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

Ebből az alkalomból
Kézműves vásározókkal,

népi ételekkel, népi játszóházzal,
színpadi műsorokkal
várjuk vendégeinket!

Program:
11.00 órától Lovas felvonulás Délegyháza utcáin 
15.00 órától a rendezvény színpadán közreműködnek:

Helyi csoportok, civil szervezetek, intézmények
OLASZ GYÖRGY és népi zenekara

RAJKÓ ZENEKAR és az 
OPERETT VOICES Társulat

BALATONE ZENEKAR

20.00 óra NEOTON slágerek
Csepregi Évával és Végvári Ádámmal

21.30 óra ROCKWELL ROCKZENEKAR Felvidékről
Várjuk mindazok jelentkezését, akik saját készítésű körtebefőttet, körtelekvárt, 

körtés süteményeket, körtepálinkát, illetve más, körtéből készült ételt és italt 
szeretnének bemutatni, kóstoltatni, árulni.

Várjuk továbbá azon helyi civil szervezetek és baráti társaságok jelentkezését,
akik szívesen megmérettetnék tudásukat egy főzőversenyen!

A programról és a Főzőversenyről érdeklődni lehet a Kölcsey Művelődési Központban személyesen,
vagy a 06-24/212-005-ös telefonszámon.

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

A rendezvényen a részvétel ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

2016. szeptember 24. (szombaton),
a Civilek Házánál (Rákóczi u. 9.)

II. Délegyházi Körtefesztivál
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Délegyháza Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 2016. június 28-án rendkívüli
ülést tartott a Polgármesteri Hivatal Tanács-
termében. Első napirendi pontként az „Ön-
kormányzati étkeztetési fejlesztések támo-
gatására” kiírt pályázat benyújtásáról szüle-
tett döntés. A második napirendi pont
keretében egy ingatlanügyet tárgyalt a Kép-
viselő-testület. 
A Képviselő-testület 2016. július 13-i rend-
kívüli ülésén döntést hozott Czanik Lászlóné
óvodavezető további két évre történő vezetői
megbízásáról, valamint két ingatlanügyet tár-
gyalt, melynek keretében egy ingatlan meg-
vásárlásáról határozott.

A Képviselő-testület 2016. augusztus 19-én
tartott rendkívüli ülésén hat napirendi pontot
tárgyalt. Az első napirendi pont keretében
döntés született a Fűzfa és Mókus utcába 30
km/h sebességkorlátozó táblák kihelyezésé-
ről. Második napirendi pontként támogatási
kérelmeket tárgyalt a Képviselő-testület, me-
lyet a Családi Napközi jogszabályváltozásból
eredő, 2017. január 1-től családi bölcsődévé
történő átalakításának ügye követett. 
A fogászati ellátás ügye keretében döntés
született a fogászati alapellátás 2016. szep-
tember 1-től tartós helyettesítéssel, a „DR.
TOLDI-DENTAL” Bt. alkalmazott fog-
orvosai által történő ellátásának, valamint

Dr. Lévai Anikó fogorvos praxisjoga átru-
házása tárgyában annak jóváhagyásáról,
továbbá a feladat-ellátási szerződésnek a
„DR. TOLDI-DENTAL” Bt-vel történő
megkötéséről.
Módosította a Képviselő-testület a Szerve-
zeti és Működési Szabályzatát (11/2016.
(VIII.19.) önkormányzati rendelet a Képvi-
selő-testület Szervezeti és Működési Sza-
bályzatáról szóló 10/2011. (II.16.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról), valamint
egy ingatlan megvásárlásáról döntött. 
Az ülések jegyzőkönyvei a Könyvtárban, il-
letőleg a község honlapján (www.delegyhaza.hu)
olvashatók. 

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

Önkormányzati Hírek

Soha ne adjon készpénzt
a kéményseprőnek!

A katasztrófavédelem kéményseprő-
ipari szervezete állományába tartozó
kéményseprők nem kérnek, és nem is
vesznek át készpénzt az ügyféltől. A
megrendelésre végzett munkák díját
kizárólag számviteli bizonylat ellené-
ben, átutalással lehet rendezni. A ka-
tasztrófavédelem kéményseprőjét egy -
értelműen azonosítja munkaruhája és
szolgálati igazolványa. Az állampolgá-
rokat arra kérjük, hogy a katasztrófa-
védelem kéményseprő munkatársától
kérjék el igazolványát, és ellenőrizzék
személyazonosságát.
Július elsején Pest megye területén is a ka-
tasztrófavédelem kéményseprő-ipari szerve
vette át a kéményseprési feladatokat, és jú-
lius 18-a óta megkezdték a kötelező sor-
munkák elvégzését. A közelmúltban a köz-
ponti ügyfélszolgálatra olyan bejelentés ér-
kezett, hogy valaki vagy valakik, visszaélve
az emberek jóhiszeműségével, magukat a
katasztrófavédelem kéményseprőinek ki-
adva, pénzt kérnek a munka elvégzése ellen-
értékeként, ezzel megkárosítva a kéménytu-
lajdonost. A katasztrófavédelem felhívja
a lakosság figyelmét arra, hogy az alkal-
mazásában tevékenykedő kéménysep-
rők nem kérnek és nem vesznek át kész-
pénzt az ügyféltől, erre nincs jogosultsá-
guk.Az új szabályozással életbe lépett új
típusú kéményseprés legfontosabb újdon-
sága, hogy a sormunka – azaz a külön
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Tájékoztatás
a hulladékszállításról
Tisztelt Lakosság!
A Vertikal Nonprofit Zrt. 2015-ben válto-
zást vezetett be a lomtalanításban az aláb-
biak alapján:
A lomtalanítást 2015. évtől házhoz menő
rendszerben végzi el március 15. és no-
vember 30. időszak között. A lomtalanítás
e módon történő elvégzése a lakosság szá-
mára is kényelmes, figyelembe véve, hogy
nem kell egy meghatározott időponthoz
igazodni, személyesen, telefonon, vagy e-
mailen is lehetőséget biztosítanak az idő-
pont egyeztetésére. Lomtalanítás alkalmá-
val a háztartásban feleslegessé vált haszná-
lati tárgyakat, eszközöket, bútorokat
szállítják el évente 1 alkalommal, az in-
gatlantulajdonossal előre egyeztetett idő-
pontban. A nagydarabos lom (pl. bútor)
kivételével a kisebb méretű anyagok a ha-
tékonyabb elszállítás és szétszóródás meg-
akadályozása érdekében kizárólag bezsá-
kolva, kötegelve kerülnek elszállításra.
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe,
így nem kerülnek elszállításra:
- gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi
és állati hulladék, építési, bontási hulladék,
egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;
- elektromos, elektronikai készülékek (pl.
TV-készülék, hűtőgép…);
- veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
- heti szemétszállítás körébe tartozó ház-
tartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói
tevékenységből származó hulladék.
Az elszállítás feltétele, hogy ne legyen díj-
hátralék. A lomtalanítási igényt a 24/535-
535 telefonszámon, vagy a kommunalis@
vertikalrt.hu illetve kunepszolg@kunepszolg.hu
e-mail címen lehet jelezni a szolgáltató felé.
Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy
községünkben a fekete zsákban tör-
ténő hulladék szállítás 2016. január 1-
től NEM LEHETSégES.
A zöldhulladék elhelyezésére a Vertikál
Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálatánál
(Délegyházi Polgármesteri hivatal 7-es
számú irodában minden szerdán 10:00-
17:00 között) biológiailag lebomló zsá-
kot lehet igényelni. Az ügyintézéshez
szükséges a lakcímkártya, valamint az
adókártya.
Amennyiben a jövőben további hulla-
dék kerül kihelyezésre fekete zsákban,
az azt kihelyező ingatlanhasználó ellen
hatósági eljárást kezdeményezünk.
Óvjuk közösen környezetünket!

