborúztunk és
piknikeztünk is, még fagyit is tudtunk venni a bi-
ciklis fagyiárustól, ami akkor nekünk nagyon
nagy élmény volt.

M.B.: Köszönöm mama, hogy meséltél nekem
az iskolás élményeidről.

*****

Molnár Noémi 3. b
Riport a nagymamámmal

– Mi volt a leánykori neve?
– Oláh Julianna
– Mikor járt iskolába?
– 1959–1967-ig jártam iskolába.
– Ki volt a tanítójuk, osztályfőnökük?
– Garai Józsefné tanítónő.
– Kik voltak a kedvenc tanárai és miért?
– Tomana Istvánné, Wölfi Mihály, Nyerki

Józsefné, ők szigorúak és aranyosak voltak.
– Milyen élményei maradtak iskoláskoráról?
– Nagyon sokat foglalkoztak velünk, és nem

unatkoztunk. 
– Milyen volt akkor az iskola épülete?
– Nem volt sportcsarnok, és kisebb volt az

iskola.
– Miket játszottak akkoriban az udvaron?
– Fogócskáztunk, labdáztunk és táncoltunk.
– Milyen versenyeken vettek részt, és milyen

eredménnyel?
– Sportversenyeken és hatodik lettem.
– Hová kirándultak az osztállyal vagy a csa-

pattal?
– Visegrádra, Madarak és Fák Napján az er-

dőkbe.
– Volt-e úttörő, mire emlékszik?
– Nem voltam úttörő.
– Kik voltak akkor a barátai?
– Az osztálytársaim közül sokan.
– Tartottak-e osztálytalálkozót, miután elbal-

lagtak?
– Nem tartottunk sajnos.
– Melyik osztálytársa mi lett?
– A legtöbben fizikai dolgozók lettek.
– Lett-e valaki úgynevezett híres ember?
– Nem tudok róla.
– Köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseimre.

Összeállította: Molnár Noémi 3. b

Babinszky Lara 3. b
Interjú Gergely Sándorné

védőnővel!
• Mi volt a lánykori neve?
• Sinte Anna Borbála.

• Mikor járt iskolába?
• 1965–1973-ig.
• Ki volt a tanítójuk, osztályfőnökük?
• Szatmári Tiborné, Csizmazia Lászlóné, Janák

László, Hírják István, Veszeli Imre.
• Kik voltak a kedvenc tanárai és miért?
• Szatmári Tiborné, mert jó tanár volt és meg-

szerettette a történelmet velünk, Veszeli Imre sok
versenyre vitt bennünket. Délutánonként szeret-
tünk sportkörre járni.

• Milyen élményei maradtak az iskolából?
• A délutáni sportszakkörök nagyon jók vol-

tak. Madarak és Fák Napján sokat számhábo-
rúztunk. Sok ügyességi versenyen vettünk
részt.

• Milyen volt akkor az iskola épülete?
• Először a kis iskola épületében tanultunk ve-

gyes osztályban, majd a nagy iskola L alakú épü-
letében. Innen ballagtunk.

• Miket játszottak akkoriban az udvaron?
• Labdajátékot és fogócskát.
• Milyen versenyeken vettek részt?
• Sportversenyen és szavalóversenyen.
• Hová kirándultak az osztállyal vagy csa-

pattal?
• Balaton és Pécs.
• Volt-e úttörő?
• Igen, voltam.
• Mire emlékszik úttörő korából?
• Szép egyenruhában kellett menni az ünnepé-

lyekre. A csapatok versenyeztek egymással.
• Kik voltak akkor a barátai?
• Domin Éva, Tóth Jolán, Szilveszter Lajos,

Kovács Katalin.
• Tartottak-e találkozókat, miután elbal-

lagtak?
• Igen, tartottunk.
• Melyik osztálytársa mi lett?
• Tanárnő, orvos, buszsofőr, tűzoltó.
• Lett valaki közülük úgynevezett híres

ember?
• Nem.
• Köszönöm az interjút.

*****

Nádasdi Eszter 5. o.
Tábori Erika (anyukám)

iskolás éveiről!

Az iskolánk a Hunyadi János Általános Iskola.
Ide járt az édesanyám és a nagybátyám.

Anyukám neve Tábori Erika, 1976 és 1984
között járt az iskolánkba. Alsó tagozatban Föl-
des Marika néni, Domin (Király) Éva néni,
Strobán Marika néni volt a tanítója. Felsőben két
osztályfőnöke volt: Fehérné Szele Lídia és Oláh
Sándor. Kedvenc tanára Hírják Pista bácsi és
Jolika néni volt. Pista bácsi földrajzot, élővilá-
got, éneket, gyakorlatot és kémiát tanított. Jolika
néni történelmet és magyart tanított. Az ő órái is
érdekesek voltak, az általa tartott színjátszó
szakkör nagyon sok élményt és nevetést adott a
gyerekeknek.

Akkoriban két épületben volt tanítás. Anyu-
kám alsóban a „kis iskolában” is tanult, és a mos-
tani iskola épületében is. Amikor anyukám elkez-
dett iskolába járni, akkor a „kis iskolában” két
tanterem volt, később bővítették az épületet. Na-
gyobb lett a tornaterem, öltöző és tantermek épül-
tek. Az iskola épülete is másképpen nézett ki,
még nem épült meg a mostani alsós folyosó. Sok-
kal kisebb volt az iskola, mint most. Ezért volt
olyan év, amikor délelőtt és délután is volt tanítás,
az egyik osztály délelőtt, egy másik osztály dél-
után ment iskolába. Az udvar sokkal nagyobb
volt. A szünetben fogócskáztak, ugróiskoláztak
és gumizósat játszottak.

Anyukám volt kisdobos és úttörő is. Akkoriban
majdnem mindenki volt kisdobos és úttörő is.

Minden ünnepélyen kisdobos és úttörő egyen-
ruhában kellett részt venni. Kisdobossá és úttörő-
vé egy avatást követően váltak a gyerekek. A kis-
dobosoknak a kisdobosok 6 pontját, az úttörők-
nek az úttörők 12 pontját be kellett tartaniuk. Vol-
tak őrsök és rajok. Sok iskolai versenyen vettek
részt, ahol az őrsök versenyeztek egymással. 

Anyukám legjobb barátja az osztálytársai
közül Szekeres Judit volt. Az iskolatársai kö-
zül pedig Válóczi Tündi és Bukovszki Márti
voltak, ők egy évfolyammal lejjebb jártak,
mint ő.

