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2016. június 17. (péntek)

Hunyadi János Általános Iskola 
11.00 óra Az iskola 8. évfolyamos

tanulóinak ballagása

Nagysátor – Rákóczi u. 9.
20.00 óra ROCKABILLY koncert

TOM WHITE ÉS
BARÁTAIVAL

2016. június 18. (szombat)

6.00 óra A Csokréta Asszonyklub zenés
ébresztője Délegyháza utcáin

I-es tó
8.00 óra Horgászverseny a Délegyházi

Horgász Egyesület szervezésében
13.00 óra Evezés

Szent István tér
10.00 óra Kutya kiállítás – nevezés 

a helyszínen
10.00 óra Íjászat
16.45 óra ERDőS CSABA világbajnok, 

rekorder és csapatának
motoros kaszkadőr
bemutatója

Sportpálya
9.30 óra Kispályás labdarúgó torna –

nevezés a helyszínen

Nagysátor – Rákóczi u. 9.
10.00 óra Rendezvénysorozat ünnepélyes

megnyitója
A rendezvénysorozatot 
megnyitja 
Dr. Riebl Antal polgármester

Közreműködnek:
Bednárik László
Kölcsey Kórus
Horváth Dávid
Kalányos Alexandra

Újszülöttek polgárrá fogadása
Közreműködik:

Napsugár Óvoda
Kisvakond csoportja

11.00  óra Játékos foglalkozás és lufis
bohóc gyerekeknek

14.00 óra Délegyháza Életháza
Cseppkő Gyermekotthon
műsora
Délegyházi Karate 
Sportegyesület bemutatója 
Bujutsu Kai Kenshin Ryu
Távolkeleti harcművészeti
bemutató 
Hard Core Gym - Kettlebell
bemutató 

15.45 óra Kitüntetések átadása
Közreműködik: Dáni János

Kantátika Férfikar
Kalányos Alexandra

17.00 óra IDOLS koncert
17.40 óra Eredményhirdetések

18.15 óra RAJKÓ ZENEKAR
és az OPERETT VOICES Társulat
magyar nóta műsora

19.00 óra VASTAG TAMÁS
és az OPERETT VOICES Társulat 
musical műsora

19.45 óra Amirah  hastánccsoport
bemutató 

Yaratma és a Szeráj 
Gyöngyszemei 
hastánccsoport bemutató

Támogatójegyek sorsolása 

21.00 óra HIP HOP BOYS koncert
22.00 óra Utcabál az IDEÁL Zenekarral

2016. június 19. (vasárnap)

Szent István tér
10.00 óra Íjászat
10.00 óra Cica kiállítás – nevezés a helyszínen
13.00 óra Evezés
16.30 óra NÉMETH VIKTÓRIA 

díjugrató bemutatója

Nagysátor – Rákóczi u. 9.
14.00 óra IV. NÉPZENEI ÉS

NÉPTÁNC TALÁLKOZÓ

16.30 óra Délegyházi hip – hoposok
és a Black Sisters
R3DOne Tánciskola
Csokréta Asszonyklub tánca
Hivatali lányok tánca
Délegyházi Country Line Dance
Tánccsoport 
Willpower Tánc és Sportegyesület
Felnőtt csoportja

18.00 óra ANNAMARY koncert 
18.30 óra KIS GRÓFO KONCERT

Támogatójegyek sorsolása

20.00 óra HONEYBEAST
élő koncert

XXIV. Délegyházi Napok és IV. Népzenei és Néptánc Találkozó
2016. június 17-18-19.

Délegyháza Község Önkormányzata idén is megrendezi hagyományos falunapi rendezvénysorozatát. 
A rendezvénysorozatot „Ugye, mi jó barátok vagyunk?” (Presser Gábor) jegyében szervezzük.