Polgármesteri Hivatal

Sikeres volt a tavalyi konzultáció, hiszen az
ügyfelek 2015-ben közel 400 ezer kérdőívet töl-
töttek ki. Ennek eredményeképpen az állami
rezsicsökkentéssel több, mint 20 hatósági eljárás
díja szűnt meg, amely az állampolgárok és vál-
lalkozások számára idén 10 milliárd forint meg-
takarítást eredményez. Az adatok alapján el-
mondható, hogy közel másfél millió okmányt
(személyi igazolvány, diákigazolvány stb.) vettek
át díjmentesen, illetve kedvezményesen az ál-
lampolgárok, mely összesen mintegy 3,5 milli-
árd forint megtakarítást jelentett a számukra.
A díjmentessé tett eljárásokban, több mint
500 ezer ügy indult az elmúlt év során, me-
lyekben több mint 3 milliárd forint megfize-
tése alól mentesültek az ügyfelek.  Ennek
része a már díjmentes felsőoktatási felvételi el-
járás, amely önmagában is 1 milliárd forint
megtakarítást eredményezett a diákoknál.
Az idei konzultáció során az állampolgárok
három kérdőíven nyilváníthatják ki vélemé-
nyüket. A közigazgatási bürokráciacsökken-
tésről szóló kérdőíven az állampolgárokat
érintő hatósági eljárások egyszerűsítésével ösz-

szefüggésben lehet javaslatot tenni a bürokra-
tikus terhek csökkentésére. Az állami rezsi-
csökkentéssel kapcsolatban két kérdőívet ala-
kítottak ki a magánszemélyek, illetve a vállal-
kozások terheit érintően. A kérdőívek (mind
magánszemélyeket, mind a vállalkozások ter-
heit érintően) 10-10 olyan hatósági eljárást tar-
talmaznak, amelyeknél javasolt az igazgatási
szolgáltatási díj, illeték, illetve egyéb díj eltör-
lése, vagy csökkentése. Mindhárom kérdőíven
lehetőségen van arra is, hogy az állampolgárok
egy saját javaslatot is feltüntethessenek.
Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott
a konzultáció indulásának kapcsán kiemelte, „az
állampolgárok a kormányhivatalokban és a já-
rási hivatalokban papír alapon is leadhatják ja-
vaslataikat, valamint elektronikus kérdőíven is
szavazhatnak arról, milyen eljárások egyszerű-
sítését, illetve mely eljárási díjak megszüntetését,
illetve csökkentését javasolják”.
Az elektronikus kérdőívet a www.kormany-
hivatal.hu honlapon, az „Állami rezsicsök-
kentés” címszó alatt találják meg. A konzul-
táció július 11-től augusztus 19-ig tart.

Tájékoztatás
Az Önkormányzat által üzemeltetett buszjárat 2016/17-es tanévre vonatkozó menetrendjét
az érintett gyerekek lakóhelyéhez, iskolai órarendjéhez, és óvodai nevelési rendjéhez sze-
retnénk igazítani, melynek kialakításához a tanév megkezdését követően kb. két hétre van
szükség. Az új menetrend 2016. október 1-től lép hatályba, addig a 2015/16-os tanévben
alkalmazott menetrend fog érvényesülni.                          Délegyháza Község Önkormányzata

megrendelés nélkül, előzetes értesítést kö-
vetően, rendszeres időközönként elvégzett
kéményellenőrzés és -tisztítás, valamint a
négy évente elvégzendő műszaki felülvizsgá-
lat – ingyenes azon magántulajdonban
lévő ingatlanhoz kapcsolódó kémények
esetében, amely ingatlanban nincs bejelen-
tett vállalkozás, egyéni vállalkozó, civil szer-
vezet, és a kéményseprő-ipari szerv által fel-
ajánlott első két időpont valamelyikében
sikerül elvégezni az ellenőrzést. A meg-
rendelésre elvégzett feladatok ellenérté-
két pedig kizárólag számviteli bizonylat
ellenében, vagy sárga csekken, átutalás-
sal lehet megfizetni. A katasztrófavédelem
állományába tartozó kéményseprőt egyértel-
műen azonosítja munkaruhája és a szolgálati
igazolványa. Fontos, hogy az állampolgárok
kérjék el a hozzájuk érkező szakembertől az
igazolványt, és ellenőrizzék személyazonos-

ságát. A kéményseprők feladatuk végeztével
a munkavégzésüket igazoló tanúsítvány ki-
vonati példánya részeként számviteli bizony-
latot, és az ügyfél kérésére sárga csekket
nyújtanak át. Semmilyen más fizetési módra
nincs lehetőség.
A BM OKF, Gazdasági Ellátó Központ,
Kéményseprő-ipari Igazgatóhelyettesi
Szervezet Pest Megyei Ügyfélszolgála-
tának elérhetősége:
Cím: 2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 1.
(Törökbálint, Depó Tűzoltó Örs udvara).
Telefon: 1818 (9, 1-es menüpont).
E-mail: kémnysepro.pest@katved.gov.hu

Ügyfélfogadás ideje:
Hétfő: 8.00 - 20.00
Kedd: 8.00 - 14.00
Szerda: 8.00 - 14.00
Csütörtök: 8.00 - 14.00
Péntek: 8.00 - 14.00

Az ügyfelek véleményére támaszkodva akarja a kormány egy-
szerűsíteni a közigazgatási eljárásokat és tovább enyhíteni a
vállalkozásokat terhelő fizetési kötelezettségeket. Ennek meg-
valósítására indult július 11-től konzultáció.

Konzultáció az állami rezsicsökkentésről
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Megújul a fogászati rendelés Délegyházán

2016. szeptemberétől dr. Lévai Anikó fogor-
vos nyugdíjba vonulásával a fogorvosi ellátást
a DR. TOLDI DENTAL Fogorvosi Rende-
lők fogorvosai látják majd el Délegyházán.
A DR TOLDI DENTAL 1996-óta, idén 20
éve foglalkozik fogorvosi ellátással, fogorvosi
rendelőket üzemeltetünk Dunavarsányban, és
Taksonyban is. Polgármester Úr megtisztelő
felkérésének eleget téve 2016 szeptemberétől
a délegyházi Egészségházban működő fogá-
szati rendelő üzemeltetését is a DR TOLDI
DENTAL veszi át. Korábban is rengeteg dél-
egyházi páciens keresett meg minket fogászati
kérdésével, problémájával, akinek mostantól
Délegyházán tudjuk a fogászati alapellátását
biztosítani. Szeretnénk tájékoztatást adni, mi-
lyen szolgáltatásokat vehetnek igénybe ingye-
nesen és térítési díj ellenében (magán ellátás
formájában) a délegyházi lakosok.
„Milyen fogászati ellátást vehetek igénybe té-
rítésmentesen?
Az egészségbiztosítás keretében egyes ellátá-
sok életkortól függetlenül térítésmentesen jár-
nak, és vannak ellátások, amelyek támogatása
a biztosított életkorához igazodik.

Életkortól függetlenül támogatott fogászati el-
látások:
sürgősségi ellátás, szűrővizsgálat (meg-
határozott gyakorisággal, pl. 18 éves
kor felett évente egyszer), szakorvosi
beutaló alapján góckutatás, és más
alapbetegségekhez kapcsolódó fog- és
szájbetegségek kezelése, fogmegtartó
kezelés (amalgám és esztétikus fogtö-
més foganként és fogfelszínenként,
gyökértömés foganként évente egy-
szer, ellátási esetenként gyökérkezelés),
fogsebészeti ellátás, fogkőeltávolítás,
ínyelváltozások kezelése.
(Megjegyzés: kérjük, hogy a lakcímkártyájuk-
nak megfelelő fogorvosi rendelőt keressék fel,
ha a térítésmentes ellátásokat szeretnék
igénybe venni)

Életkortól/állapottól függően támogatott fogá-
szati ellátások:
A teljes körű fogászati alap- és szakel-
látás – a fogtechnikai költségek ki-
vételével – az alábbi esetekben térítés-
mentes: (Megjegyzés: a fogpótlások fogtech-
nikai költségeket a páciensnek ki kell fizetni
a fogorvosi rendelőben)
18 éves korig, 
18 éves kor betöltését követően, a kö-
zépiskola, szakképző iskola nappali ta-
gozatán folytatott tanulmányok ideje
alatt,
a várandósság megállapításától a szülést
követő 90 napig, 
62 éves életkor felett. 
18-62 év között a fogpótlások fogor-
vosi és fogtechnikai költségeket is a pá-
ciens fizeti.
Az egészségbiztosítás keretében
igénybe vehető fogászati szolgáltatások
részletes listája a 9/1993. (IV.2.) NM
rendelet 12. számú mellékletében talál-
ható.” forrás: www.oep.hu

Fogorvosi rendelőink felszereltsége igazodik
a szakmai elvárásokhoz, rendszerünkben
több fogorvosi szakma, specialista dolgozik
együtt, így igyekszünk az alapellátásnál maga-
sabb színvonalú fogorvosi kezeléseket bizto-
sítani. 2016 őszétől célul tűztük ki, hogy Dél-
egyháza fogorvosi pácienseit is hasonló rend-
szerben látjuk majd el.
Központi betegirányító rendszerünk segíti a
fogorvosok munkáját: telefonjaink egy köz-
ponti számra vannak átirányítva rendelési
időn kívül. Kollégáink belelátnak a rendelők
előjegyzésébe, így lehetővé válik, hogy a pá-
ciensek könnyebben elérjék rendelőnket, és
minél közelebbi időpontot kapjanak. Rende-
lőink nyilvántartó rendszeréhez minden ren-
delőnk kapcsolódik, így bármely rendelőben
kezelik majd páciensünket, a fogorvos látja az
előzményeket.