*****

Nagy Bernadett (8. a) beszélgetése
apukájával, Nagy Illéssel

• Gyermekkori neved?
• Nagy Illés.
• Mikor jártál ide? 
• 1978–1986-ig.
• Osztályfőnököd?
• Hírják István.
• Kedvenc tanárod?
• Tóth Éva (Szatmári Tiborné), mert jól és ért-

hetően adta le a tananyagot.
• Milyen élményeid maradtak meg?
• Az úttörővé avatásom, mert Thauerl Péter

volt az avatószülőm, aki katonai tisztviselő volt.
• Változott-e az iskola épülete?
• Nagyon sokat!
• Miket játszottatok az udvaron?
• Fociztunk, nagyon sokat!
• Milyen versenyeken vettetek részt, és milyen

eredménnyel?
• Futóversenyen és focin, de sose nyertünk.
• Hova jártatok kirándulni?
• Nem jártunk sehová, az osztály végett.
• Voltál-e úttörő? 
• Voltam, az avatásomra emlékszem a legjob-

ban.
• Kik voltak a barátaid?
• Pöttendi Károly, Fülöp József, Léhmann

Ákos, elég sűrűn találkozunk a mai napig is.
• Melyik osztálytársad mi lett?
• Léhmann Ákos órásmesterként dolgozik.
• Köszönöm a rövid interjút!
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A Római Katolikus Egyházban február 2-án
Urunk bemutatásának (Gyertyaszentelő Bol-
dogasszony) ünnepével befejeződik a karácso-
nyi idő. A templomokban a díszes karácsony-
fák és a betlehem lebontásra kerülnek.

A templomokban gyertyákat szentelnek és a
hívek otthonukba viszik, hogy legyen szentelt
gyertya a vízkeresztkor szintén otthon lévő
megszentelt víz mellett.

Az ünnep eredetét a mise evangéliumában
halljuk. A liturgia olvasmányai az egész ke-
resztény élet lényegét összefoglalják. Boldog-
asszony ünnepe van, aki felvitte a negyven na-
pos gyermekét a jeruzsálemi templomba,
hogy a törvény előírásai szerint bemutassa az
Úrnak.

A gyermeket elhelyezték a templomban, az
idős, agg Simeon az ölébe fogta, megnyugvást
kapott, szolga szemei meglátták Istent, a min-
deneknek támadt ragyogó Világosságot.

Ezt a nevet később Jézus magára alkalmaz-
ta: „Én vagyok a világ Világossága.”

A Szűzanya volt az első, Krisztusnak, a vi-
lág Világosságának hordozója.

A szentelt gyertyában a Krisztust hordozó
életre figyelmeztetjük magunkat.

Simeon megjövendölte, a Gyermek jel lesz,
aki ellentmondást támaszt. Jézus Krisztus el-
lentmondás a világnak, nemcsak a Megváltó

földi életét, hanem a Krisztusban tovább élő
Egyház történelmének is jellemző vonása.

Jézust mindig üldözik, édesanyja is tapasz-
talja, fia miatt tőr járja át az ő szívét is.

Az élet alkonya előtt álló Simeon így fo-
hászkodik: „Most bocsásd el Uram szolgádat,
mert megismertem őt, akit küldtél a világ üd-
vösségére.”

Isten minden idős embert a templomhoz va-
ló ragaszkodásra hív, hogy az utána következő
nemzedékért imádkozzon, hogy gazdagabb és
teljesebb legyen az Úr felé haladó világ jövője.
Halálával kiszabadított minket a sátán rabszol-
gaságából.

Február 11. Lourdes-i Boldogságos Szűz
Mária ünnepe, a Szeplőtelen Boldogságos
Szűz Mária megjelenése.

Boldog IX. Piusz pápa 1854-ben kihirdette a
szeplőtelen fogantatás dogmáját.

Négy évvel később Mária-jelenések történ-
tek a franciaországi Lourdban 1858. február
11. és július 16. között. Tizennyolc alkalom-
mal jelent meg a Szeplőtelen Szűz Soubirous
Bernadettnek, ő közvetítette a betegeknek,
szenvedőknek az Eucarisztia jelentőségét.
Fontos odafigyelni életünkben a gyógyulás
szentségeire, a bűnbánat, a kiengesztelés szent-
ségére, a betegek kenetére, ennek kiteljesedése
a szentáldozásban valósul meg.

Lukács evangéliuma beszéli el Jézusnak a
tíz leprással történő találkozását.

Különösen mélyreható az Úr egyikükhöz
szóló szava: „Állj fel és menj! A hited meg-
gyógyított!”

E szavak segítenek tudatára ébredni, milyen
fontos a hit azoknak, akikre valamilyen nehéz-
ség vagy betegség nehezedik. Az Úrhoz köze-
ledve, a vele való találkozásban megtapasztal-
hatják, aki hisz, soha nincs egyedül. Isten az ő
Fiában nem hagy magunkra bánatunkban, be-
tegségünkben, hanem segít bennünket és mel-
lettünk van, szeretne lelkünk legmélyén gyó-
gyítani bennünket.

Ima Szűz Máriához, 
a betegek gyógyítójához

Oltalmad alá futunk Istennek szent Szülője,
könyörgésünket meg ne vesd szükségünk ide-
jén, hanem oltalmazz minket minden veszede-
lemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott
Szűz.

Mi asszonyunk, mi Közbejárónk, mi Szó-
szólónk, engeszteld meg nekünk Szent Fiadat,
ajánlj minket Szent Fiadnak, mutass be min-
ket Szent Fiadnak! 

Amen
Józsa Sándorné, hitoktató

Mire lesz erőnk 
a 2014-es esztendőben?

Olvasandó: Filippi 4,1-20.
E kérdésre bizonyára lenne, aki szélsőséges

választ adna. Például azt mondaná, semmire,
mert öreg vagyok, beteg vagyok, szegény va-
gyok, kiábrándult vagyok, csalódott vagyok,
elhagyatott vagyok, lemondó vagyok stb.
Vagy azt, amire akarom, hiszen erős vagyok,
egészséges vagyok, öntudatos vagyok, tájéko-
zott vagyok, kapcsolataim vannak stb. 

