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Hogy ne feledjük milyen volt a nyár, 
ezer kép és dallam-emlék visszajár. 
Vízcsobogás... napsütéses órák, 
névnap, születésnap... sütemények torták. 
Gyümölcsök a kertben, frissen ha beérett: 
eper, meggy, cseresznye, málna íze éltet. 
Lágyan simogató nyáresti szellő... 
grillsütésnél tovaszálló füst és illatfelhő. 
Csillagfényes, tiszta éji égen, 
hullócsillag... ha átrobog serényen, 

kívánságot mondunk: mi szívünk reménye, 
hozzon szerencsét rá... tűnő fénye. 
Költözködés volt és sok munka a házzal... 
sajátodban lakhatsz, így a szíved szárnyal. 
Új úton jártál, csomag kísérettel... 
családdal nyaraltál, ezt se feledd el. 
Gyerekszáj mondott egy-két komoly-tréfát, 
jó beszélgetések…még sokszor újra éld át. 
Ezer kép és dallam emléke visszajár, 
hogy ne feledjük milyen volt a nyár.

Cser János gondolataival kívánunk kellemes nyarat, jó pihenést minden délegyházi
gyereknek, felnőttnek és minden Délegyházán nyaraló barátunknak!

Délegyháza Község Polgármestere és a Késviselő-testület tagjai

Nyári pillanatok
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Délegyháza Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 2016. június 1-jén rendkívüli
ülést tartott a Polgármesteri Hivatal Tanács-
termében. Első napirendi pontként az ön-
kormányzati feladatellátást szolgáló fejlesz-
tések támogatása iránti, járdák felújításának
támogatása célú pályázat benyújtásáról dön-
tött a Képviselő-testület. a második napi-
rendi pont keretében támogatási kérelmek-
ről született döntés. 
a Képviselő-testület 2016. június 10-i rend-
kívüli ülésén három napirendi pontot tár-
gyalt: döntést hozott az „Óvodai kapacitás-
bővítést célzó beruházások támogatására”
meghirdetett pályázaton való részvételről, tá-
mogatási kérelmeket tárgyalt, valamint jóvá-
hagyta a Dunavarsány és Környéke Család-

és gyermekjóléti szolgálat intézményfenn-
tartó Társulás Társulási Megállapodásának
Módosítását. 
a Képviselő-testület 2016. június 21-én tar-
tott rendkívüli ülésén jóváhagyta a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellá-
tására kötött közszolgáltatási szerződés mó-
dosítását, valamint a „Kisgyermeket nevelő
szülők munkavállalási aktivitásának növe-
lése” tárgyú VEKOP pályázat kapcsán szük-
séges építési tervdokumentációk elkészíté-
sére vonatkozó szerződéseket. 
az ülések jegyzőkönyvei a Könyvtárban, ille-
tőleg a község honlapján (www.delegyhaza.hu)
olvashatók. 

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

a "misa"
alapítvány hírei

a "Misa" alapítvány által működtetett
álláskeresők klubja megtartotta soros fog-
lalkozását május 31-én Dunavarsányban. 
Mivel többen először jöttek, így az önélet-
rajzírás és az álláskeresés legfontosabb el-
méleti tudnivalóinak megbeszélésével
kezdtünk, majd az egyedi állásajánlatok át-
tekintése után az álláslistákból válogattak
a munkát keresők.
Fontos információ: a Főváros Kormány-
hivatal által kiadásra került egy részletes tá-
jékoztató az államilag támogatott képzési,
szakképzési lehetőségekről. Ebben több
tucat szakma közül lehet választani, pél-
dául: cukrász, eladó, forgácsoló, hegesztő,
kozmetikus stb., sőt gépjárművezetői jo-
gosítvány, illetve nyelvvizsga megszerzését
biztosító tanfolyamokra is lehet jelentkezni
2016 júniusától. 
a támogatás keresetpótló juttatást, a kép-
zési költség kifizetését, utazási költségtérí-
tést, stb. jelent.
a részletekről tájékozódni az alapítványi
fogadóórákon Dunavarsányban az első és
a harmadik héten pénteken, Délegyházán
a második és a negyedik héten pénte-
ken délelőtt a művelődési házban
lehet.
az álláskereső Klub következő foglalko-
zására július 05-én, kedden kerül sor 14.00
órai kezdettel Dunavarsányon a művelő-
dési házban. a fenti képzési lehetőségekről
itt is lehet majd tájékozódni. Minden ér-
deklődőt szeretettel várunk!

A klubvezetőség nevében: 
Dr. Gligor János

HirDetméNy
igazgatási szüNet
elreNDeléséről

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy a Délegyházi Polgármesteri Hivatal

2016. július 25. napjától
2016. augusztus 5. napjáig

igazgaTási szünETET TarT.
az igazgatási szünet időtartama alatt a
Polgármesteri Hivatal zárva tart.
az igazgatási szünet időtartama alatt kizá-
rólag a halálesetek anyakönyvezése törté-
nik, mely esetben a 06-24/542-155/1. mel-
lék ügyeleti telefonszámot hívhatják. 

dr. Molnár Zsuzsanna 
jegyző

Önkormányzati Hírek
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a Délegyházi Horgász sport egyesület 
Felkészítő tanfolyammal egybekötött

HOrgászvizsgát
HirDet

2016. július 9-én, szombaton 9 órától
Délegyházán, a Civilek Házában

(rákóczi u. 9.)
aki vizsgázni szeretne, a helyszínen

az államnak megfizetett vizsgadíj
ellenében  megteheti azt.

az oktatás díjtalan!

vizsgadíj: 
18 év életkorig jelentkezőknek: 1.000 Ft;

18 év életkor felett: 3.500 Ft
a vizsgára való felkészüléshez tananyag ingyenesen
letölthető a oldalról.
http://www.horgaszat.com/docs/horgaszvizsgara_
valo_felkeszulest_segito_tankonyv_nebih.pdf
További segítség:
http://www.fohesz.hu/images/oktatasi_anyagok/
oshonos_halfajok.pdf
http://www.fohesz.hu/images/oktatasi_anyagok/
idegenhonos_halfajok.pdf
http://www.fohesz.hu/images/oktatasi_anyagok/
vedett_halfajok.pdf
http://www.fohesz.hu/images/oktatasi_anyagok/
tilalmi_idok_meretkorlatozasok.pdf

Érdeklődni lehet:
Nagy Ferenc tel.: 06-20/972-7374
Uti lajosnál tel.: 06-30/899-1473

Felhívás

az idei augusztus 20-ai rendezvény alkalmából 
szeretnénk megsütni Délegyháza kenyerét, 

melyhez tisztelettel kérem a helyi gazdák támogatását
egy-egy vödör búza formájában.

az összegyűlt gabonát a ráckevei vízimalomban
őröltetjük meg, és ebből készítünk finom házi kenyeret

az ünnepségre.
a búza felajánlásokkal kapcsolatban várom 

a megkereséseket!
Köszönettel:

Bednárik László képviselő

MEGHÍVÓ
Délegyháza Község Önkormányzata szeretettel

meghívja  Önt és kedves családját

2016. augusztus 20-án, szombaton, a

Szent István napi ünnepségre 
Program:

7.30  Ünnepi Szentmise a római katolikus templomban

8.30 Ünnepi megemlékezés a Szent István parkban
(rossz idő esetén a Kölcsey Művelődési Központban)
Beszédet mond Dr. Riebl Antal polgármester

Közreműködik :
Kölcsey Kórus 

Az új kenyeret az ünnepségen Kis R. Sándor katolikus plébános, 
Sáska Attila református lelkipásztor, és 

Mihály Zoltán baptista lelkipásztor szenteli meg.