Az alapellátáson kívül az alábbi szolgáltatásokat
vehetik igénybe rendelőinkben, térítési díj ellenében:
Központi telephelyünkön – Dunavarsányban
– mindennapos használatban van a digitalis
panorama röntgen, melynek képét emailen
küldjük át a páciens kezelőorvosának, a meg-
felelő rendelőnkbe.
Rendelőnkben a fogászati implantátumok is
elérhetők, így ezért sem kell messzire utaznia
pácienseinknek
Sokan esztétikai problémákkal keresnek fel
minket: porcelán vagy fémmentes cirkónium
koronákkal, fogszabályzással ezek is megold-
hatóak.
Évek óta működik fogszabályzás magánren-
delésünk, ahol mérsékelt árakon, helyben tud-
ják a szülők gyermekük fogszabályzását meg-
oldani. Gyermekfogszakorvosunk ingyenes
tanácsadással áll a szülők segítségére, nem csak
fogszabályzási esetekben. Fogszabályzó ren-
delésünkön fiatal felnőttek is jelentkezhetnek.
Dentalhigienikus kollégáink a fogkövek eltá-
volításával, fluoridálással, fogfehérítéssel, és
gyermek-, kismama- és felnőtt szájápolási ta-
nácsadással foglalkoznak.
Szeptembertől kezdjük a délegyházi fogorvosi
rendelőben a fogorvosi ellátást, és igyekszünk
minél hamarabb a többi rendelőnkben már jól
alkalmazott szakmai újdonságokat, felszerelé-
seket, betegirányítást bevezetni. Ez egy kis időt
vesz majd igénybe, ehhez kérjük türelmüket.
Kérjük, hogy akut fogfájással a rendelési idő
elején érkezzenek, és nagyon örülünk, ha jel-
zik telefonon érkezésüket, hogy a betegelő-
jegyzésnél ezt figyelembe tudjuk venni.
Az alábbi telefonszámokon várjuk hívásukat:
06-24 212-753 (a rendelő jelenlegi telefon-
száma) vagy 06-20-80-80-300 központi szám
Rendelőnkről, fogorvosainkról, szolgáltatá-
sinkról több információt találhatnak webol-
dalunkon: www.toldidental.hu, és facebook-on is
jelen vagyunk mindig aktuális hírekkel:
facebook/Toldi Dental Fogorvosi Rendelők.
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Kis R. Sándor Pethőné Bartalis PiroskaMester MiklósnéForgó Vilmosné

Állat szépségverseny

XXIV. Délegyházi Napok képes beszámoló folytatás
Kitüntetettek

Akitüntetések és elismerések átadása mindig egy meghitt és ünnepélyes eseménye a Délegyházi Napoknak. Idén a kitüntetések átadását egy
arany diploma átadással kezdtük, mely Forgó Vilmosné, Matildkát illette. Délegyháza Község Képviselő – testülete minden évben elismerésben
részesíti azon személyeket és csoportokat, akik kimagaslóan sokat tettek a településért. Mindezek alapján 2016-ban 

"DéLEgYHÁZÁéRT" címet és a vele
járó kitüntetést

Mester Miklósnénak adományoztuk.
A Képviselő-testület döntése alapján
"DéLEgYHÁZA TISZTELETBELI
POLgÁRA" címet adományozott

Kis R. Sándor katolikus plébánosnak,
Dr. Bóna Zoltán és
Dr. Bóna Zoltánné református lelkészeknek.

(A református lelkészek sajnos más elfog-
laltságuk miatt nem tudták átvenni az elis-
merést, így Ők a II. Körtefesztiválon kap-
ják meg a kitüntetést.)

"KIEMELKEDŐ KÖZÖSSégI MUN-
KÁéRT" oklevelet adományozott

Pethőné Bartalis Piroskának,
Ullmanné Dénes Annamáriának,
a Csokréta Asszonyklubnak,
a Margaréta Nyugdíjas Klubnak és a
Délegyháza Segítő Anyukák Egyesü-
letének.

A Kitüntetetteknek ezúton is gratulálunk, mun-
kájukhoz további sok erőt, türelmet és jó egészsé-
get kívánunk! Civilek
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A liszt elindul vissza, DélegyházáraKezdődik az őrlésMérik a délegyházi gabonát Zsákba kerül a liszt

Délegyháza ünnepi kenyere
a Szent István napi megemlékezésen

Idén az Ünnepi Szentmise és az Ünnepi Hálaadó Istentisztelet kö-
zött tartottuk megemlékezésünket a Szent István parkban.
Az új kenyér ünnepe alkalmából kértük a helyi gazdák támogatását,
hogy meg tudjuk sütni Délegyháza kenyerét.

A kérésünknek 
Dóra Balázs
Gaál Márk
Zsüle István
Valkai Imre
Józan László
Tóth János tett eleget.

Ők hoztak saját terményükből 1-1 vödör gabonát, melyet a Ráckevei
vízimalomban őröltettünk meg.
Hozzájárulásukat ezúton is nagyon szépen köszönjük, valamint kö-
szönet illeti Bednárik Lászlót és családját, akik az így készült lisztből
finom házi kenyeret sütöttek.

Az ünnepségen Kis R. Sándor katolikus plébános, Sáska Attila re-
formátus lelkipásztor és Mihály Zoltán baptista lelkipásztor szentelte
meg a kenyeret.
Augusztus a gabona betakarításának az ideje. 
A betakarítás minden népnél honos ősi ünnep, mely ünnep hazánk-
ban egyben az Alkotmány és az Államalapító király napja is.
A kenyér különféle változataiban ősidők óta nagy becsben áll az em-
beriség körében, mindmáig különösen fontos a magyarok számára. 
A terített asztal elengedhetetlen tartozéka még akkor is, ha az ét-
kezésben nincs szerepe.
Sokan a nemzedékek folyamatosságának jelképét látják abban,
ahogy a fiatal menyecske az anyjától kapott kovászból megsüthette
maga és párja számára az első közös kenyeret.
Délegyháza ünnepi kenyerét Bednárik László képviselő szegte
meg, a jelenlévő ünneplők pedig jóízűen fogyasztották el.
Tisztelettel köszönjük a Kölcsey Kórus és Mákvirágok énekkar va-
lamint Rím György közreműködését az ünnepségen!

Szabóné Pál Orsolya
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Tovább szépül a
Szent István Park

ÁLLÁSKERESŐ KLUB HÍREI
A "MISA" Alapítvány által működtetett Senior Foglalkoztatási Klub augusztus 2-án meg-
tartotta soros foglalkozását. A klubvezető először környékbeli, majosházi, dunavarsányi,
ráckevei munkáltatók konkrét állásajánlatait ismertette a megjelent álláskeresőknek.
Ezután a Pest megyei álláslehetőségeket tartalmazó listából válogattak a munkát keresők.
Bár a klub nevében szerepel a Senior, de természetesen a fiatalok is jöhetnek, számukra
is vannak álláslehetőségek.
Az álláslisták az ügyfél-fogadási időkben is megtekinthetők, tehát: Dunavarsányban min-
den első és harmadik, Délegyházán minden második és negyedik héten, pénteken dél-
előtt.
A következő foglalkozás szeptember 6-án, kedden 14 órától lesz Dunavarsányban a Petőfi
Művelődési Házban. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. A klubvezetőség nevében: 

Dr. Gligor János

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

- könyved,
- játékod,

- használati tárgyad,
- ajándéktárgyad,

- ruhád
stb.,

amitől szívesen megszabadulnál, vagy elcserélnéd más hasznos dologra?
Itt a lehetőség!