Mindkét válasz nélkülözi mind a hitet, mind
pedig a bölcsességet. Az egyik lebecsüli önma-
gát, a másik túlbecsüli önmagát. Az előző talán
keveset csalódik, hiszen nincs elvárása, de így
öröme, sikere, jóérzése sem nagyon van. Az
utóbbi viszont bizonyára nagy-nagy csalódáso-
kat, kudarcokat, kijózanodásokat produkál a ma-
ga számára, mert az élet nyilvánvalóvá teszi,
hogy amink van, sőt, amik vagyunk, az már itt a
földi világ léptéke szerint is sokszor elégtelen, és
amikor megmérettetünk, akkor nem csak Isten,
hanem a saját feladataink, saját harcaink mérle-
gén is kevésnek találtatunk. De a legtöbb ember
nem is szélsőséges választ ad, hanem kezdi mon-
dani, hogy ha a külső körülmények ilyenek lesz-
nek, ha ezek vagy azok a feltételek így vagy úgy
teljesülnek, akkor lesz erőm erre is, arra is. Ha pe-
dig nem, akkor nem lesz erőm erre sem, arra sem. 

A hit azonban ebben a dilemmában is segít-
ségünkre siet. Pál apostol az őt segítő gyüleke-

zetnek írja, hogy Mindenre van erőm a Krisz-
tusban, aki megerősít engem. (Filippi 4,13.) És
ebben a mondatban nyilvánvaló, hogy a krisz-
tusi hitvallás a lényeg. Minden más feltétel
viszonylagossá lesz. Pál apostol nem beszél jó
szerencséről, még csak a terveiről sem, különö-
sen nem szorongásairól. Egyszerűen azt mond-
ja, hogy Krisztus szeretete és ereje a körülmé-
nyektől függetlenül az övé. És ebből veszi az
erőt. Nem a genetikai és nem is a szerzett adott-
ságaiból, képességeiből, hanem abból, hogy ar-
ra hagyatkozik, Akinek adatott minden hatalom
mennyen és földön, és Akit ő személyes Meg-
váltójaként, erőforrásaként ismer el. Ha kell
Vele fog szűkölködni, ha kell Vele fog bővel-
kedni, de az ereje elég lesz mindkettőben. 

Nem tudjuk, hogy mi mindent hoz a 2014-es
esztendő számunkra. Szorongunk, rettegünk
vagy remélünk, bizakodunk, vagy egyszerűen
csak éljük napjainkat a feladatok végrehajtásá-
val. De erőre mindig szükségünk van, és az
erőnk mindig „fogyóeszköz”. A testi is és a lel-
ki is. Bizonyára nem lesz erőnk mindenre
„csak úgy”. Pál apostolnak sem volt. Nem vitt
véghez hőstetteket, mert azok nem feltétlenül
részei a Krisztushoz tartozásnak. De a küldeté-
sét betöltötte, ahogy ő mondja, a futását elvé-
gezte, a hitet megtartotta. S mindezt azért tette,
mert a hite tartotta meg őt. Mert Krisztusra te-
kintettel vállalt feladatot, és Krisztusra tekin-
tettel hordozott terheket. S mindkettőhöz volt
ereje a Krisztusban.

Ez a hívő élet számunkra is lehetséges. Ami-
kor tervezünk, tervezhetünk úgy, hogy Krisztus-
ra és az Ő értékeire tekintünk, s ahhoz igazítjuk
terveinket. S ha így teszünk, bizonyára lesz
erőnk Krisztus segítségével a krisztusi terv
megvalósításához. Amikor pedig megpróbálta-
tás szakad ránk, ha a Krisztus kezéből vesszük el
azt, akkor Krisztus erejével tudjuk elhordozni. 

Ennek jegyében folynak napjainkban is a lel-
készlakás építésének belső munkálatai. Az elért
eredmények, az előrehaladás csak igazolják
igénket: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki
megerősít engem”. Ez az ige minden vasárnapi
és ünnepi istentiszteletünk kezdetén elhangzik.
Valamint templomunk fényképével együtt dí-
szíti és erősíti sok – nem csak református – dél-
egyházi család otthonát. S ez nyer igazolódást
azoknak a délegyházi polgároknak, családok-
nak az életében, akik nem sajnálták, nem sajnál-
ják erejüket, idejüket, pénzüket az építkezésre
fölajánlani. Mert tudják és tapasztalják, hogy et-
től a gesztustól nem szegényebbek és gyöngéb-
bek, hanem gazdagabbak és erősebbek lesznek.
Isten gazdagon megáldja minannyiukat. 

Bárcsak sokan tudnánk mondani az újesz-
tendőben, hogy semmi jóra nincs erőnk Krisz-
tus nélkül, de Mindenre van erőnk a Krisztus-
ban, aki megerősíti az Övéit 2014-ben is.
BÚÉK: Bízzad Újra Életed Krisztusra! 

Dr. Bóna Zoltán
református lelkész
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Falfirka nekem!
Tavaly egy szép helyen nyaraltunk, és gon-

doltuk, ha már ott vagyunk, elmegyünk egy
vadvízi túrára. Ahhoz, hogy a folyón le tud-
junk csónakkal ereszkedni, fel kellett men-
nünk egész magasra, és onnan kellett indulni.
Egy öreg busz állt a rendelkezésünkre, hogy
felvigyen minket a hegytetőre. Aznap nagyon
meleg volt. Amikor bezsúfolódtunk a levegőt-
len buszba, kezdtem magam kellemetlenül
érezni. Nem bírom a bezártságot, főleg ha me-
leg van és levegőtlenség. Ráadásul húsz perc
várakozás után indult csak el a busz. Ekkorra
már mindenkiről folyt a víz. Gyönyörű helye-
ken mentünk, először csak sík terepen, később
hegynek felfelé. Minél magasabbra mentünk,
a táj annál csodásabb volt, és a szakadék alat-
tunk egyre nagyobb. Egy idő után az is feltűnt,
hogy védőkorlátnak nyoma sincs az út szélén.
Emiatt egy kicsit a biztonságérzetem csökken-
ni kezdett. Már hosszabb ideje emelkedőn
mentünk, amikor azon kezdtem el gondolkoz-
ni, hogy egy rozoga buszban ülünk, egy idős
ember a sofőrünk, védőkorlát nincs, bár a táj
gyönyörű, de… mégsem szeretnék itt meghal-
ni. Hívő emberként elkezdtem Istenhez imád-