10.00  Ünnepi Hálaadó Istentisztelet a református templomban

Mindenkit szeretettel várunk!

„életjel Kampány”
„…hogy mindenkinek esélye legyen a túlélésre”
a Csepeli mentőállomásnak most a legnagyobb szükség-

lete egy lsU típusú motoros váladékelszívó, ami  vér, há-
nyás és egyéb váladékok leszívására szolgál. autóbalesetek-
nél és az ájult betegek életben maradásához elengedhetetlen
eszköz.
a balestek gyorsabb mentése érdekében a XXi. Kerület és Kör-
nyéke Mentőalapítványával összefogva az Országos Egyesület a
Mosolyért Közhasznú Egyesületnek projektében együtt működve
a Csepeli mentőállomásnak szeretnénk segítséget nyújtani egy
LsU motoros szívó vásárlásával.
Kérjük, adományával segítse ennek a fontos műszernek a
beszerzését melyet az alábbi számlaszámra való utalással
tehet meg:

Bankszámlaszám:
11600006-00000000-13803339 (Erste Bank)

a közleménybe írja bele, hogy csepeli mentő.
segítség egy mosolyért!

Országos egyesület a mosolyért Közhasznú egyesület
levelezési cím: 1325 Budapest, Pf.: 204. 

telefon: 06-70-609-1185  •  www.mosolyert.hu
adószám: 18117558-1-41
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erdei iskola, 2016. május 30 – június 2.
a hunyadis osztályok egy időben rajzottak
ki busszal-vonattal az erdei iskolás külön-
böző helyszínekre.
az elsősök Nyisztorné Borika nénivel a pilis-
csévi szabadidőparkban töltötték az első
napot, ahol legjobban a titokszobában lá-
tott fizikai kísérletek tetszettek nekik. Más-
nap bejárták a délegyházi tóparti tanösvényt
és a volt vízitelepünkön „dolgozgattak” fel-
adataikon. szerdán a rácalmási Jankovich-kú-
riával és a Duna parti tanösvénnyel ismerkedtek.
Utolsó napukon a helyi Civilek Házában sü-
töttek-főztek, majd fagyiztak az új sarkvi-
dék Fagyizóban.
a 2. osztály Mártonné Vera nénivel a vérteslo-
vasi táborban töltött el egy élményteli napot.
Kedden a Budakeszi Vadasparkban figyeltek
meg sok érdekes állatot. szerdán a szentendrei
skanzent fedezték fel és részt vettek egy
„Mindennapi kenyerünk” témájú múzeum-
pedagógiai foglalkozáson. Csütörtökön
Dávid Mihály segítségét igénybe véve egy
sportnapot szerveztek a dunavarsányi csónak-
házban a Kis-Duna partján: természetesen
eveztek is a vízen!
a két 3. osztályt Petőné Piroska néni és Babaitis
Timi néni Visegrádra vitte, a Mogyoró-hegyen
található Jurtatáborba. Végigjárták a viseg-
rádi történelmi és természeti látnivalókat,
esténként maguknak készítették el közösen
a vacsorájukat. Tordai Viktor szervezett szá-
mukra egy élvezetes ügyességi versenyt is. Leg-

nagyobb élményeik egyike az volt, amikor a
salamon-torony felé a turistautat lerövidítve
eltévedtek a hegyoldali erdőben …és szem-
betalálkoztak a mi aznap szintén oda kirán-
duló nyolcadikosainkkal!
a 4. és a 7. osztály közös projekteket szer-
vezett dr. Gligorné Erzsi néni és Boros Judit osz-
tályfőnökök vezetésével: hajóztak Budapesten
a Dunán, kipróbáltak sokféle tömegközleke-
dési eszközt, ami nagy élmény volt nekik.
Kedden itthon tartottak egy csapatépítő napot,
sokféle vetélkedővel, szép jutalmakkal dí-
jazva. szerdán az esztergomi Duna Múzeumban
ismerkedtek a víz hasznával, pusztító és
építő erejével, utána kincsvadászatra indul-
tak a Bazilika kincstárába. Csütörtökön erdő-
ismereti séta keretében jutottak el a gyer-
mekvasúthoz és vonatoztak a budai hegyekben.
az 5. a-b. is együtt töltötte a négy napot a
Mátrában Fülöp Hedvig és Demjánné Kati néni
vezetésével. Jártak a Sós-tói kilátóban, túráz-
tak a Kékestetőre egy több mint hetvenéves
túravezető bácsival. Éjjel csillagokat „les-
tek”, harmadnap „várvadászó” túrán móku-
sokat etettek, honfoglalás-kori fegyverekkel
ismerkedtek. Utolsó napjukat az Adrenalin
Oxigén Kalandparkban töltötték mindenféle
izgalmas tevékenységgel.
a hatodikosok a Bükk-kel és nevezetes városá-
val, Egerrel ismerkedtek Jakusné Éva néni veze-
tésével. nagyvisnyón laktak, onnan kirán-
dultak Szilvásváradra, ahol az Erdei szabad-

téri Múzeum és a Fátyol-vízesés megtekin-
tése után régészkedtek az Aero Parkban, majd
egy hét kilométeres túrával felmentek a ta-
nösvény állomásait érintve a Millenniumi Ki-
látóhoz is. a táborban számháborúztak, sza-
lonnát sütöttek, kalandokat éltek át. Eger-
ben a gyönyörű váron kívül a Minaretbe is
felmehettek és fürödhettek a híres Termál-
fürdőben is.
a nyolcadikos osztályfőnök, Nagy Ildikó meg-
állapította, hogy a gyerekek erőnlétén meglátszik a
heti öt tornaóra hatása: zokszó nélkül gyalo-
goltak napi 4-8 kilométert, hegyen-völgyön,
városban egyaránt. Ők a délegyházi nagy
László által vezetett törökmezői turistaházban
laktak, nagyon élvezték a finom kosztot, az ottani
állatsimogatót és az új kalandparkot. Program-
jaik között szerepelt a visegrádi kompátkelés,
majd a vár megtekintése (a harmadikosokkal
való találkozás nem!), és egy városismereti ver-
seny Verőcén.
nagy vonalakban így telt gyermekeink erdei
iskolai négy napja. Mindenkinek hasznos és
élvezetes volt, bár jobban szerették volna,
ha utána már nem kell iskolába jönniük…
Köszönjük a kísérő tanároknak és szülők-
nek, hogy segítették a tervek megvalósításá-
ban az osztályokat. reméljük, mindenkinek
emlékezetesek maradnak ezek a napok, me-
lyeket a gyerekekkel töltöttek el a hasznos
ismeretszerzés kalandjai közben!