Ami neked már felesleges, másnak épp a legszükségesebb lehet!
Szabadulj meg a dolgaidtól úgy, hogy azzal másnak örömet szerzel!

Nagyszabású

KIRAKODÓVÁSÁR és

CSERE-BERE
a Kölcsey Művelődési Központban

2016. szeptember 17-én (szombat) 09.00–14.00 óra között.

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

Gyere nézelődni, vásárolni, kíváncsiskodni!

Jelentkezni és érdeklődni lehet 
a Kölcsey Művelődési Központban
2016. szeptember 14-ig 
személyesen, vagy a 
24/212-005-es
telefonszámon.

Mindenkit szeretettel várunk!

Mi Faluszépítők hisszük, hogy közös
összefogással, kis lépésekkel, de egyre
szebbé tehetjük Délegyházát, s ez által
saját életünket. Tavaly a játszóteret sike-
rült összefogással új játékokkal kibőví-
teni, felújítani. 
A játszótér játékainak bővítése után idén
újabb felajánlást kaptunk (500.000,- Ft)
a Szent István Park járólapjainak meg-
vételére.
A felajánlott összegből sikerült kigazdál-
kodnunk egy bográcsozót is, amely a Ci-
vilek Háza udvarán lett felállítva.
Az összefogás jó példája, hogy Szilvesz-
ter Lajos alpolgármester úr irányítása
alatt az Egyesület által vásárolt térkőből
az Önkormányzat munkatársai elkészí-
tették a bográcsozót és az augusztus 20-i
ünnepségre leburkolták a szobor körüli
utat.

Hancsics György
Faluszépítő Egyesület elnöke

Az Önkormányzat köszönetet mond
a Községgondnokság munkatársai-
nak a parkban végzett munkájukért.
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ADunavarsány és Környéke Család-
és Gyermekjóléti Szolgálat Duna-
varsány, Délegyháza és Majosháza

területén látja el feladatát. Mindhárom tele-
pülésen jelen vannak a családsegítők és a
házi segítségnyújtók.
Feladatunk a szociális munka módszereinek
és eszközeinek felhasználásával a kliensek
szegénysége és társadalmi kirekesztődése el-
leni küzdelem, az egyének, családok társa-
dalmi helyzetének javítása. Általános célunk,
hogy rászoruló emberek szükségleteikhez
igazodó segítségnyújtásban részesüljenek. 
Három szakmai egység működik Szolgála-
tunknál:

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás
A szolgáltatás célja az egyének és családok
életében jelentkező problémák megelőzése és
megszüntetés. A szolgáltatás mindenki szá-
mára térítésmentes, igénybe vétele önkéntes!

Miben tudunk segíteni?
• Szociális, életvezetési és mentálhigiénés ta-

nácsadást nyújtunk.
• Tanácsadást nyújtunk a szociális és család-

támogatási ellátások formáiról, és az ellátá-
sokhoz való hozzájutás módjáról. Felvilágo-
sítást adunk a Szolgálathoz fordulókat arról,
hogy neki milyen ellátás jár, azt milyen
módon tudja kérvényezni, melyik hivatalhoz
kell benyújtani kérelmét.  

• Segítünk hivatalos ügyek intézésében,
• Adományokat gyűjtünk, közvetítünk, a nyit-

vatartási időben bárki térítésmentesen válo-
gathat, és elvihet minden olyan ruhaneműt,
cipőt, gyermekjátékot, amire szüksége van.

• A szülőket gyermeknevelési tanácsokkal lát-
juk el. 

• Párkapcsolati problémák esetén lehetőség
van mediátor, családterapeuta segítségét
kérni 

• A gyermekek részére szabadidős programo-
kat nyári táboroztatást szervezünk,

• Magatartási problémák, tanulási nehézségek,
beilleszkedési problémák esetén a szociális-
munka eszközeivel segítjük a gyermeket

Pszichológiai tanácsadás:
Heti egy alkalommal pszichológus segíti az
ezt igénylő klienseket.
Ezt a szolgáltatást klienseink vehetik igénybe
a családsegítő javaslatára, azokban az esetek-
ben, amikor a családsegítő úgy látja, hogy a
lelki, mentális problémák megoldásához nem
elegendő a segítő beszélgetés, és szakember
bevonása szükséges. 

Hogyan vehető igénybe a szolgáltatás?
Nyitvatartási időben személyesen lehet a csa-

ládsegítőket felkeresni. Ekkor megbeszélik,
hogy mi a probléma, milyen segítségre van
szükség. Az igénybevevő és a családsegítő kö-
zösen megbeszélik az intézkedési tervet, alá-
írják az együttműködési megállapodást.
Sajnos azonban előfordul, hogy a család nem
érzékeli a problémát, nem kér segítséget, így
a gyermek testi, lelki, erkölcsi fejlődése ve-
szélybe kerülhet. Ekkor jelzés alapján szer-
zünk tudomást a problémáról. Szolgálatunk
működtet jelzőrendszert, tagjai a nevelési-ok-
tatási intézmények, egészségügyi szolgáltatok,
gyámhatóság, rendőrség, ügyészség, pártfogó
felügyelet, polgármesteri hivatalok, társ intéz-
mények és minden állampolgár. A jelzőrend-
szeri tagok törvényben előírt kötelezettségük-
nek eleget téve jelzik a szolgálat felé, ha a
gyermek veszélyeztetettséget érzékeli. Ebben
az esetben a családsegítő felkeresi a családot,
kezdeményezi az alapellátás igénybevételét a
gyermek veszélyeztetettségének megelőzése,
megszüntetése érdekében. A családsegítő
szükség szerint esetkonferenciát hív össze a
jelző rendszeri tagok meghívásával és a család
részt vételével, hogy összehangolja az együtt-
működést.
A körülmények feltárása után mérlegeli, hogy
a helyzet rendezhető-e az önként igénybe ve-
hető alapellátással vagy szükséges-e hatósági
intézkedés kezdeményezése. Hatósági intéz-
kedés szükségessége esetén javaslattal él a Szi-
getszentmiklóson működő Család-és Gyer-
mekjólét Központ felé.

Házi segítségnyújtás
A szolgáltatás célja: az ellátást igénybe vevő
fizikai, mentális, szociális szükséglete saját
környezetében, életkorának, élethelyzetének
és egészségi állapotának megfelelően, meg-
lévő képességeinek fenntartásával, felhaszná-
lásával, fejlesztésével biztosított legyen. A házi
segítségnyújtás igénybevétele szempontjából
szociálisan rászorult az a személy, akinek
egészségi állapota, kora és szociális körülmé-
nyei indokolják az ellátás biztosítását. 
A gondozó segítségével otthonukban to-
vábbra is elláthatók, ezzel elkerülhető a jóval
drágább és a lakóhelytől távoli szakosított el-
látás igénybevétele.
A házi segítségnyújtás a család válláról is nagy
terhet vesz le azzal, hogy a gondozók szak-
szerűen ellátják a gondozottat.
Miben tudunk segíteni?
A januártól életbe lépett törvényi változások
szerint a házi segítségnyújtásban kétféle ellátás
típus jött létre. Személyi gondozás és szociális
segítés keretében nyújtunk segítséget. Az el-
látás igénybe vételét megelőzően elkészül a
gondozási szükséglet felmérés, ennek alapján

dől el, hogy melyik szolgáltatásra jogosult az
igénylő. A személyi gondozás esetén ápo-
lási, gondozási tevékenységek - fürdetés, mosda-
tás, öltöztetés, gyógyszer kiváltás, adagolás, vérnyo-
más, vércukor mérés-nyújtható. Szociális segí-
tés esetén - lakókörnyezeti higiénia megtartásában
való közreműködés (porszívózás, stb.) Háztartási te-
vékenységekben való közreműködés (bevásárlás, mo-
sogatás, tüzelő behordás stb.) nyújtható

Hogyan vehető igénybe a szolgáltatás?
Az ellátást kérő, vagy hozzátartozója kérheti
személyesen, telefonon, írásban a Szolgálat-
nál. A házi gondozás vezetője és az intéz-
ményvezető kimegy az igénylő otthonába, el-
végzi a gondozási szükséglet vizsgálatát, és ki-
töltik a szükséges dokumentumokat.
A házi segítségnyújtás, térítési díjköteles szol-
gáltatás, a jövedelem függvényében kell térí-
tési díjat fizetni.