kozni, hogy adjon nekem nyugalmat és békes-
séget ebben a helyzetben is. Tudtam, hogy ve-
lem van, bárhol vagyok, és bármilyen helyzet-
ben segítségül hívhatom az Ő nevét. Ezek után
azt láttam a legjobbnak, ha nem nézek ki az
ablakon, hanem becsukott szemmel imádkoz-
va töltöm el azt az időt, amit még a buszon el
kell tölteni. Bár akkor úgy tűnt nekem, hogy
ez az idő soha nem telik el. Mivel kíváncsisá-
gom a kilátás iránt nagyobb volt, mint a félel-
mem, egy kis idő után elhúztam az ablak előtt
levő függönyt és kinéztem. Amit először meg-
láttam, az egy buszmegálló volt és azon egy
felirat. Valaki azt firkálta oda nagy, cirill be-
tűkkel, hogy: ISUS ZSIVJOT. Azonnal
eszembe jutottak az iskolai orosz nyelvórák,
és megértettem, hogy ez azt jelenti: JÉZUS
ÉL. Nekem akkor ez az egy mondat nagyon
sokat jelentett. Teljesen szokatlan volt ugyanis
egy ilyen felirat egy csaknem 100%-ban orto-
dox vidéken, a kietlen hegytetőn. Úgy érez-
tem, hogy Isten direkt nekem rakta ide ezt a
feliratot. Bárki mondhatott volna bármit, órá-
kig szónokolhatott volna, nem tudott volna
úgy megnyugtatni, mint ez a két szó. Isten így
adott nekem nyugalmat és erősített meg abban
a hitben, hogy igen, Ő itt van és vigyáz rám. Ő

mindig tudja, mit mondjon nekünk. Ettől kezd-
ve történhetett volna bármi, én olyan erőt és hi-
tet kaptam, hogy nem ijedtem volna meg sem-
mitől. Végül is baj nélkül értünk fel a hegyre.
Hálás voltam Istennek ezért a falfirka feliratért
és azért, hogy valaha tanultam oroszul.

Sokszor azt gondolod, Istennek fogalma
sincs, hol vagy, mi történik veled, mi a bajod
vagy miben mesterkedsz éppen. Vagy ha van
is róla fogalma, biztos nem törődik veled.

A valóság az, hogy nemcsak hogy figye-
lemmel kísér, de szólongat, hogy figyelj rá,
mert nála megvan a megoldás életed minden
problémájára. Ráadásul megoldását és szere-
tetét szívesen adja, ha elfogadod. Kell? Nem
kell? Ő nem erőszakoskodik, a döntés a te ke-
zedben van.

„Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha vala-
ki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót,
én bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pe-
dig énvelem.” Jelenések 3:20

Mihály Zoltán
Baptista Gyülekezet

Dunavarsány, Eötvös utca 70. 
Tel.: +36 20 886 1802
www.baptista-dunavarsany.hu

A Hit Gyülekezete interaktív istentisztelete, az
ATV-n hetente közvetített Vidám Vasárnap sokak
számára ismerős. A műsorban a gyülekezetnek a
budapesti Hit Parkban zajló istentiszteleteit kísérhet-
jük figyelemmel – 2014. február 16-tól újra élőben. 

A Hit Gyülekezete keresztény egyház, amely a
kétezer éves egyetemes egyház részének tekinti
magát, gyökereit és szellemi folytonosságát Jézus
és az apostolok tanításán keresztül Ábrahámig ve-
zeti vissza. Legalapvetőbb dokumentumának a tel-
jes keresztény Bibliát, az Ó- és Újszövetséget, mint
Isten szavát ismeri el. A közösség 1979-ben ala-
kult, alapítója Németh Sándor lelkész. A független
pünkösdi-karizmatikus közösség a pártállami
években csak illegalitásban tudta istentiszteleteit
megtartani. 1989-ben az állam a Hit Gyülekezetét
elismert vallásfelekezetté nyilvánította, ekkor tag-
jainak száma már elérte a kétezer főt. A 2011-ben
életbelépett vallásügyi alaptörvény megerősítette a
gyülekezet egyházi státuszát. 1998 óta az egyszá-
zalékos felajánlások alapján a Hit Gyülekezete a
negyedik legtámogatottabb egyház Magyar or -
szágon. A gyülekezet istentiszteleteit rendszeresen
látogató hívek száma meghaladja a hetvenezer főt.

A Hit Gyülekezete az önfenntartó egyházmodell
híve, a hívek önkéntes adományaiból tartja fent ma-
gát. Az 1%-os adófelajánlásokon és az iskoláknak
járó normatívákon kívül más állami támogatást
nem vesz igénybe. Az egyház Buda pesten, Deb -
recenben, Kecskeméten, Nyíregyházán, Pécsett,
Salgótarjánban, Ajkán és Hajdú sám son ban működ-

tet oktatási, illetve népjóléti intézményeket (általá-
nos iskolát, gimnáziumot, szakképző iskolát, óvo-
dát, bölcsödét). Államilag akkreditált teológiai főis-
kolája, a Szent Pál Akadémia az ország második
legnagyobb létszámú teológiai intézménye.

A Hit és Erkölcs Kulturális Alapítvány szociális
tevékenységet, családsegítést, időskorúak gondozá-
sát, továbbá nevelést, oktatást, képességfejlesztést,
ismeretterjesztést és kulturális közhasznú tevékeny-
séget folytat. Az egyház ezenkívül létrehozta saját
karitatív-szociális szervezetét, a Hit Gyülekezetet
Szeretetszolgálatát (HISZ), mely a rászorulóknak
való segítségnyújtást tűzte ki célul, étel- és ruhaosz-
tások nyújtásával, melyeket szintén a hívek önkén-
tes adományaiból valósítanak meg. Az egyház köz-
hasznúsága azonban a helyreállt emberi életekben
mérhető a leginkább. A gyülekezet kiemelkedő
eredményességgel segíti a kábítószerfüggő fiatalok,
alkoholisták, bűnöző életmódot és deviáns viselke-
dést folytató személyek társadalmi visszailleszkedé-
sét, mindezt szakmai szervezetek is elismerik.

A Hit Gyülekezetének több mint kétszáz közös-
sége működik szerte az országban és a határokon
túl. A helyi gyülekezetek jelentős része saját tulajdo-
nú ingatlanban rendezi istentiszteleteit. Ezek közül a
legnagyobb a mintegy tízezer fő befogadására alkal-
mas Hit Csarnok, mely a Hit Gyülekezete központ-
jában, a Budapest X. kerületi Hit Parkban található.