Bulyákiné Éberth Anna
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Államtitkári látogatás a Pest Megyei Civil Információs Centrumnál 

Fülöp Attila, az EMMI nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős he-
lyettes államtitkára munkatársa kíséretében 2016. április 7-én látogatást tett
a Pest Megyei CIC dunavarsányi irodájában. A munkatársi megbeszélésen részt-
vevők kölcsönösen tájékoztatták egymást a Pest megyében aktívan működő,
mintegy 1500 civil szerveződést érintő tevékenységükről, ideértve az együtt-
működésben rejlő kötelezettségeket és lehetőségeket. 

A megbeszélést sajtótájékoztató követte, amelyen a helyettes államtitkár egye-
bek mellett a következőket hangsúlyozta: A civil szervezetek támogatása a kö-
zösségek megerősítését is jelenti. Konkrét számokkal támasztotta alá, hogy Pest
megyében az úgynevezett „harmadik szektor” milyen nagy tömegeket érint,
nem csak az önkéntes részvétel, hanem a foglalkoztatás tekintetében is. 

Gergőné Varga Tünde, Dunavarsány polgármestere a sajtótájékoztatón öröm-
mel számolt be a dunavarsányi civil élet intenzitásáról, amely jó társadalmi hát-
teret biztosít a Pest Megyei Centrum dunavarsányi irodája számára is. 

Hancsics György, a Délegyházi Faluszépítő Egyesület elnöke konkrét példákkal
igazolta az Emberi Erőforrások Minisztérium által fenntartott és működtetett
Pest Megyei Civil Információs Centrum fontosságát a jogi, pénzügyi, pályázati,
informatikai, külkapcsolati valamint társadalmi tanácsadás és koordináció
terén. 

Továbbra is készséggel várjuk a civil szervezetek fenti témákban való megkere-
sését! 

Dr. Csobolyó Eszter
szakmai tanácsadó

Köszönet
ezúton szeretnénk megköszönni a gulyás családnak a rengeteg
faanyagot, mellyel segítették, hogy létrejöjjön a Désa Népi
Játszóház, valamint Kolozsi Norbertnek, hogy elkészítette a játékokat.

Délegyházi segítő anyukák Civil szervezete

Kedves Polgármester Úr!
a Cseppkő gyermekotthon vezetősége nevében
szeretném megköszönni a meghívást a délegy-
házi falunapra. Örömteli volt megtapasztalni
ismét a vendégszeretetüket, és megtiszteltetés
volt számunkra, hogy gyermekeink is hozzájá-
rulhattak az Önök színvonalas rendezvényéhez. 
a gyerekekkel együtt szombaton verőfényes nap-
sütésben indultunk el Délegyházára, ahol faluna-
pokon vett részt a cseppkős csapatunk. a rendez-
vényen szerepelt Kovács Tamás, aki aranyosi
Ervin Boldognak lenni c. versét szavalta el, Király
Kitti és Mezei Tímea pedig az énekükkel tették
szebbé a napot. a stardrops táncosai közül László
alfonz, és Király Kitti mutatták be táncukat. 
az előadások után színvonalas ellátásban volt ré-
szünk mind a két napon - ebéd, fagylalt, étkezési
ticket, amivel a falu nevezetes ételeit kóstolhattuk
meg. Este futball mérkőzésen vettünk részt,
majd a meleg nap után a gyerekekkel fürödtünk
a tóban.
az utcabálon is részt vettünk, és a vidámparki
játékokat is kipróbálhatták a gyerekeink. 
az utcabálon Mezei Tímea még a Polgármester
Úrral is táncolt.
a gyerekek és kísérőik nagyon élvezték ezt a két
napot. Maradandó élmény marad számunkra a
falunapi forgatag, és már most alig várják a gye-
rekeink az augusztusi tábort. 
Köszönjük Dinnyérné Medve Henriettának és
csapatának az áldozatos munkáját, az adományo-
kat, a megkülönböztetett törődést, és Dr. riebl
antal polgármester Úrnak, hogy lehetővé tette
gyermekeink számára a részvételt. 
nagy meglepetés volt számunkra, hogy az Or-
szágos Varázscsepp Tehetségkutatón díjazott
gyermekek is meghívást kaptak, mint előadók a
rendezvényre.
Köszönjük a szervezést!
Vezetőségünk, a résztvevő cseppkős gyerekek és
kollégák nevében is szeretettel gratulálunk Diny-
nyérné Medve Henriettának és az egyesületének
a kitüntetéshez, amit a falunapon a Polgármester
Úrtól átvehetett. 
Példa értékű a település összefogása, és a segít-
ségnyújtás, amiből a Cseppkő gyermekotthon
gyermekei is részesülnek. 
Köszönjük!
Ezúton kívánunk Önnek a további munkához
sok sikert, és jó egészséget!
Budapest, 2016.június 26.

Dr. Herczeg Krisztián
igazgató
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XXiv Délegyházi Napok és iv. Népzenei és Néptánc találkozó
2016. június 17–19.

– Beszámoló a rendezvényről –
a XXiV. Délegyházi napok rendezvényso-
rozatot „A BARÁTSÁG” jegyében szervez-
tük. idei mottónkat Presser gábor nagysi-
kerű dalából merítettük:

„Ugye mi jó barátok vagyunk?”

Péntek este egy hatalmas rockabilly bulival
indítottuk a hétvégét, melyen Tom White és
barátai fergeteges hangulatot varázsoltak.
a hétvégén volt 

- evezős verseny a Délegyháza Faluszépítő
Egyesület Evezős csapatának szervezé-
sében, 

- horgász verseny, melyet a Délegyházi
Horgász Egyesület bonyolított, 

- kispályás labdarúgó torna a Délegyháza
Községi sportegyesület jóvoltából, 

- és állat szépségversenyek, kiállítások
kutya és cica „kategóriában”, melyet
zsákai Judit koordinált.

a Csokréta asszonyklub lelkes és fitt tagjai
kora reggel nótázással ébresztették a lakoso-
kat, melyhez a zenét a Délegyházi Tűzoltó
zenekar biztosította.
az elmúlt évekhez hasonlóan a Délegyháza
Faluszépítő Egyesület Íjász tagozata idén is
várta az íjászat és őseink fegyverei iránt ér-
deklődőket.
Erdős Csaba világbajnok rekorder és csapa-
tának motoros bemutatója ismét nagy sikert
aratott, csakúgy, mint a Délegyházi Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület oltási gyakorlata.
Finta László festőművész is itt volt velünk,
és fogadta a képzőművészet iránt érdeklő-
dőket.