étkeztetés
A szolgáltatás célja: azoknak a szociális rászo-
rulóknak a legalább napi egyszeri meleg ét-
keztetése, akik azt önmaguk, illetve eltartott-
jaik részére tartós, vagy átmeneti jelleggel nem
képesek megoldani, különösen koruk, egész-
ségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai
betegségük, szenvedélybetegségük, vagy haj-
léktalanságuk miatt. Az alacsony jövedelem
önmagában nem jogosít a szociális étkeztetés
igénybevételére!

Hogyan vehető igénybe az ellátás?
Az étkezés iránti kérelmet az igénylő szóban,
írásban vagy telefonon jelzi a szolgáltatónak.
A gondozás vezető segít kitölteni a nyomtat-
ványokat, elmondja, hogy milyen igazolások
szükségesek. Ha házi segítségnyújtásban is ré-
szesül az igénybevevő, akkor az ebédet a se-
gítségnyújtó kiszállítja otthonában, egyéb
esetben a Szolgálathoz kell bejönni az ételért.

Solymosi Erika

ELéRHETŐSégEK:
Dunavarsány, Árpád utca 13,
Hétfő: 8-17.30, Szerda: 8-16,
Csütörtök: 8-16, Péntek: 8-12

Délegyháza, Szabadság tér 1.,
Hétfő: 12-16, Szerda: 8-12, Csütörtök: 8-16

Majosháza, Kossuth u. 54,
Hétfő: 12-15, Szerda:10-12

E-mail: gyermekjolet@kevenet.hu
Házi segítségnyújtás: 06/70/337-1506
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás:
06/20/255-7164, 06/20/279-4103

Ki az? Mi az a gYEJÓ?
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ADunavarsány és Környéke Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat idén is sikere-

sen rendezte meg "Életmód" táborát, amit
rászoruló gyermekeknek szervez évről évre. 

Ismét köszönetet mondunk a három telepü-
lés (Dunavarsány, Délegyháza, Majosháza)
képviselő-testületének, illetve Dunavarsány
Város Önkormányzatának az anyagi támo-

gatásért, amivel lehetővé tették, hogy a gyer-
mekeknek felejthetetlen élményben legyen
részük a Balatonon.

A Szolgálat munkatársai



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

További eseményeink:
Szeptember 10. 10:00-16:00 – Templom – Gyülekezeti gyermek-
szombat.
Szeptember 24. Ifjúsági kirándulás (jelentkezni legkésőbb szep-
tember 18-án 10:00 óráig!)
A 2016/17. évi konfirmációs felkészítésre szeptember 11-ig van le-
hetőség jelentkezni. A felkészítő alkalmakat heti egyszer másfél órá-
ban, a csoport minden tagjának alkalmas időpontban szervezzük.

Mindenkit várunk, aki 2017. május 25-ig betölti 14. életévét!
Elkészült gyülekezetünk hivatalos Facebook oldala! Még több képért
és aktuális programokért kattintsanak a facebook.com/delegyhaza-
ref  oldalra!

Hivatali nyitva tartás: 
Kedd 8:00-11:00, Szerda: 15:00-18:00

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

Délegyházi Református Missziói Egyházközség
Nyári táboraink képekben

A Délegyházi Református Missziói Egyházközség aktuális programjai
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Helyi óvodás és alsós tábor:

Elutazós Ifjúsági tábor felsősöknek és középiskolásoknak Tahiban:

Minden támogatónknak köszönjük, hogy hozzájárultak az ifjak táboroztatásához!

Játékos történettanulás a Templomban Kézműves foglalkozás az Altemplomban

Áhítatra készülve Túrán a „Vörös-kő” előtt
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A Római Katolikus Egyház ünnepei és szentjei 
szeptember hónapban

Szeptember 5.
Kalkuttai Boldog Teréz szűz
Agnes Conxha Bojaxhiu 1910-ben szüle-
tett albán szülőktől. Mohamedán környe-
zetben éltek, ennek ellenére hűségesen
ragaszkodott a család katolikus hitéhez.
Kilenc éves volt, amikor a család elveszí-
tette édesapjukat. Édesanyjuk kézimun-
kaüzlettel tartotta fenn magát és három
gyermekét. A megpróbáltatás még job-
ban összetartotta a családot. Az édesanya
a Szent Szív közösségben a szegények se-
gítője, támogatója volt. Ágnes állami is-
kolába járt, de a Mária Kongregációnak
tagja lett. A kalkuttai egyházmegyében a
jugoszláviai jezsuiták szolgálatot vállal-
tak, írásaikban beszámoltak az ottani le-
hetőségekről. 1928-ban a barátnőjével
elhatározták, hogy szerzetesnővérnek je-
lentkeznek az angolkisasszonyok rend-
jébe. Hamarosan Indiába küldték Őt no-
viciátusának megkezdésére. Az 1925-ben
szentté avatott Lisieux-i Kis Szent Teréz
iránti tiszteletből a Teréz nevet vette fel.
A kalkuttai Szűz Mária iskolában 1948-ig
földrajzot tanított. 1946-ban életében
fordulat következett be, amikor megis-
merte az emberi nyomorúságot. Ekkor
engedélyt kért, hogy elhagyja rendjét és
Kalkutta szegénynegyedébe mehessen.
Letette rendi ruháját és fehér száriba öl-
tözött, amelyet keskeny kék szegély öve-
zett. Amerikai missziós nővéreknél
egészségügyi kiképzésben részesült. Mi-
után Kalkuttába visszatért, a Szegények
Kis-nővéreivel lakott. A Szeretet Misszio -
náriusai Társulat 1950-ben nyert jóváha-
gyást, amely hamarosan elterjedt az egész
világon. 1965-ben pápai jogú társulat lett.
Hitvallásuk: „Szerzetesek vagyunk. A nap
huszonnégy órájában Jézus Krisztust szolgál-
juk.” Számtalan kitüntetés között 1979-
ben Nobel díjat kapott. 1997-ben halt
meg, II. János Pál pápa 2003-ban a bol-
dogok sorába avatta.

Szeptember 8.
Szűz Mária születése - Kisboldogasszony
A keleti egyházban a liturgikus év kezdetét
jelentette, így az ünnep a keleti egyházból
ered. A nyugati egyházba I. Sergius pápa
a VIII. század végén vezette. Eredetileg a
Jeruzsálemi Szent Anna bazilika szentelési
évfordulója volt. A keresztény tisztelet
mindig fontosnak tartja megemlékezni
arról, aki a Megváltó édesanyja lett. 

Szent Bernát egyik beszédét érdemes
idézni: „Veszélyben, szükségben, kétségeidben,
gondolj Máriára, hívd Máriát. Ne távozzék aj-
kadról, ne távozzék szívedből, és hogy közbe-
járó imáját elnyerhesd, ne szűnj meg példáját
követni. Ha őt követed, nem fogsz eltévedni, ha
őt kéred, nem fogsz kétségbeesni, ha rágondolsz,
nem térsz rossz útra, ha ő fogja kezedet nem
fogsz elbukni, ha ő védelmez nincs mitől félned,
ha ő vezet nem fogsz elfáradni, ha ő kegyes hoz-
zád célba érsz.”