A Hit Gyülekezetének Délegyháza közelében,
Dunaharasztin szintén vannak rendszeres istentisz-
teletei, minden pénteken 18.30-kor, az Arany János
utca 30. alatt található gyülekezeti házban (a focipá-
lyával szemben). A gyülekezetet 2009 óta Borbély
József lelkész vezeti. A dunaharaszti csoport 1989-
ben alakult tizenöt fővel, jelenleg körülbelül száz-
húsz fő látogatja az istentiszteleteket. A folyamatos
létszámnövekedés miatt a közösség a kilencvenes

években a hívek adományaiból saját ingatlant vásá-
rolt, melyet az elmúlt években felújított és átalakí-
tott, a gyülekezeti tagok társadalmi munkájának és
anyagi támogatásának segítségével. Az istentiszte-
letek imával és Istent dicsőítő dalokkal kezdődnek,
melyeket az igehirdetés követ. Ezalatt a gyerekek
számára játékos foglalkozás és bibliaoktatás folyik
az épületen belül a számukra kialakított igényes he-
lyiségekben, felnőtt felügyelettel. Az összejövete-
lek látogatója több kisebbségi (roma és sváb) cso-
port is. A gyülekezet a hét több napján is nyitva áll
az érdeklődők és a tagok számára: imacsoportok
járnak közben különböző célokért, részt lehet venni
a bibliaiskola alkalmain, és igény szerint személyes
pásztorlásra is van lehetőség.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk
istentiszteleteinkre!

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

Telefon: 06-70-546-0505
Február 21-én elmarad, mivel február 21-23-ig

Budapesten, a Hit Parkban lesz országos
konferencia. Cím: Budapest X. kerület
(Kőbánya), Gyömrői út 69. www.hit.hu

Kezdés pénteken 18.00, szombat 10.00 és 18.00,
vasárnap 10.00. 



„Új év, új élet”
Tisztelt Olvasók!

Mindenkinek egészségben, sikerekben gaz-
dag 2014. évet kívánok! Január 4-én volt a Dél-
egyházi Karate Klub 20 éves! Ki hitte volna
1994-ben, hogy ez 20 év múlva így lesz. Persze
akkor mindenre gondoltunk, csak nem arra,
hogy mi lesz 20 év múlva velünk. Azt sem hit-
tük fiatalon, hogy nem leszünk mindig fiatalok,
azt sem hogy a 3000 métert nem fogjuk lefutni
mindig 12 perc alatt, és azt sem, hogy egyszer
ilyen sokan leszünk a klubban. De ezeket már
tapasztaljuk, hogy mégis így lett. A futás is las-
sabban megy, a bölcsesség ráncai is megjelen-
tek, és sokan vagyunk az egyesületben. Jó edző-
gárdával rendelkezünk, akik hivatalosan végzett
edzők, lehet rájuk számítani a feladatokban, ab-
ból pedig sok van.  Jelenleg 13 cso portban foly-
nak az edzések Délegyházán, Dunavarsányon,
Kis kun lac házán, Majosházán, Dunaharaszti-
ban, Pomázon, Kőbányán és Zuglóban. Létszá-
mában ekkora egyesületet nem lehet egyedül
irányítani, vezetni. Régen lehetett, de 15 főnél is
kaptam segítséget a tagoktól. Az edzők szakma -
i lag egyre jobban vezetik az edzéseket, a hozzá-
állásuk nagyon jó. Velük közösséget építünk,
ami egy nagyszerű dolog. Közösséget abban a
világban, amikor az emberek bezárkóznak, el-
fordulnak mindentől, elfordulnak a közösségek-
től, ügyektől. De van nagyszerűbb dolog, mint a
gyermekeket segíteni, nevelni? Ezért hajrá ked-
ves karatésok! A 20 év alatt nagyon sokan meg-
fordultak nálunk rövidebb-hosszabb ideig, és bí-
zom benne, még sokan megfordulnak az elkö-
vetkezendőkben. Méltó módon igyekeztünk
megemlékezni az évfordulóról az évzáró vacso-
ráinkon, ami 3 volt, ebből 2 Délegyházán és
Pomázon. Megnéztük az évzáró filmet, a 
15-20 évvel ezelőtt készült bemutatókat, verse-

nyeket. Jó volt látni az akkor 8 éveseket, akik
már családos, felnőtt emberek. 20 év nem rövid
idő. Egy szervezetnél kifejezetten nem.

Így év elején számot adunk az elmúlt idő-
szakról és az előttünk álló feladatokról. Ez alap-
ján mondhatjuk, az elmúlt év sikeres volt karate
szempontból. Az edzések zajlottak rendben, az
edzőtáborok is lementek sérülés nélkül. Most év
elején át kell gondolnunk az előttünk álló fel-
adatokat. Versenyek, vizsgák, edzések, edzések,
edzések. Február 1-jén a Zemplén Kupával kez-
dődik a versenyzés, március 1-jén Szolnokon a
Knock Down Magyar Bajnoksággal folytató-
dik, majd  március 9-én a Diákolimpia fordulói-
val Szentesen és március 15-én Horvát or -
szágban fogunk versenyezni. Ezt követi április
6-án az olasz nemzeti bajnokság Tarantoban (az
ókori Tarentum), májusban ashihara gála. Köz-
ben táborok, felkészítők, karate bemutatók. A
nyári táborok zárják az első félévet Délegyhá-
zán és Szentendrén. 

„Minden elültetett vagy akárcsak elhullajtott
gondolat-mag, amely gyökeret ereszt az ész ta-
laján, idővel termőre fordul, és létrehozza saját
utódját. A helyes gondolat jó gyümölcsöt, a
helytelen rossz gyümölcsöt terem.”

Várjuk a jelentkezését az új karatésoknak!
Gyermek edzésen 6-14 éves korig Délegyházán.
Segédedző: Tordai Viktor 1 kyu, edzésidőpont-
ok: hétfő 17:00–18:30; csütörtök 17:00–18:00).
Ovis edzés Tordai Viktor vezetésével pénteken
18:00–19:00-ig (06-20/4232-804). Gyermek
edzések Duna var sányban a Művelődési Házban
hétfőn és csütörtökön 15:00–16:00-ig, valamint

ovis edzések keddenként 17:00–18:00-ig. Felnőtt
edzés Duna var sá nyon a Robi cukrászdában hét-
főn és csütörtökön 19:00–20:30-ig 12 éves kor-
tól. Érdemes elkalandozni kicsit a megújult hon-
lapunkon (www.senseimarossy.hu), sok videó-
val edzésekről, versenyekről…, hátha Ön / Te is
kedvet kapsz, hogy ennek a baráti társaságnak a
tagjává válj!