Ladányi doktornő és munkatársai mindkét
nap ingyenes vérnyomás- és vércukormérést
tartottak.
németh Viktória díjugrató újra megtisztelte
rendezvényünket és bemutatót tartott a kö-
zönségnek.
Motorcsónakozni is lehetett mindkét nap az
i-es tavon az afrikatrans Kft-nek köszönhe-
tően. Bulyáki antal és barátai vasárnap
„Drónok harca” címmel drón bemutatót
tartottak, illetve ezt az új technikai eszközt
mutatták be az érdeklődőknek.
idén először örülhettek a gyerekek a Délegy-
házi segítő anyukák Civil szervezete által
készített népi játszóháznak és ügyességi já-
tékoknak, valamint élvezhették a Magányos
időseket és Családokat segítő alapítvány
által szervezett játékos vetélkedőket.

számos civil szervezet kitelepült, és étellel,
süteménnyel kínálta a gyerekeket és a közön-
séget.
a helyi csoportok, civil szervezetek és intéz-
mények műsora, valamint a meghívott cso-
portok bemutatói kellemes látványt és szó-
rakozást nyújtottak, csakúgy, mint a színpa-
don fellépő profi zenekarok, énekesek,
táncosok.
Vasárnap negyedik alkalommal szerveztük
meg a népzenei és néptánc találkozót, ahol
13 csoport lépett fel, és örvendeztette meg
a közönséget.

idén 24. alakalommal gyűltünk össze, hogy
közösen ünnepeljünk, szórakozzunk, kö-

szöntsük településünk újszülöttjeit, elisme-
résben részesítsük azon társainkat, csoport-
jainkat, akik kimagaslóan sokat tettek Dél-
egyháza közösségi életében.
Programjainkat úgy állítottuk össze, hogy
minden korosztály, különböző érdeklődési
körű vendég találjon számára kedves, és ér-
dekes kikapcsolódási lehetőséget.
reméljük, hogy a sok színes program és szó-
rakozási lehetőség közt mindenki megtalálta
azt, ami miatt kilátogatott a rendezvényre és
bízunk benne, hogy a képek kellemes emlé-
keket idéznek fel az idei falunapokról.
Márai Sándor Füves könyvében így ír a barátságról:

„Nincs emberi kapcsolat, mely mé-
lyebb lenne, mint a barátság.
(…) Csak a barát nem önző; máskü-
lönben nem barát.
Csak a barát nem hiú, mert minden jót
és szépet barátjának akar, nem önma-
gának. (…)
Nincs titkosabb és nemesebb ajándék
az életben, mint szűkszavú, megértő,
türelmes és áldozatkész barátság.
s nincs ritkább. (…)
a barátság szolgálat, erős és komoly
szolgálat, a legnagyobb emberi próba
és szerep.”

Bízunk benne, hogy a mottónkban szereplő
„?” vasárnap estére „!” lett:
régi barátságok elevenedtek fel, új barátsá-
gok köttetek és rég nem látott barátok talál-
koztak ismét a rendezvényen!

Szabóné Pál Orsolya

a Mákvirágok Énekkar és a Kölcsey Kórus
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a horgászverseny szervezői

annamary

nemzetőrök Délegyháza zászlójával

Bujutsu Kai Kenshin riu harcművészeti bemutató

amirah hastánc csoport

Countrys lányok

Countrys gyerekek
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Délegyháza Életháza Klub

Délegyházi Önkentes Tűzoltó Egyesület kitelepülése

Dr. Ladányi györgyi

Evezős versenyek

Délegyházi segítő anyukák Civil szervezete

Délegyházi Karate sportegyesület

Csokréta asszonyklub – zenés reggeli ébresztő
Bednárik László kürt játéka
nyitotta meg a rendezvényt

Délegyházi Tűzoltó zenekar a zenés reggeli ébresztőn

Délegyházi Hip-Hop Táncstúdió Dáni János
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Hard Core gym – Kettlebell bemutató

Csokréta asszonyklub táncosai Horváth Dávid

Íjászat

Cseppkő gyermekotthon táncosai

Kalányos alexandra
és dr. riebl antal Polgármester

Kantátika Férfikar

Kölcsey Kórus Köztiszt sway tánccsoport
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Hi Hop Boys

Misa Játékos vetélkedők

németh Viktória díjugrató

Operett Voices Társulat és Vastag Tamás Motorcsónakozás az i-es tavon

Misa alapítvány képviselői

rajkó zenekar és az Operett Voices Társulat

Operett Voices Társulat és a rajkó zenekar

r3D OnE Tánciskola
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Tom White és barátai ideál zenekar

Vastag Tamás Yaratma és a szeráj gyöngyszemei hastánc csoport

Honeybeast együttes Kis grófo

idols zenekar

Willpower Tánc és sportegyesület Felnőtt csoportja

napsugár Óvoda Kisvakond csoportja
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Africatrans Belföldi és Nemzetközi Fuvarozó és Szolgáltató Kft.
Andromeda Travel Utazási Iroda
Aszalos Edit
Balázs Gyula és Balázsné Király Valéria
Bazsó Tibor 
Báthory Imre Műanyag Nagykereskedés
Bednárik László 
Blahó Dezső
Bodnár Gábor
Bulyákiné Éberth Anna
Busped Kft.
Czuni Dániel
Csipő Rózsa
Csokréta Asszonyklub
Darabos Lászlóné 
Délegyháza Életháza
Délegyháza Faluszépítő Egyesület Evezős és Íjász Csapata
Délegyháza Íjász Klub Egyesület (DÍKE)
Délegyháza Községi Sportegyesület
Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Bizottságai
Délegyházi Baba-Mama Klub
Délegyházi Horgász Sportegyesület
Délegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Délegyházi Testépítő Sportegyesület
Délegyházi Üdülőterületi Civil Egyesület
DÉSA
Dósa Renáta
DPMV ZRT.
Dr. Hegedűs Tamás állatorvos
Dr. Ladányi Györgyi és munkatársai
Dr. Molnár Zsuzsanna
Dr. Riebl Antal
Együd Gyuláné
Együtt Délegyházáért Egyesület
Elohim Kft.
Erdei Vendéglő 
Fatter Jánosné
Finta László
Fritsch Ottó Méhész
Gallasz Péter
Gál Bálintné
GÁ-KAT Kft.
Gergely Sándorné
Görbe István és családja
Greznár Vidámpark 
Halász Józsefné
Halászné Ungvári Szilvia
Hard Core Gym Kettlebell és Funkcionál Edzőterem Tóth Betty
Házi-Savi Trade Kft.

Héder Tímea
Jakus Lászlóné 
Józsa Kálmánné
Karolina Fodrászat
Kiss Ágnes Éva
Kocsis László
Kovács Attila és Kovácsné Kellner Veronika
Kovács Imre Méhész
Kölcsey Művelődési Központ dolgozói
Községgondnokság dolgozói
Kunépszolg. Kft.
KUN-FARM Kft.
Langánó Kft.
Lenhardt Károly és családja
Lukácsi Zsuzsanna
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Délegyházi Csoportja
Munizioni Kft.
Magyar Telekom
Margaréta Nyugdíjasklub
Márton Tibor egyéni vállalkozó és családja
Nagy Istvánné
Némedi-Tóth Gábor és családja
Orbán Róbert
OTP Bank Nyrt.
Pallaga Imréné
Palóczai-Kiss Balázsné
Papdi László 
Patai Benőné
Polgármesteri Hivatal dolgozói
PURELAX Bt. 
Rényei Ernő
Scooby Doo Állateledel (Dunavarsány, Üzletsor)
Szadai Józsefné
Szaza Kft.
Szilveszter Lajos
Sziszi Bt.
Szűcsné Himler Márta
Tavirózsa Kemping Kft.- Varga Gábor
Tisza Tivadar és családja
Tóth Mihályné
TUNEL BAU Kft.
Varsa Horgász Bolt (Dunavarsány)
Válóczi Tünde
Vertikál Nonprofit Zrt.
Végelgyengülés Közhasznú Tömegsport Egyesület
Zsákai Józsefné
Zsákai Judit
www.homlogzati-szigeteles.hu
(Clingon Kft. a homlokzati szigetelés specialistája)