Szeptember 14.
Szentkereszt felmagasztalása
A római liturgiában keletről származva két
ünnepe volt a Szentkeresztnek. Az egyik a
Szentkereszt megtalálása (május 3.), a
másik a Szentkereszt felmagasztalása, ami-
kor 335. szeptember 13-án Jeruzsálemben
ünnepélyesen felszentelték a Szentsír-ba-
zilikát. Másnap először mutatták be a nép-
nek a megtalált szentkereszt ereklyét. He-
rakleus császár 628-ban a perzsáktól visz-
szaszerezte a Szentkeresztet, amelyet több
mint tíz évvel korábban elraboltak. A ke-
resztény ember áhítattal imádkozza és
énekli az antifónát: „Mi pedig dicsekedjünk
Urunk Jézus Krisztus keresztjében, benne van
üdvösségünk és feltámadásunk.” A dunavarsá-
nyi plébánia templomunk titulusa szintén
a Szentkereszt felmagasztalása.

Szeptember 21.
Szent Máté apostol és evangélista
Nevének jelentése Jahve ajándéka, vagy
hűséges. Kafarnaumba született. Foglalko-
zása pénzváltó, ettől az asztal mellől szó-
lította meg az Úr. Az első evangélium szer-
zője. Később Máté Jézust vendégül látta,
amikor is odajött sok vámos és bűnös,
akik Jézussal és tanítványaival egy asztal-
hoz ültek. Jézus tudatosan vállalta a vámo-
sokkal és bűnösökkel a közösséget, maga
mondta, a betegnek kell az orvos. Etiópi-
ában és Perzsiában hirdette az evangéliu-
mot. Etiópiában halt vértanúhalált. Kelet-
ről a X. században vitték Salernóba, jelen-
leg is ott őrzik. 

Szeptember 24.
Szent gellért püspök és vértanú
980-ban született Velencében. Öt éves ko-
rában súlyosan megbetegedett, szülei San
Giorgio-szigetére vitték. Az itt élő bencés
szerzetesek imájára meggyógyult, ezért itt
maradt és bencés szerzetes lett. Bolonyá-
ban folytatta tanulmányait, majd tanított.

Visszatérve a monostorában perjellé,
majd később apáttá választották. Szent-
földi utazása idején ismerkedett meg egy
pihenő alatt Gaudentius pannonhalmi
apáttal, akinek hatására a Szentföld he-
lyett Magyarországra jött. Bízott abban,
hogy innen könnyebben megvalósítható
szentföldi útiterve. 1015. május 3-án Mór
püspökhöz érkezett Pécsre. Asztrik Pécs-
váradi apáttal Székesfehérvárra mentek
István királyhoz. Gellért Nagyboldogasz-
szony napján járult a király elé. Találkozá-
suk hatására István király meghívta Imre
fia nevelőjének. Imre ekkor nyolc éves
volt, Gellért hét évig nevelte az eszter-
gomi királyi palotában. Remeteségbe vo-
nult, 1030-ban csanádi püspök lett és
megkezdte az egyházmegye megszervezé-
sét. A főesperességek élére magyarul tudó
papokat állított. Káptalani iskolákat alapí-
tott, templomokat, székesegyházat épített.
István király halála után nehéz idők követ-
keztek rá. 1046-ban több püspöktársával
a Gellért-hegynél halt vértanúhalált. A
pesti Boldogasszony templomban temet-
ték el, később Csanádra szállították át.
Bronzból készült szobra - kezében a ke-
reszttel - vértanúsága helyéről, a Gellért-
hegyről tekint le fővárosra.

Szeptember 29.
Szent Mihály, Szent gábor, 
Szent Rafael főangyalok
Szent Mihály a legrégebbi ünnep (jelen-
tése: Ki olyan, mint az Isten?) Tisztelete
Nagy Konstantin császár idején már léte-
zett. A Boszporusz melletti Histiai hegy-
ségben ő építette a Michaéliont. A nyugati
Egyházban a VI. században létezett ün-
nepe, ezt a Veronai Szakramentarium is
tartalmazza. A Via Salaria melletti ősi
Szent Mihály templom felszentelésének
évfordulója. Itáliában a X. századtól
Gábor (Isten embere, Isten erősnek bizo-
nyult) főangyal ünnepe. A XI. századtól
Rafael (Isten meggyógyított) főangyalnak
is ünnepe. Az Eucarisztia ünneplésében a
profáció végén az angyalokkal együtt éne-
keljük: „Szent vagy, szent, vagy, szent vagy.
Mindenség Ura Istene.” A három főangyal
ünnepét az Egyház egy napon tartja. 
Ma is időszerű a sokat imádkozott fohász:
„Szent Mihály főangyal, védelmezz minket a
küzdelemben, a sátán gonosz kísértése ellen légy
oltalmunk!”

Józsa Sándorné
hitoktató
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Jacob Traubes neves német teológus szavait
idézve: „A Jézusról szóló források nem rosszab-
bak azoknál, amelyek az ókor bármely alakjáról
maradtak ránk, sőt, talán még bőségesebbek is.” Az
előző számban megjelent cikkünk folytatá-
saként szeretnénk bemutatni néhány törté-
nelmi bizonyítékot, amelyek alátámasztják,
hogy Jézus Krisztus, Isten Fia valóban itt járt
a földön, és az Újszövetségben leírtak is
megfelelnek a valóságnak. Jelen írás alapjául
szolgált Grüll Tibor ókortörténész A kövek
kiáltanak című könyve és az Újszövetség törté-
neti bizonyítékai című, 2008-ban a Hetekben
megjelent cikke. 

Amint említettük, Jézus Krisztust elsősorban
hit által lehet megismerni, és valószínűleg az
igazán szkeptikus embereket a történelmi és
régészeti bizonyítékok sem fogják meg-
győzni, de azért lássuk őket!

Názáret
Az Újszövetség Jézust tizennyolc-
szor nevezi Názáretinek. Máté
evangéliuma szerint Jézus szülei
azért költöztek a galileai Názá-
retbe, hogy beteljesedjen az a
prófécia, miszerint a Messiást ná-
záretinek fogják nevezni. Ez, a

zsidó írásmagyarázók által is Messiásra vo-
natkoztatott prófécia Ézsaiás könyvében
szerepel: „És származik egy vesszőszál Isai tör-
zsökéből, s gyökereiből egy virágszál nevekedik”
(Ézs 11:1). A vesszőszál szó helyén az eredeti
szövegben nécer szó áll (jelentése: sarj, zöld
ág, vesszőszál), ebből származik a názáreti
kifejezés. Názáret nevű településről viszont
a Biblián kívül más forrás nem tett említést
az 3. századig, ezért létezését többen is meg-
kérdőjelezték. 1961-ben azonban Ceasareá-
ban, a tenger alatt találtak egy olyan, keresz-
ténységtől független felirattöredéket, ame-
lyen Galileában letelepedett papi családok
voltak felsorolva, és ezen szerepel Názáret
település, azaz akkori kiejtés szerint Nácáret.

Kajafás és Pilátus
Az evangéliumok beszámolói alapján a fenti
két személy fontos szerepet töltött be a Ná-

záreti Jézus halálra ítélésében illetve kivég-
zésében. 1990-ben a dél-jeruzsálemi „Béke-
erdőben” egy izraeli régész egy sírkamrában
találta magát, miután beszakadt alatta a föld.
A sírüregben lévő több ládikán is szerepelt
Kajafás neve. A sír olyan helyen található,
amelyet a keresztény tradíció Kajafás sírhe-
lyének tart, és a hagyomány szerint itt állt
Kajafás villája.
1961-ben, Caesareában, a színház területén
folytatott ásatások során került elő egy felirat,
melyen Pontius Pilatus helytartóként került
megemlítésre. Ez azért is volt fontos lelet,
mivel korábban egyes források azzal a váddal
éltek, hogy a Bibliában a Pilatusról szóló ré-
szek utólagos betoldások, hamisítványok.

Jézus Krisztus életének történelmi hitelessége (2.)