Kedves karate sportbarátok!
Kérem támogassák a Délegyházi Karate

Sportegyesületet személyi jövedelemadójuk
1%-ával idén is!

Délegyházi Karate Sportegyesület – Adószá-
munk: 18696547-1-13

Boldog Új Esztendőt kívánok mindenkinek a
karate sportegyesület nevében! 

Marossy Károly 4 dan 
klubvezető
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Délegyháza KSE II. osztály 2014. tavaszi mérkőzései
dátum idő hazai csapat – vendég csapat

2014. 03. 01. 14:30 Délegyháza KSE – Ráckeve VAFC
2014. 03. 09. 14:30 Bugyi SE – Délegyháza KSE
2014. 03. 16. 15:00 Délegyháza KSE – Kakucs KSE
2014. 03. 23. 15:00 FC Dabas II. – Délegyháza KSE
2014. 03. 29. 15:00 Délegyháza KSE – Dömsödi SE
2014. 04. 05. 16:00 Felsőpakony SK – Délegyháza KSE
2014. 04. 12. 16:00 Délegyháza KSE – Alsónémedi SE
2014. 04. 20. 16:30 Dunaharaszti MTK II. – Délegyháza KSE
2014. 04. 26. 16:30 Délegyháza KSE – Dabas-Gyón FC
2014. 05. 04. Szabadnapos – Délegyháza KSE
2014. 05. 10. 17:00 Délegyháza KSE – Taksony SE
2014. 05. 17. 17:00 Délegyháza KSE – Pereg SE
2014. 05. 25. 17:00 Újhartyán ISE – Délegyháza KSE
2014. 05. 31. 17:00 Délegyháza KSE – Hernád SE
2014. 06. 07. 17:00 Gyáli BKSE – Délegyháza KSE
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PMLSZ-kommunikáció

Január 12-én, vasárnap délután telt ház, kö-
zel négyszáz néző előtt került sor az idén az
MLSZ Pest Megyei Igazgatósága által szerve-
zett hagyományos országos játékvezetői torna
döntőjére a Budakalászi Sportcsarnokban,
amelyet a házigazda Pest megyei csapat a buda-
pestiekkel vívott. A finálé az utolsó két percben
dőlt el Oláh Gábor szenzációs góljaival a Pest
megyei játékvezetői válogatott javára egy soká-
ig emlékezetes kétnapos rendezvény végén.

A Benkő Tamás megyei igazgató által vezetett
ünnepélyes eredményhirdetésen megjelent és be-
szédet mondott Rogán László, Budakalász polgár-
mestere, Puhl Sándor, az MLSZ JB alelnöke és
Dunai Antal olimpiai bajnok, korábbi európai
ezüstcipős labdarúgó, az MLSZ tanácsadója. Díja-
kat adott át továbbá Kassai Viktor, a világ egyik
legjobb jelenkori játékvezetője, Tóth Vencel, az
MLSZ Játékvezetői Testületének elnöke és Szé-
kely Ferenc korábbi FIFA-asszisztens, a Pest me-
gyei játékvezetői bizottság elnöke is.

A 9. Országos Sípmester Fesztivál emlékezetes
végjátékára ugyancsak felejthetetlen előzmények
után került sor. A torna húsz csapata két részletben,
két-két csoportban vívta meg selejtezőmérkőzéseit
a Budakalászi Sportcsarnokban, illetve a szentend-
rei Móricz Zsigmond Gimnázium tornacsarnoká-
ban; az előző helyszínen szombaton reggel pont-
ban nyolc órakor dr. Dietz Ferenc, Szentendre, míg
az utóbbi helyen Rogán László, Budakalász pol-
gármestere köszöntötte a jelenlévőket, majd kez-
detét vette a hatvannégy mérkőzésből álló sorozat,
amelynek részletes műsorát az erre az alkalomra a
PMI által megjelentetett színes programfüzetből
követhették nyomon a résztvevők és az érdeklő-
dők. A szombati csoportmérkőzéseket vasárnap
reggel Szentendrén az alsó-, illetve Budakalászon
a felsőházi szakasz követte. 

Szombaton gálatorna színesítette a programot,
amelynek megnyitóján Dunai Antal korábbi olim-
piai bajnok legenda a Magyar Labdarúgó Szövet-
ség nevében a parlamenti válogatott, a Pest megyei
polgármester-válogatott, a korábbi élvonalbeli és
válogatott játékosokat felsorakoztató Pest megyei
Grundfocisták, valamint az MLSZ megyei igazga-
tóinak csapatait köszöntötte, majd elvégezte a nyi-
tómeccs kezdőrúgását. Dunai Antalt ezt követően
a szentendrei Dunakanyar SE bozsikos csapatai-
nak tagjai üdvözölték a pálya szélén, a lelátón he-

lyet foglalt az MLSZ
versenyigazgatója, Csiki
Károly is. A gálatorna
papírforma-eredményt
hozott: 1. Pest megyei
Grundfocisták; 2. MLSZ
megyei igazgatók; 3.
parlamenti válogatott; 4.
Pest megyei polgármes-
terek. A tágas VIP-helyi-
ségben tartott eredmény-

hirdetésen a megyei igazgatónak Dunai Antal volt
segítségére a díjak átadásában, melyeket a csapa-
tok mellett Páling Zsolt gólkirályként, dr. Riebl
Antal délegyházi polgármester legjobb kapusként,
illetve a parlamenti képviselőket erősítő dr. Zsi -
linszky László a legjobb mezőnyjátékosként vehe-
tett át. Emléklapot kaptak a kiválóan működő ko-
rábbi elismert sípmesterek, Ábrahám Attila, Arany
Tamás, Juhos Attila és Sápi Csaba. A mérkőzése-
ken pályára lépett – mások mellett – Koszta János,
Nyilas Elek, Telek András, Keresztúri András, Ko-
vács Kálmán, Répási László, Egressy Gábor volt
válogatott labdarúgó, illetve a Magyar Országgyű-
lés válogatottjának színeiben Csampa Zsolt or-
szággyűlési képviselő, csapatkapitány; Balogh
Gábor mi nisz ter el -
nöki tanácsadó, ko-
rábbi kétszeres vi-
lágbajnok öttusázó;
Kőszegi Zoltán or-
szággyűlési képvi-
selő, Dabas polgár-
mestere; Birkás Ti -
vadar és Pánczél
Károly országgyű-
lési képviselők;
Hos szú Zoltán és Kovács Norbert, az Ország-
gyűlés Sport és Turizmus Bizottságának szak-
értői, valamint Szabó László, a FociFesztivál
főszervezője is.