a XXiv. Délegyházi Napok támogatói és segítői:
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zelk zoltán szavai a nyár felhőtlen időtölté-
sére hívják fel a figyelmet, azonban nem fe-
ledkezhetünk meg arról, hogy ezen időszak
többszörösen hordozza magába a veszély-
helyzeteket. az iskola helyett az egész napos
felelősség a családokra hárul.
a nyári vakáció nemcsak az örömöt, gya-
korta a túlzott felszabadultságot is jelenti,
főleg az arra „fogékony” gyermekeknek. a
táboroztatások mellett alakulhat úgy, hogy
gyermekünk felügyeletét nem tudjuk a biz-
tonságos falak között megoldani, így a sza-
badban töltött szabadság érzése során cse-
meténk figyelmetlenebbé, könnyelműbbé
válhat. a statisztikák szerint az iskolai szün-
időben, s főként nyáron ugrásszerűen meg-
emelkedik a gyermekkori balesetek száma.
Minden szülő feladata, hogy gyermekét fel-
készítse a szünidő során adódó veszélyhely-
zetekre, azok elkerülésére. gondoljuk végig,
hogy hol, milyen veszélyek leselkedhetnek
gyermekünkre, s még időben hívjuk fel
ezekre és következményeikre a figyelmüket.
Erősítsük gyermekünkben a felelősség tuda-
tot, mely során térjünk ki arra, hogy mindig
úgy kell cselekednie, hogy tetteiért vállalni
kell a felelősséget! Úgy tanítsuk meg a gyer-
mekeket a biztonságra, hogy mi magunk jó
példát mutatunk nekik. 

Néhány jó tanács! 
- adódik úgy, hogy ameddig a szülő dolgo-

zik a gyermek játszótérre, barátokhoz, is-
merősökhöz látogat el. Minden esetben
beszéljük át közösen gyermekünkkel, hogy
csak az előzőleg megbeszélt helyre menjen
játszani, a hazatérés időpontját határozzuk
meg.

- amennyiben gyalogosan, vagy kerékpárral
közlekedik gyermekünk, ne feledjük vele át-

beszélni a közlekedési szabályok betartását! 
- kerékpározás, gördeszkázás, görkorcsolyá-

zás alkalmával viseljen védő felszerelést,
bukósisakot. 

- beszéljük meg gyermekünkkel, hogy idege-
nekkel szemben legyen körültekintő. Tud-
jon nemet mondani, amennyiben idegen
ember arra kéri kísérje el valahova, mert
mutatna, vagy adni szeretne neki valamit. 

- tudatosítsuk benne, hogy abban az eset-
ben, ha egyedül tartózkodik otthon ne en-
gedjen be a lakásba ismeretlen személyt,

egy esetleges telefonhívás alkalmával ne
árulja el, hogy egyedül van otthon. 

- otthon is történhet baleset, így ennek elke-
rülése érdekében beszéljünk a gyerme -
künknek a villamos berendezések szak-
szerű használatáról.

- az értékek megóvása is kiemelt fontosságú,
így készpénzt csak annyit tartson magánál,
amennyi feltétlenül szükséges. 

- tanítsuk meg gyermeküknek, hogy otthon-
ról történő elinduláskor gondosan zárja be
a nyílászárókat, a lakáskulcsot ne tegye lát-
ható helyre (nyakába, hátizsák oldalára). Fi-
gyeljen hátizsákjára, táskájára, kerékpárját
ne hagyja őrizetlenül vagy lezáratlanul. Kö-
zösen beszéljük meg ki az a személy a la-
kókörnyezetben akihez baj, illetve veszély
esetén fordulhat.

Tanítsuk meg vele a közismert fontosabb te-
lefonszámokat, melyekre veszélyhelyzetben
szükség lehet: 
mentők: 104; rendőrség: 107;
tűzoltóság: 105; segélyhívó: 112

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

tisztelt Kerékpározók!
a Pest Megyei Balesetmegelőzési Bizottság kiemelt figyelemmel kíséri Pest megye
útjain a biztonságos kerékpáros közlekedést, és ennek érdekében a kerékpáros köz-
lekedési kultúrát. a nyári szünet megkezdését követően fokozottan veszélyeztetettek
a gyermekkorú kerékpárosok, mivel életkorukból adódóan nem rendelkeznek a meg-
felelő közlekedési szabályismeretekkel. a közúti közlekedés során számos esetben
tapasztalható, hogy a gyermekekkel kerékpározó felnőttek közlekedésük során a
gyermekek előtt haladva vesznek részt a közúti forgalomban. a jogszabályokban
meghatározottakon túlmenően fontos, hogy a balesetveszély kialakulását megelőzve
a felnőttek a kerekpározás során a gyermekek mögött haladjanak, és ezáltal őket fi-
gyelemmel kísérve az adott közlekedési szituációnak meg-
felelő instrukciókkal lássák el őket a szabályos és biz-
tonságos közleke- dés segítése érdekében.

Pest Megyei Balesetmegelőzési 
Bizottság

Hova menjünk,
milyen tájra?
Hegyre talán
vagy pusztára?

Folyópartra
vagy erdőre?
Faluszéli
zöld mezőre?

Lepkét fogjunk
vagy horgásszunk?
Vagy mégiscsak
hegyet másszunk?

Akár erdő,
akár folyó:
gyönyörű a
vakáció 

(Zelk Zoltán)

vaKáCiÓ 2016
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Hitélet

A Római Katolikus Egyház ünnepei, szentjei július hónapban

a harmadik parancsolat az egyik leginkább
köztudatban élő parancsolat. Leginkább
akkor szoktuk emlegetni, ha valaki az istent
is belekeveri a szitkozódásba, vagy a figyel-
mesebbek akkor, ha valaki egy „Istenem”-et
sóhajt fel, ezzel megszólítja az Urat, de nem
imádkozni készül. Mindezt helyes is, ha ész-
revesszük, és figyelmeztetjük egymást, de aki
ezekre a cselekedetekre korlátozza ennek a
parancsnak a használatát, az egy keresztyén
emberek között sokkal jellemzőbb értelme-
zési tartománytól fosztja meg magát. Ez
pedig az, hogy a „nevét felvenni” nem csak azt
jelenti, hogy kimondani.
Hogyan vette fel az új szövetség (sic!) em-
bere az Ura nevét? Jézus Krisztusról nevez-
tetünk keresztyénnek. Tehát aki magát ke-
resztyénnek vallja, az is meg tudja szegni ezt
a parancsolatot, ha „hiába” veszi magára ezt
a nevet. a hiába szó itt az ok nélküliséget je-
lenti. a kérdés tehát az, hogy hogyan lehe-
tünk nem hiába keresztyének? az első dolog
az, hogy az ember megtér, azaz belekerül a
Krisztus-közösségbe. Ez a lelki esemény az,
amelyben megértjük, hogy istennek nem az
ítéletébe, hanem a szeretetébe menekülhe-
tünk, és ezt fel is kínálja mindenkinek. Ha
ezt valaki megérti és elfogadja, az ebből fa-
kadó hála fogja arra sarkallni, hogy egyre
méltóbb legyen az Úr nevének hordására.
Ezt követi a megismerés eseménye. az em-
bert elkezdi érdekelni, hogy ki is az az isten,
aki megszabadította és újjá teremtette. Ez