Itt vagyunk a nyár végén elérkezve állam-
alapításunk ünnepéhez, amivel szorosan
összekapcsolódik a kereszténység felvétele.
Azóta sok idő eltelt, sok minden történt, de
hála Istennek Magyarország megmaradt ke-
resztény országnak. A kereszténység köz-
pontja Jézus, aki meghalt a kereszten a bű-
neinkért, de nemcsak meghalt, hanem fel is
támadt és ma is ÉL! Lehet vele beszélgetni,
találkozni.
Az évek során az emberek elkezdtek elfor-
dulni Istentől. Ma már sokkal kevesebben
járnak templomba, imaházba, mint sok
évvel ezelőtt. Ennek sok oka van, de az
egyik fő okra nagyon jól rávilágít a követ-
kező történet.
„Volt egyszer egy üzletember, aki buzgó
hívő ember volt, szorgalmasan járt vasárna-
ponként templomba, de ahogy az üzleti élet-
ben sikereket ért el – egyre gazdagabb lett –
egyre kevesebbszer járt a templomba, egy
idő után már egyáltalán nem is ment. A test-
vérek elkezdték hiányolni és az egyik idős
ember meglátogatta egy napon.
Az idős ember egy papírt tett az üzletember
elé és azt kérdezte tőle:

- El tudod olvasni mi áll a papíron?
- El hát – felelte, az áll rajta, hogy Isten.
Az idős ember egy húszezrest tett a papír elé
és azt kérdezte:
- Most el tudod olvasni mi áll a papíron?
- Nem – felelte az üzletember?
- És miért nem? – kérdezte az öreg.
- Mert a pénzdarab rajta van – válaszolt az
üzletember.
- Hát ez az – mondta idős barátja. A pénz
eltakarja szemed elől Istent. Csak a pénzt
látod és Istent nem.
Nem akarsz rajta változtatni?
Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy
az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy
az egyikhez ragaszkodik és a másikat meg-
veti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mam-
monnak. Mt 6:24”
Nem arról van szó, hogy a hívő embernek
nincs szüksége a pénzre, hiszen mindenki
ebből él. De tudnunk kell azt is, hogy a
pénzt, az anyagi áldást is Isten adja nekünk,
Ő rendeli ki fizetés formájában. Hálából
meg kell adnunk Istennek is a tiszteletet.
A Bibliában is van egy történet, ami által Jézus
minket erre tanít. A zsidó vallási vezetők pró-

bára akarták tenni Jézust egy kérdéssel, –
hátha rosszul válaszol, mert szerettek volna
okot találni arra, hogy elfoghassák – és meg-
kérdezték Tőle, hogy szabad–e a császárnak
adót fizetni? Mielőtt Jézus válaszolt volna azt
kérte, hogy mutassanak neki egy pénzérmét
és megkérdezte tőlük: Kinek a képe van rajta?
Azt felelték, hogy a császáré. (Izrael akkoriban
római fennhatóság alatt volt.) Jézus azt
mondta: „Adjátok meg a császárnak, ami a
császáré Istennek, ami az Istené.” Mt 22:21.
Magyarul éljünk a pénzből, fizessünk adót és
dicsérjük Istent mert gondoskodik rólunk.
Te látod Istent vagy valami eltakarja a sze-
med elől? Mint ahogy említettem nem csak
a pénz takarhatja el Istent. Arra a kis papírra
sok más dolog rákerülhet, mint például saját
önzőségünk, rosszra csábító barátaink, túl-
hajszolt életmódunk, egy sport, egy hobby
aminek élünk, és még sorolhatnánk. 
Kívánom, hogy ünnepeljünk most úgy, hogy
átgondoljuk mit is jelent kereszténynek
lenni, ismerjük-e valóban Istent, és ami a leg-
fontosabb, hogy engedelmeskedünk-e neki.

Mihály Csilla
Baptista Gyülekezet

Te látod Istent?

Szeretettel várunk mindenkit
istentiszteleteinken!

HIT gYÜLEKEZETE 

Dunaharaszti
www.hit.hu

Istentiszteletek: Péntekenként 18.30-tól
Cím: Dunaharaszti, Arany János u. 30.
(a focipályánál) Telefon: 0670-546-0505
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OYAMA KARATE KYOKUSHIN HUNGARY
DÉLEGYHÁZI KARATE SPORTEGYESÜLET

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

Tisztelt olvasók!

Június 29-től Délegyházán, július 7-től
Szentendrén rendeztük meg a 23. nyári ed-
zőtáborunkat. Nagyon szuper társasággal jó
hangulatban teltek a táborok. 1994-ben tá-
borozott legelőször az egyesület Velencén.
Azóta nagy kört jártunk be. Voltunk Kehida-
kustányban 10 évig, Délegyházán ég Szent-

endrén. A délegyházi tábor az általános is-
kolában volt megrendezve. Szeretnénk ismét
megköszönni a Délegyházi Önkormányzatnak,
hogy rendelkezésünkre bocsátotta az általános is-
kola Tornacsarnokát az edzőtáborra! Szükség
volt rá, hogy terembe menjünk, mert az el-
múlt években mindig tornacsarnokokban
kötöttünk ki az időjárás miatt. Ezt a tábort
Tordai Viktor vezette remekül a komoly se-
gítséget jelentő segítőinkkel. 65 fő vett részt
a táborban. Ekkora csapathoz kellenek segí-
tők a tábor életéhez, az edzésekhez. Köszö-
nöm a segítőknek: Tordai Angélának,
Pécskövi Veronikának, Tordai Attilának,
Cser Jenőnek, Hámori Somának, Varga
Seres Andrisnak, gráczi Marcellnek, Ko-
vács Krisztinának. A szülők reggel időben
hozták a gyerekeket, ezért időben tudtunk
kezdeni és a 8 óra elrepült. A pihenő időben

vetélkedők voltak, a gyerekek fociztak, ko-
saraztak, tehát egy igazi sporthét zajlott 5
napig. Az étkezést az Erdei Vendéglő szer-
vezte és az anyukák, és szinte mindenki se-
gített benne. Köszönjük! Manapság 20 em-
bert is nehéz összehozni egy programra, ná-
lunk 140 fő jelentkezett a kettő táborba,
Délegyházára és Szentendrére. A táborok
vizsgával és eredményhirdetéssel zárultak. 

A szentendrei tábort Horgos Dániel és
Tordai Viktor vezette nagyon jól. Igazi régi
időket idéző kyokushin tábort tartottak, napi
3-4 edzéssel. Vendégünk volt Krizsó Niko-
lett 3. Danos mester és tanítványai Sáros-
patakról valamint Mészáros Endre Kiskun-
halasról. A tábor orvosa Dr. Thimy San-
dion Jean Emanuelle volt. Az időjárás is
mellettünk volt és nagyon finom ételeket ké-
szített Seregi Imre Étterme. 
Az idei Nemzetközi Edzőtáborban Miskol-
con Shihan Borza József  6. Danos mes-
ter előtt 5 fő sikeresen vizsgázott: Varga
Rezső, Varga Kitti, Varga Seres András,
Tordai Attila. A sport nagyon fontos a
gyermekeknek is. Fontos nekik is a karate fi-
lozófiája, a nevelő hatása. Fontos az akara-
terő, kitartás, tisztelet, önbizalom fejlesztése.
Fontos a mozgás általi edzettség. A karaté-

ban nagyon fontos a tisztelet mások felé, az
idősebbekre, edzőpartnerekre, szülőkre,
nagyszülőkre, tanárokra gondolok. A mai vi-
lágban éppen ez kezd kifogyni az emberek
életéből. Edzésen a kicsik is megtanulják a
viselkedési szabályokat. De a tisztelet csak
azok felé fog kialakulni, akik ugyanúgy ko-
molyan veszik visszafelé, nem csak elvárják.
Azok felé viszont ki fog alakulni. 
A Kyokushinkai Karate egy hierarchikus
rendszer. Alá-fölé rendelési viszony. „Fenn”
az edző-tanár, „lenn” a tanítványok. Ez a
tisztelet nélkül nem működik. 

Szeptembertől várjuk a gyerekeket, fel-
nőtteket a karate edzéseinken. Játékos, jó
hangulatú foglalkozásainkon megszerettet-
jük gyermekükkel a mozgást és sportolást,
és egyéni képességei szerint fejlesztjük. Be-
vezetjük gyermekét a karate világába, és el-
kezdjük tanulni vele a karate alapjait, képes-
ség fejlesztő és küzdelmi játékokkal. 
Az edzések szeptember 5-én, hétfőn kez-
dődnek. Idén a következő helyeken és idő-
pontokban lehet karate edzésre járni: Duna-
varsányon: 6 éves kortól: művelődési ház
hétfőn és csütörtökön 15-16-ig, 12 éves kor-
tól: Robi Cukrászda, hétfőn és csütörtökön
18.30-20.00-ig; Délegyházán: 6-14 éves
korig: általános iskola, hétfőn és csütörtö-
kön 17.00- 18.30.