Az első napot este nyolc órától a ’kalászi csar-
nokban négyszáz fő részvételével rendezett dísz-
vacsora zárta le, amelyen Rogán László polgár-
mester köszöntötte a megjelenteket. Őt Tóth
Vencel JT-elnök, Székely Ferenc Pest megyei JB-
elnök és végül Benkő Tamás megyei igazgató kö-
vette felszólalásával. A nagyszerű étkek mellé öt-
tagú cigányzenekar húzta el a jelenlévők nótáját, a
rendezvény éjfélkor zárult.

A torna vasárnapi játéknapján fokozódtak az iz-
galmak, nagyszerű egyéni és csapatteljesítmények,
kemény, férfias, de mindvégig sportszerű játék,
méltó játékvezetés, összességében igazán színvo-
nalas kispályás futball jellemezte a pályán történte-
ket, és jó hangulat a döntő közeledtével egyre zsú-
foltabbá váló budakalászi lelátót. A fináléba végül
a budapesti játékvezető csapat a papírformának
megfelelően, míg a házigazda Pest megyei együt-
tes az előzetes várakozásokat messze felülmúlva
jutott be. Nagy taktikai csatát, gigászi küzdelmet,
kiemelkedő játékvezetést hozott a döntő húsz perc,
amelyet az utolsó két minutumban Oláh Gábor re-
mekbe szabott gólokkal döntött el a házigazda Pest
megyei játékvezetők javára. A csarnok szinte fel-
robbant a kitörő örömtől, az országos kerettag já-
tékvezető, korábbi NB-s labdarúgó nyakában
előbb a csapattagok és a szakmai stáb ünnepelt,
majd a lefújást követően csatlakozott az önfeledt
öröm kifejezéséhez a közel félszáz önkéntes segí-
tő, a Pest megyei JB testületileg, valamint a me-
gyei igazgató is.

Mind a húsz csapat felsorakozott az eredmény-

hirdetéshez, amelyet ezúttal is Benkő Tamás vezé-
nyelt, egyesével bemutatva és szólítva a díjátadó-
kat: Rogán László polgármestert, Puhl Sándort,
Dunai Antalt, Kassai Viktort, Tóth Vencelt és Szé-
kely Ferencet – valamennyiüket hosszú, elismerő
taps kísérte a képzeletbeli pódiumra. Elsőként
egyesével jöttek ki a torna mérkőzéseit vezető síp-
mesterek emléklapot, ajándék DVD-t és Pest me-
gyei zászlót átvéve, majd a 20. helyen végzett csa-
pattól a negyedik helyezettig bezárólag kapták
meg oklevelüket a csapatkapitányok. A bronzér-
meket Tóth Vencel akasztotta egyesével a „kis-
döntőben” a szabolcsiakat legyőző Hajdú-Bihar
megyei játékvezetők nyakába, míg az ezüstérmes
fővárosiak Dunai Antaltól és Kassai Viktortól fo-

gadhatták első kézből a gratulá-
ciókat és a medáliát. Ezután a
különdíjak kerültek jogos tulaj-
donosaikhoz: a leg sportszerűbb
csapatnak járó serleget Békés
megye vehette át Rogán László
polgármestertől, a nyolc gólt
szerző budapesti Szőts Gergely
természetesen a többszörös egy-
kori gólkirálytól, Dunai Antaltól
fogadhatta az elismerést. A

legeredményesebb játékos a Magyar Honvédség
Altiszti Akadémia parancsnoka, Horváth Gábor
dandártábornok által felajánlott különdíjat is átve-
hette a szentendrei Görgey Artúr Laktanyában
képzési osztályvezető-helyettesként teljesítő játék-
vezetőtől, Kömpf Gyulától. A Baranya megyeiek
hálóőre, Horváth György kapta a legtöbb szavaza-
tot a legjobb kapusnak ítélendő díjért, amelyet
Kassai Viktor adott át. Szűnni alig akaró vastaps
kíséretében Puhl Sándor nyújtotta át a legjobb
mezőnyjátékosnak járó jutalmakat Oláh Gábor -
nak, a döntő Pest megyei hősének.

A díjesőt természetesen az aranyérmek nyakba
akasztása zárta, Rogán László polgármester és
Puhl Sándor JB-alelnök egyesével gratulált a
tornagyőztes Pest megyei játékvezetői válogatott-
nak és szakvezetőjének, Csorba Csabának. A ha-
talmas vándorserleget Puhl Sándortól vehette át
Oláh Gábor csapatkapitány. Az eredményhirdetés
zárszavában Puhl Sándor, a világ labdarúgásának
valaha élt egyik legjobb játékvezetője mind a részt-
vevő csapatok vezetőinek és tagjainak, mind a
szervező Pest Megyei Igazgatóságnak kifejezte el-
ismerését, s nem feledkezett meg az azok előtti né-
ma főhajtásról sem, akik a játékvezetők nagy csa-
ládjának eltávozott tagjaiként már csak az égből fi-
gyelhették a sípmesterek ünnepi fesztiváljának két-
napos budakalászi és szentendrei, sokáig emléke-
zetes történéseit.

A január 11-én és 12-én Budakalászon és
Szentendrén, az MLSZ Pest Megyei Igazgató-
sága által szervezett 9. Országos Sípmester
Fesztiválról készült fotók felkerültek igazgató-
ságunk Facebook-oldalára. A fényképek Face -
book-regisztráció nélkül is megtekinthetők
honlapunkról.