azonban már nem pontszerű esemény, sok-
kal inkább életünk végéig tartó folyamat,
mely a mennyek országában fog reménység
szerint kiteljesedni. igeolvasással, igehirdetés
hallgatásával, aktív keresztyén közösségi élet-
tel és rendszeres imaélettel tud ez a folyamat
eredményes lenni. a harmadik dolog pedig
az, amiben majd meg is látszik, hogy keresz -
tyénné lettünk, és nem hiábavalóan. Ez a
cselekedetek szintje, amikor az ember meg-
tanulja átültetni a gyakorlatba azt, amit az is-
meretszerzési vágya szerzett neki, azaz meg-
tanul szeretni. Elsősorban az istent, utána
pedig az embereket. azokat is, akiket ma-
gunktól nem menne. Mert ha csak azokat
szeretjük, tettekkel is, akik nekünk szimpati-
kusak, akkor nem vagyunk különbözőek a
világi emberektől, márpedig ez a valódi ke-
resztyének legszembetűnőbb jellemvonása.
Ha tehát a magunk korában akarjuk megélni
a harmadik parancsolatot, akkor térjünk
meg, keressük az istent, és szeressünk. az
Úr adjon nekünk erőt és kitartást mindeh-
hez, és szentlelkének pártfogó segítsége ve-
zéreljen minket egész életünkben, hogy ne
hiába neveztessünk keresztyénnek az Úrról,
aki a saját élete árát sem tartotta soknak,
csakhogy minket megmentsen. ámen!

a Délegyházi református missziói
egyházközség aktuális programjai

Állandó alkalmaink:
szerda 18:00 – altemplom – Felnőtt Bibliaóra

Péntek 18:00 – altemplom – ifjúsági Biblia-
óra (12-16 éves korosztálynak)
Vasárnap 18:00 – altemplom – Fiatal felnőt-
tek Bibliaórája (17-30 éves korosztálynak)
Vasárnap 10:00 – Templom – istentisztelet
és gyermekistentisztelet 
További eseményeink:
augusztus 20. 10:00 – Templom – Újkenyér -
ért Hálaadó ünnepi Úrvacsorás istentiszte-
let
szeptember 10. 10:00-16:00 – Templom –
gyülekezeti gyermekszombat. 
a 2016/17. évi konfirmációs felkészítésre
szeptember 11-ig van lehetőség jelentkezni.
a felkészítő alkalmak heti egyszer másfél
órában, a csoport minden tagjának alkalmas
időpontban szervezzük. Mindenkit várunk,
aki 2017. május 25-ig betölti 14. életévét! 

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
Bankszámlaszám: Délegyházi reformá-
tus Missziói Egyházközség 
10918001 00000085 97250000
alkalmainkra hívunk és várunk szeretet-
tel mindenkit!

Sáska Attila
református lelkipásztor

Délegyházi református missziói egyházközség
„Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd…”

(2 Mózes 20, 7. – Károli fordítás)

Július 2. - szűz mária látogatása erzsé-
betnél – sarlós Boldogasszony
nyugaton ez a Mária ünnep a gótika korá-
ban keletkezett, a kor lelkiségéhez hozzátar-
tozott az Úr élete egyes részeinek megün-
nepléséhez. Konstantinápoly 1204-ben nyu-
gati uralom alá került, így az V. századból
származó Mária ünnepet új tartalommal töl-
tötték meg. a Kisebb Testvérek rendjében
1263-tól július 2-án ünnepelték, ez volt Ke-
resztelő szent János születése nyolcadát kö-
vető nap. az egész Egyházra Vi. Urbán
pápa terjesztette ki a látogatás ünneplését.
iX. Bonifác pápa 1389-ben vigiliával és nyol-
caddal egészítette ki. Hazánkban július 2-án
ünnepeljük a Magnificat születésnapjával
együtt (Lk. 1,39) „Magasztalja lelkem az Urat,
és szívem ujjong megváltó Istenemben! Mert tekin-
tetre méltatta alázatos szolgálóleányát, lám, ezentúl
boldognak hirdet engem minden nemzedék.”

Július 3. - szent tamás apostol
az apostollistán a szinoptikus evangéliu-
mokban Máté után találjuk Tamást. nevé-
nek jelentése: iker. János evangéliumában
Didimosz néven találjuk. Jellemvonásait a
negyedik evangéliumból ismerjük meg. Jézus
életének kritikus pillanataiban belső heves-
séggel mondja ki: „Menjünk és haljunk meg vele!
(Jn. 11,16) az utolsó vacsorán Tamás ismét
megszólal: Uram, azt sem tudjuk hová mész, ho-
gyan ismerhetnénk az utat? (Jn. 14,5) Ekkor
Jézus mondja: „Én vagyok az Út, az Igazság és
az Élet!” (Jn. 14,6) a harmadik mondat: „Ha
csak nem látom kezén a szögek helyét, ha csak nem
teszem a kezemet a szögek helyére, és kezemmel nem
érintem oldalát, nem hiszem.” (Jn. 20,25) Ki-
mondhatjuk, hogy Tamás apostol hűséges és
hitre kész ember volt. szíriában, Perzsiában
és Dél-indiában (Kerala) hirdette Krisztus
örömhírét. Mylaporban halt meg 72-ben,

ereklyéit az Ortonai dómban őrzik. india, a
megtérő ateisták, valamint az építészek vé-
dőszentje.

Július 11. - Nursiai szent Benedek apát,
európa fővédőszentje
Benedek, skolasztika testvére, 480, március
21-én született az umbriai norciában. rómá-
ban nevelkedett, majd subiaco környékén re-
metéskedett. Tanítványait összegyűjtötte és
Monte Cassinóba ment, ahol megalapította
a ma is híres kolostorát. regulát állított
össze, amely gyorsan elterjedt. a nyugati
szerzetesség atyjának őt tartjuk. 547-ben halt
meg. a Viii. századtól a mai napon tartották
ünnepét. „Ora et labora – Imádkozzál és dolgoz-
zál” ez az alapelve. szent Benedek fiainak je-
lentős szerepe van Európa megtérítésében
és kultúrájának kialakításában. a rend gyor-
san elterjedt, számos kolostort alapítva. 
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Duputapó, supó…
Mielőtt még bárki megijedne, magyarul foly-
tatom a sorokat nem pápuai nyelvjárásban.
Megint abból a könyvből szeretnék idézni,
amit a misszionárius barátomtól kaptam és
tele van érdekes, tanulságos történetekkel,
amik segítenek nekünk, hogy egy-egy szót
jobban értsünk. azok a misszionáriusok,
akik bibliafordítással foglalkoznak egyben
nyelvészek is, hiszen például egy afrikai kis
törzsnek nincsen írott, hanem csak beszélt
nyelve. Le kell írni a hangokat, betűket kell
alkotni és meg kell őket tanítani írni, olvasni
mielőtt Bibliát adnak a kezükbe. a fordítók
sokszor szembesülnek azzal a problémával,
hogy az adott nép nem érti a bibliában sze-
replő egyes szavakat. Vannak könnyen ért-
hető szavak, amiket ők is használnak a min-
dennapi életükben, de például az a szó, hogy
váltságdíj nem szerepel a szókészletükben.
Együtt ült a fordítóból és helyiekből álló
csoport, mikor a fordító próbálta nekik el-
magyarázni mit jelent az, hogy váltságdíj. se-
hogy sem értették ezért kérdezni kezdte
őket:
„- régen mikor harcoltatok fogtatok el el-
lenséges embereket, igaz?
- igen.
- Előfordult, hogy elengedtetek élve egy fog-
lyot valamilyen ellenszolgáltatásért? Kagyló-
ért, malacért?