Marossy Károly 
4. dan Klubvezető

Nyári Karate edzőtáborok
Délegyháza-Szentendre-Miskolc
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Pest megyei III. osztályú felnőtt labdarúgó-bajnokság, Délnyugati csoport
2016/2017. őszi SORSOLÁSTERVEZET

1. forduló
2016.08.28. vasárnap 16:30 Délegyháza KSE - Dunafüred-Százhalombatta

2. forduló
2016.09.04. vasárnap 16:30 Sóskút SKE - Délegyháza KSE

3. forduló
2016.09.11. vasárnap 16:00 Délegyháza KSE - FC Dabas III.

4. forduló
2016.09.18. vasárnap 16:00 Dunaharaszti MTK II. - Délegyháza KSE

5. forduló
2016.09.25. vasárnap 16:00 Délegyháza KSE - Dunavarsányi TE II.

6. forduló
2016.10.01. szombat 15:00 Szigetszentmárton KSE - Délegyháza KSE

7. forduló
2016.10.09. vasárnap 15:00 Délegyháza KSE - Diósdi TC

8. forduló
2016.10.16. vasárnap 14:00 Szigetbecse SE - Délegyháza KSE

9. forduló
2016.10.30. vasárnap 13:30 Délegyháza KSE - Kiskunlacháza SE

10. forduló
2016.11.06. vasárnap 13:30 Érdi VSE II. - Délegyháza KSE

11. forduló
2016.11.13. vasárnap 13:00 Délegyháza KSE - Szigetcsép SC

12. forduló
2016.11.20. vasárnap 13:00 Tárnok KSK - Délegyháza KSE

13. forduló
2016.11.27. vasárnap 13:00 Délegyháza KSE - Bugyi SE II.

Szeretettel vár Benneteket a
Délegyháza KSE labdarúgó
utánpótlás szakosztálya!

Jelentkezni lehet személyesen
minden szerdás 16.45-től a
focipályán, ahol az edzést is
megnézhetitek.

Ha szeretsz focizni és egy jó
közösséghez akarsz tartozni,
akkor ott a helyed!

Délegyháza KSE vezetősége

FOCIZNI VÁgYÓ FIÚK és LÁNYOK, figyelem!

Délegyháza csapatának mérkőzései
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Hirdetés

Ékszervásár
az Ékszerüzletben

Dunavarsányon, a Kossuth L. u. 36.
szám alatt, az iskolával szemben!

Arany-, ezüst-, acél és ásványékszerek 
30 -50% kedvezménnyel!

Hozza be régi arany, ezüst ékszereit és becseréljük!
Arany felvásárlás: 6.300,- Ft /gr, arany beszámítás: 10.000,- Ft / gr

Felújított arany ékszerek 9.000,- Ft / gr-tól
Felújított ezüst ékszerek 600,- Ft / gr-tól

Vállalunk javítást, készítést is!

Nyitva tartás:
Kedd: 13.00 – 17.00 óráig Szerda: 13.00 – 17.00 óráig

Csütörtök: 13.00 – 17.00 óráig Péntek: 13.00 – 17.00 óráig

Telefon: 06/70/319-9461

Mindenkit szeretettel várunk!

MÉTERÁRU VÁSÁR DÉLEGYHÁZÁN!
SEHOL MÁSHOL ILYEN ÁRON!

Méteráru már 299,- Ft/m–től!
Kínálatunkból: szövetek, selymek, bélések, dekor anyagok,
kartonok, pamutok, alkalmi anyagok, stb…

Árusítás helye és ideje: 

2016. szeptember 14. 13.00 - 16.00 óráig
a Kölcsey Művelődési Központban

(Délegyháza, Szabadság tér 1-3.)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
KONKURENCIA MÉTERÁRUBOLT 

(7130, Tolna, Deák F.u.3.)

KÖZMŰFELTÖLTÉS DÉLEGYHÁZÁN!
FŐGÁZ és ELMŰ szolgáltatók

előrefizetős mérőóráinak feltöltése az

Ani Élelmiszer Boltban

(Délegyháza, Árpád u. 32. Árpád u. – Tompa köz sarok)

ugyanitt 

T-MOBILE TELENOR T-COM NEO-PHONE VODAFONE

telefonkártya feltöltés!

A szolgáltatásokért és a vásárlásokért
BANKÁRTYÁVAL IS lehet fizetni!

Nyitva tartás:

Hétfőtől péntekig: 06.00 – 19.00 óráig

Szombaton: 06.00 – 14.00 óráig

Vasárnap: 06.00 – 13.00 óráig

Mindenkit szeretettel várunk!
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Hitdetések, tájékoztató

Közérdekű  telefonszámok:
1. Polgármesteri Hivatal
cím: 2337. Délegyháza, Árpád u. 8
tel.: 06-24/542-155, fax szám: 06-24/542-156
2. Napsugár Óvoda
cím: 2337. Délegyháza, Árpád utca 6.
tel.: 06-24/212-070
3. Hunyadi János Általános Iskola
cím: 2337. Délegyháza, Árpád utca 53.
tel.: 06-24/212-055, fax szám: 06-24/212-055
4. Dunavarsány Környéki gyermekjóléti és Család -
segítő Szolgálat
tel.: 06-24/483-352
5. Zsebi-baba Családi Napközi
cím: 2337. Délegyháza, Árpád u. 2.
tel.: 06-30/868-6614
6. Kölcsey Művelődési Központ
cím: 2337. Délegyháza, Szabadság tér 1-3.
tel.: 06-24/212-005
7. Könyvtár
cím: 2337. Délegyháza, Szabadság tér 9.
tel.: 06-24/412-172, 06-30/696-6589
8. Orvosi rendelő
cím: 2337. Délegyháza, Rákóczi u.8.
tel.:06-24/212-044

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

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

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

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

Délegyházi Hírek
Kiadó: Délegyházi Polgármesteri Hivatal

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

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

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

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

Nyomdai munkák: West-Graph Kft.

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

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

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

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

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

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

• BONTOTT TÉGLÁT VÁSÁROLNÁNK KERíTÉS ÉPíTÉSHEZ, REÁLIS
ÁRON. Tel.: 06/30/303-7638

PARKETTÁS MESTER VÁLLAL:
lerakást, javítást, csiszolást, lakkozást, PVC - szőnyeg ragasztást

anyaggal is. Szolid árak, garancia! Telefon: 06-30-354-37
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Színházbusz
2016. szeptember 28-án (szerdán) 

szeretettel hívunk mindenkit   
a Budapesti Operettszínház

19.00 órakor kezdődő

Elfújta a szél
című előadására.

Margaret Mitchell világhírű története regényként születetett meg,
filmként virágzott e ́s zenés darabként kelt isme ́t életre. Scarlett
O'Hara története 1861-ben kezdődik, amikor addig csupań szerelmi
bonyodalmaktól terhes életébe hirtelen belép az amerikai polgárhá-
ború É́szak éś Déĺ között, ami mindent megváltoztat körülötte. Mér-
hetetlen szegénység tör ki, így Scarlettnek napról napra harcot kell
vívnia a családi birtok, Tara megőrzéséért, é ́s a megélhetésért. Dac-
ból kötött házasságai rendre véget érnek, szerelmi kudarcai árán
azonban végül mégis megadatik számára az újrakezdés lehetősége.

Költség: Belépőjegy 4.300,- Ft/fő  
Buszköltség a délegyházi lakosoknak nincs!

Indulás: 17.30 órakor a Kölcsey Művelődési Központ elől

Jelentkezni és érdeklődni lehet a Kölcsey Művelődési Központban 
2016. szeptember 7-ig

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

Mindenkit szeretettel várunk!

Az előadás főbb szerepeit 
Gubik Petra, Vágó Zsuzsi, Janza Kata, Lehoczky Zsuzsa, Felföldi Anikó,

Szulák Andrea,Muri Enikő, Szabó P.Szilveszter  alakítják.