Pest megyei diadal született a játékvezetők országos tornáján Budakalászon



Vízvezeték-szerelés, -javítás, du gu -
lás elhárítás, gyorsszolgálat, állandó
ügyelet hétvégeken is. 
Tel.: 06-30-376-1796

***
Pedikűr, manikűr, gél-lakk, talpmasz -
százs otthonában! Tyúkszem, sarokre-
pedés, gombás köröm, körömbenö-
vés? Hívjon bizalommal! Kovács Zsu -
zsanna: tel.: 06-30-567-1075

***
Üzlethelyiség kiadó Délegyházán a
Rá kó czi út 7. szám alatt. Tel.: 06-20-
211-5434

***
KONYHABÚTOR, TOLÓAJTÓS
SZE K RÉNY, gardrób, egyedi bútor
méretre, ingyenes felmérés. www.
martinbutor.hu 
Érd.: 06-30-961-3294 

***
Üveg, tükör, képkeret. Mindenféle
üvegező, képkeretező munka azonnal-
ra. Cím: Görgey u. 6/a. 
T.: 06-20-343-0968

***
Parkettás mester vállal: lerakást, javí-
tást, csiszolást, lakkozást, PVC-sző-
nyeg ragasztást anyaggal is. Szolid
árak, garancia! 
Tel.: 06-30-354-3769

***
Úszóstég eladó Délegyházán. 
Tel.: 06-20/95-49-423

***

Jazz tanszakon tanult előadóművész
jazz, pop, szórakoztató zenei, zongora
és zeneelméleti oktatást vállal Délegy-
házán és környékén minden korosz-
tály számára.
janos.dani03@gmail.com 
+36-30/585-2184

***
Redőnyök, szúnyoghálók készítése és
javítása. Hétvégén is. 
Érdeklődni lehet: 06-20/9715-198,
06-30/302-9444.

***
Hidegburkolást, laminált és kész par-
ketta lerakást, kandallóépítést válla-
lok. Tel.: 06-70/977-3208

***
Idős ember gondozását vagy házi be-
tegápolását vállalnám. Molnárné Er -
zsi, nyugdíjas nővér. 
Tel.: 06-30/871-3348

***
Délegyházán és környékén megbízha-
tó családanya alkalmi jelleggel takarí-
tást vállal családoknál, magánsze-
mélyeknél. Ta pasz talattal rendelke-
zem. Rendszeres és nagytakarítás is
egyaránt megoldható. Kisebb kerti
munkát is vállalok. Hívjon bizalom-
mal! Tel.: 06-30/341-4596

***
Ácsmunkák, tetők építése, javítása, il-
letve bádogos munkák, veszélyes fák
kivágása. Hívjon bizalommal a
06-30/8584-061-es telefonszámon.

KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK:

1. Polgármesteri Hivatal
Tel.: 06-24/542-155
Fax szám: 06-24/542-156

2. Napsugár Óvoda
Tel.: 06-24/212-070

3. Hunyadi János Általános Iskola
Tel.: 06-24/212-055
Fax szám: 06-24/212-055

4. Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat: 
06-24/483-352

5. Zsebi-baba Családi Napközi:
Tel.: 06-30/868-6614

6. Kölcsey Művelődési Központ
Tel.: 06-24/212-005

7. Könyvtár
Tel.: 06-24/412-172

8. Orvosi rendelő
Tel.: 06-24/212-044

9. Orvosi ügyelet
Tel.: 06-24/472-010. 
Hívható hétköznapokon 16.00–8.00 között, 
hétvégén, ünnepnap 0.00–24.00 között.

10. Fogorvos
Tel.: 06-24/212-753

11. Védőnő
Tel.: 06-24/412-128

12. Gyógyszertár
Tel.: 06-24/212-065

13. Délegyházi Állatorvosi Rendelő
dr. Hegedűs Tamás 06-30/471-3306
dr. Kotora Noémi 06-30/232-8395

14. Posta
Tel.: 06-24/512-805

15. Mozgáskorlátozottak Délegyházi Szervezete, 
valamint Máltai Szeretetszolgálat Délegyházi 
Csoportja
Vezető: Palóczai Kiss Balázsné
Tel.: 06-70/434-5165,  06-70/434-5166,
06-70/434-5163

16. Délegyházi Önkéntes Tűzoltóság
Lenhardt Károly
Tel.: 06-20/321-2255

17. Közterület-felügyelő: Trencsánszki Tibor
Tel.: 06-30/328-0304

18. Községgondnokság: Zólyomi József
Tel.: 06-20/255-7345

19. Dunavarsány – Délegyháza Református
Egyházközség
Tel.: 06-24/484-452

20. Katolikus Plébánia Dunavarsány
Tel.: 06-24/472-017

21. Temetkezés: Elohim Kft.
Tel.: 06-30/678-9278, 06-30/236-4884

Kiadó: Délegyházi Polgármesteri Hivatal
Székhelye: 2337 Délegyháza, Árpád u. 8.

Ingyenes kiadvány

Felelős kiadó: Dr. Molnár Zsuzsanna • Főszerkesztő: Derzsi Katalin
Fotók: Bulyákiné Éberth Anna, Varga Gábor

E-mail cím: delegyhazihirek@delegyhaza.hu • Tel./Fax: 06-24-212-005
Készült: 1500 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. 

Megjelenik minden hónap utolsó hétvégéjén.
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A Kölcsey Művelődési Központban évről évre műsorral készülünk a magyar
kultúra tiszteletére, a jeles napon arra emlékezünk, hogy Kölcsey Ferenc 1823-
ban január 22-én tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. 

Idei ünnepségünkön igyekeztünk kultúránk színességét bemutatni a Hunyadi
János Általános Iskola tanulói, a Mákvirágok Énekkar, a Délegyházi Citeraze-
nekar és a Kölcsey Kórus közreműködésével. Ezúton is köszönöm mindenki-
nek, aki hozzájárult a rendezvény sikerességéhez.

E napon, Weöres Sándor halálának 25. évfordulóján zárult a Weöres Sándor
Centenáriumi Év. A centenáriumi év értékmegőrzés és kulturális misszió is
volt egyben: célja volt Weöres Sándor mára már nemzeti kinccsé érett irodalmi
hagyatékának minél szélesebb körben való megismertetése és az életmű kevés-
bé ismert részeinek elterjesztése.

Weöres Sándorra is emlékeztünk e napon.
Derzsi Kata

művelődésszervező

Magyar Kultúra Napja – január 22.

Weöres Sándor

ARS POETICA

Öröklétet dalodnak emlékezet nem adhat.
Ne folyton-változótól reméld a dicsőséget:
bár csillog, néki sincsen, hát honnan adna 
néked?
Dalod az öröklétből tán egy üszköt lobogtat
s aki feléje fordul, egy percig benne éghet.

Az okosak ajánlják: legyen egyéniséged.
Jó; de ha többre vágyol, legyél egyén-fölötti:
vesd le nagy-költőséged, ormótlan sárcipődet,
szolgálj a géniusznak, add néki emberséged,
mely pont és végtelenség: akkora, mint a többi.

Fogd el a lélek árján fénylő forró igéket:
táplálnak, melengetnek valahány világévet
s a te múló dalodba csak vendégségbe járnak,
a sorsuk örökélet, mint sorsod örökélet,
társukként megölelnek és megint messze 
szállnak.