a válasz csak nevetés volt. ilyen eszükbe
sem jutott. Mikor háborúskodtak, embereket
gyilkoltak őket mindig csak a bosszú moti-
válta. De akkor az egyiküknek eszébe jutott
valami. 
- Van nálunk valami, ami ehhez hasonlít, de
ellenséggel soha nem csináltuk csak saját
törzsünk tagjai között. Duputapónak hívják.
- Ezt a szót ismerem – örültem meg. Csere-
kereskedelmet jelent. Mesélj róla – kértem.
- Tudod, mi mindig a kiegyenlítésre törek-
szünk, de nem mindig sikerül. Törzsünk
éppen új kertet ültetett. Wótale éppen egy
fát vágott ki egy dombon. alatta egy nő pál-
mafát gondozott. Mindegyik tudott a másik
jelenlétéről. Wótale szólt az asszonynak,
hogy menjen el onnan, mert a fa dőlni fog.
az asszony nem ment arrébb, mert azt gon-
dolta, hogy még időbe telik, míg a fa kidől.
Wótale újra és újra figyelmeztette az asz-
szonyt, hogy menjen el onnan, de ő nem
hallgatott rá. Egyszer csak sokkal hamarabb,
mint ahogy gondolták volna a fa dőlni kez-
dett. az asszonynak már nem volt ideje,
hogy elmeneküljön a fa elől és az rázuhant,
agyonütve a nőt.
Wótale elfutott és elbújt egy házban. a nő
rokonai állig felfegyverkezve vonultak a ház-
hoz és Wótale életét követelték az asszony
életéért. a férfi rokonai próbálták magya-

rázni, hogy véletlen balesetről van szó. a nő
rokonai nem tágítottak „életet, életért” kia-
bálták. Wótale nem mert kimozdulni a ház-
ból, de rokonai kimentek és mindenféle ér-
tékes holmikat vittek ki magukkal, amiket a
nő rokonainak kínálgattak. Malacokat,
háncsszoknyát, bozótvágó kést és minden
olyan dolgot, amik számukra nagyon becse-
sek voltak és önszántukból nem adták volna
oda őket. Eleinte úgy látszott, hogy nem fo-
gadnak el semmit, de mikor már szép halom
lett az eléjük rakott tárgyakból egyszer csak
valaki azt mondta, hogy „supó” – ami azt je-
lenti elég lesz. Wótale családjának vezetője
azt mondta: „Duputapó”. a nő családja a
sok ajándékkal elment és Wótale kijöhetett.
Végre szabad volt és nem kellett félnie a
bosszútól.
- Mi lenne, ha ezt a szót használnánk ebben
a bibliai versben? –kérdeztem. Halálos ve-
szélyben voltunk, de jött Jézus és alkudni
kezdett értünk. Felajánlotta az életét helyet-
tünk, mi pedig szabadon elmehettünk.
Duputapó, és isten azt mondta, supó.”
„Mert az emberfia sem azért jött, hogy
neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgál-
jon, és életét adja váltságul sokakért. Márk
10:45”

Mihály Csilla
Baptista Gyülekezet

Hazánkban Pannonhalma után több kolos-
torban éltek és imádkoztak szent Benedek
fiai. iii. Honoriusz avatta szentté Benedek
apátot. Vi. Pál pápa 1964-ben Európa fővé-
dőszentjévé nyilvánította.

Július 22. - szent mária magdolna
Magdalából származott a név. Krisztus kí-
sérői közé tartozott, a szentírásban a szi-
noptikusoknál olvashatunk róla. Jelen volt
Jézus halálánál (Mt. 27,56), és elsőként
látta meg a feltámadt üdvözítőt. a feltá-
madt Jézus őt küldi tanítványaihoz, ő pedig
hírül adta: „Láttam az Urat, ezt mondta
nekem: „Felmegyek az én Atyámhoz a ti Atyá-
tokhoz, az én Istenemhez, a ti Istenetekhez”

(Jn 20,11-18). szent Mária Magdolna tisz-
telete a Xii. században terjedt el. a keleti
hagyományban az apostolokkal egyen-
rangú (inaposztolé) kenetvivő asszony (Mt
28, Mk 16,1-8) 

Július 25. - szent Jakab apostol
Jakabot zebedeus és szalome fiának, János
apostol testvérének mondják. a testvérek
heves természete miatt az Úr a „mennydör-
gés fiainak” nevezte őket. Jézus szűkebb kö-
rébe tartozott. a Tábor hegyén és a getsze-
máni kertben is ott volt. az apostolok között
ő volt az első, aki vértanúságot szenvedett:
Heródes agrippa király 42 körül végeztette
ki. sevillai izidorig visszamenő hagyomány

szerint spanyolországban Jakab térített.
Camportolába hozták maradványait, ma is
jelentős zarándok hely. Jakab kezdetben
nagyravágyó fiatalember volt, később kész-
séges lett az Úr követésére és lelkes barátja
volt Jézusnak.

Július 26. - szent Joakim és szent anna
a boldogságos szűz Mária szülei, a Vi. szá-
zadban terjedt el tiszteletük. szent anna az
anyaság ősképe, bölcs támasza Máriának
gyermeke megértésében, védőszentje azok-
nak, akik sebet kaptak édesanyjuktól.

Józsa Sándorné
hitoktató

Ezt a cikket egy kedves délegyházi lakossal
folytatott beszélgetés ihlette. a hölgy maga-
san iskolázott személy, Magyarországon nőtt

fel, keresztény felmenői vannak, mégis fel-
nőttként döbbent rá arra, hogy a kereszté-
nyek által istenként tisztelt Jézus Krisztus
nem csupán egy mitikus figura, hanem való-
ságos történelmi személyként élt a földön.
Jézus Krisztust elsősorban hit által lehet
megismerni, de számos történelmi doku-
mentum és régészeti lelet is bizonyítja mind-

azokat a dolgokat, amiket vele kapcsolatban
a Bibliában olvasunk.
Jézus Krisztus életéről, cselekedeteiről, ha-
láláról és feltámadásáról legrészletesebben az
Újszövetség számol be, azonban ezt a köny-
vet sokan nem tekintik hiteles történelmi do-
kumentumnak. Pedig az ókorból származó
művek között az Újszövetség egyedülálló:

Jézus Krisztus életének történelmi hitelessége
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OYAMA KARATE KYOKUSHIN HUNGARY
DÉLEGYHÁZI KARATE SPORTEGYESÜLET

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

XXiii. Nyári Karate edzőtábor
tisztelt olvasók!

nálunk csakúgy, mint az iskolában, június az
egyik évvége. a nyáron nem folynak edzé-
sek, mert nincsen olyan edzőtermünk, ahol
nincs szünet, ezért „év vége” hangulat van
júniusban. a nyári karate szünidő előtt azért
még vannak dolgaink. a Dunavarsányi na-
pokon és a Délegyházi napokon felléptünk,
amit tordai viktor vezetett. Látványos és
érdekes bemutatót láthattunk jó zenével. Ez
után az XXiii. nyári edzőtáborok következ-
nek Délegyházán és szentendrén. szeret-
nénk megköszönni az Önkormányzat-
nak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta
az általános iskola tornacsarnokát az
edzőtáborra! szükség volt rá, hogy terembe
menjünk, mert az elmúlt években mindig
tornacsarnokokban kötöttünk ki az időjárás
miatt. a táborokban a napi 3-4 edzés mellett,
váratlan éjszakai viharok is kialakulhatnak…
Kemény táborok lesznek, tehát fárasztó, sok
koncentrációt igénylő munka folyik majd, és
természetesen, mivel gyerektáborokról van
szó, vetélkedők, versenyek tarkítják a prog-
ramot. az edzőtáborok sorát augusztusban
nemzetközi Edzőtábor zárja.
igyekszünk komolyan venni azt, amit te-
szünk. a karatéban nagyon fontos a tisztelet

mások felé. nem csak a magasabb övesekre,
hanem az idősebbekre, edzőpartnerekre,
szülőkre, nagyszülőkre, tanárokra gondolok.
a mai világban éppen ez kezd kifogyni az
emberek életéből. Edzésen a kicsik is meg-
tanulják a viselkedési szabályokat. Tudnak
majd viselkedni más szituációban is, és ez
nagyon fontos. De a tisztelet csak azok felé
fog kialakulni, akik ugyanúgy komolyan ve-
szik visszafelé, nem csak elvárják. a Kyokus-

hinkai Karate egy hierarchikus rendszer alá-
fölé rendelési viszonnyal. „Fenn” az edző-
tanár, „lenn” a tanítványok… és ez a tisztelet
nélkül nem működik. 
itt a nyár a sportversenyekkel, Labdarúgó
Európa Bajnoksággal, augusztusban Olim-
piával. Mindenkinek kellemes nyarat kívá-
nok!

Marossy Károly 4. dan 
klubvezető

a legtöbb hiteles kézirat (több mint 24.000
darab) ebből maradt fenn (második helyen
Homérosz iliásza áll, 643 másolattal). 
az Újszövetség szerzői közül Máté, Márk és
János szem- és fültanúi voltak Jézus életének,
csodatételeinek, halálának és feltámadásának,
bár Márk nem tartozott az apostolok közé.
Lukács, aki szintén nem volt Jézus személyes
tanítványa, hiteles tanúk beszámolói alapján,
a korabeli történetírás minden követelményé-
nek megfelelően írta meg evangéliumát.
Jézus és Keresztelő János születésének idő-
pontja például hónapra pontosan meghatá-
rozható Lukács beszámolója alapján.
Péter és János apostol leveleikben hangsú-
lyosan el is határolódnak a mítoszgyártástól:
„Ugyanis nem kitalált legendák nyomán hoztuk tu-
domásotokra a mi Urunk, Jézus, a Messiás erejét
és megjelenését, hanem szemtanúi voltunk fenséges
voltának”(Péter 2. levele 1:16), „Ami kezdettől
fogva létezett, amit hallottunk, amit szemünkkel
láttunk, aminek szemtanúi voltunk, s amit ke-

zünkkel megérintettünk (…) azt hirdetjük nektek
is” (János 1. levele 1:1-3).
az Újszövetség napjainkban ismert legko-
rábbi töredéke János evangéliumából szár-
mazik. Ez egy másolat, de aki a másolatot
készítette i.sz. 130 körül, még ismerhette a
szerzőt, János apostolt. a második századtól
kezdve az egyházatyák az evangéliumokra és
az apostoli levelekre, mint hiteles, elfogadott
történelmi dokumentumokra hivatkoznak.
sokan úgy vélekedhetnek, hogy az Újszövetség
és az apostolok szerzői elfogultak voltak, ezért
a beszámolóik nem szavahihetőek. azonban
az i.sz. 1. század egyéb történetírói is tesznek
említést Jézus Krisztus életének főbb mozza-
natairól, tevékenykedéséről, és kortársként erő-
sítik meg azt, amiről az evangéliumok beszá-

molnak. ilyen például Josephus Flavius törté-
netíró, aki soha nem tért keresztény hitre,
mégis A zsidók története című munkájának tizen-
nyolcadik fejezetében így ír Jézus Krisztusról:
„Ebben az időben (tudniillik Pilatus helytartósága ide-
jén) élt Jézus, ez a bölcs ember, ha ugyan szabad őt em-
bernek neveznünk. Ugyanis csodákat művelt és taní-
totta az embereket, akik szívesen hallgatják az igaz-
ságot, és sok zsidót és görögöt is megnyert. Ő volt a
Krisztus. És ámbár főembereink följelentésére Pilatus
keresztre feszítette, most is hívek maradtak hozzá
azok, akik addig szerették. Mert harmadnap feltá-
madt és megjelent közöttük, mint ahogy Istentől küldött
próféták ezt és sok más csodálatos dolgot előre megjö-
vendöltek felőle. S még ma is megvan a keresztények
felekezete, amely róla vette a nevét.”

(Folytatás a következő számban.)
ÚJra iNDUlt a vidám vasárnap közvetítése vasárnap délelőtt 11-kor az atv-n.

az adás felvétele élőben követhető az interneten szombat esténként 19.00-tól a www.hit.hu oldalon.
szeretettel várunk mindenkit istentiszteleteinken!

Hit gyüleKezete - Dunaharaszti. Istentiszteletek: Péntekenként 18.30-tól
Cím: Dunaharaszti, arany János u. 30. (a focipályánál) Telefon: 0670-546-0505
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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

ParKettás mester vállal:
lerakást, javítást, csiszolást, lakkozást, PVC - szőnyeg

ragasztást anyaggal is. szolid árak, garancia!
telefon: 06-30-354-37
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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!

Jóga órák Délegyházán,
nyáron is!

Kezdők, újrakezdők és idősebbek számára is könnyen 
kivitelezhető gerincjóga órák Délegyházán, a Kölcsey
Művelődési Központban.

Szeretettel várlak,
szerdán délelőtt  9-10-ig, 

kedden és csütörtökön       délután 18-19 óráig. 
Helyszín: Kölcsey Művelődési Központ. 

Az első részvétel mindenkinek ingyenes, 
gyere és próbád ki!

Varga Éva
gerincterápiás jógaoktató

Tel.: +36-30-311-8211