A rendezvénysorozat ideje alatt:

a Délegyházi Segítő Anyukák Civil Szervezete népi játszóházzal várja a gyerekeket • Finta László festőművész kiállítása megtekinthető a 
Civilek Házánál • a Délegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület fogadja az érdeklődőket • a Délegyházi Faluszépítő Egyesület Íjász tagozata
várja az íjászat és az őseink fegyverei iránt érdeklődőket, Evezős csapata pedig a vízisport kedvelőit • Mindkét nap 9. 00 – 12.00 óra között

ingyenes vérnyomás- és vércukormérés az Egészségügyi sátorban

A helyi civil szervezetek képviselői, BÜFÉ, Kirakodóvásár és Vidámpark várja a közönséget!

A rendezvénysorozat minden programja ingyenesen látogatható! A műsorváltozás jogát fenntartjuk! 
Szeretettel és tisztelettel hív és vár minden kedves érdeklődőt

Délegyháza Község Önkormányzata!
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Délegyháza Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 2016. április 26-án rendes
ülést tartott a Polgármesteri Hivatal Tanács-
termében. Az ülés kezdetén dr. Riebl Antal
polgármester beszámolt a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról. 
Az ülés első napirendi pontjaként a Képvi-
selő-testület megalkotta a 2015. évi zárszám-
adási rendeletét (9/2016. (IV.27.) önkor-
mányzati rendelet a 2015. évi pénzügyi terv
végrehajtásáról). Második napirendi pont-
ként a 2015. évi belső ellenőrzési jelentések-
ről készített éves ellenőrzési jelentés jóváha-
gyására került sor. A víziállás ügyek kereté-
ben öt kérelmet bírált el a Képviselő-testület.
Ezt követően támogatási kérelmeket, vala-
mint ingatlanügyeket tárgyalt a Képviselő-
testület. A jelenlegi óvodavezető vezetői
megbízásának közelgő lejárta miatt döntés
született az óvodavezetői pályázat kiírásáról.
Jóváhagyta a Képviselő-testület a szennyvíz-

tisztító telep rekonstrukciós munkálataival
kapcsolatos konzorciumi megállapodást, va-
lamint az önkormányzat új közbeszerzési
szabályzatát. Az egyéb településfejlesztési és
településüzemeltetési ügyek keretében a
gyepmesteri szerződés jóváhagyásának, a
DPMV zrt. közgyűlésére részvényesi kép-
viselő meghatalmazásának, valamint a vasút-
állomás üzemeltetésének ügyét tárgyalta a
Képviselő-testület. 
A Képviselő-testület 2016. május 17-én ren-
des ülést tartott a Polgármesteri Hivatal Ta-
nácstermében. Az ülés a lejárt határidejű ha-
tározatokról szóló beszámoló ismertetésével
kezdődött. Az első napirendi pont keretében
a Délegyházi napok szervezéséről szóló be-
számolót tárgyalta a Képviselő-testület, majd
a Hunyadi János Általános Iskola átszerve-
zését (feladatcsökkenés: a halmozottan fo-
gyatékos sajátos nevelési igényű tanulók in-
tegrált ellátási feladatának törlése) vélemé-

nyezte. Jóváhagyásra került a gyermekjóléti
Szolgálat alapító okiratának módosítása, va-
lamint a gyermekvédelmi és gyermekjóléti
feladatok ellátásáról szóló beszámoló. Mó-
dosította a Képviselő-testület a helyi iparű-
zési adóról szóló rendeletét (10/2016. (V.18.)
önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adó-
ról szóló 22/2003. (XII.23.) önkormányzati
rendelet módosításáról), a háziorvos és vé-
dőnő vállalkozó számára biztosított adómen-
tességről szóló rendelkezéseket pontosította
az Európai Unió vonatkozó bizottsági ren-
deletének figyelembe vételével. Az ülést kö-
vetően helyszíni bejárást tartott a Képviselő-
testület. 
Az ülések jegyzőkönyvei, és az üléseken al-
kotott rendeletek a Könyvtárban, illetőleg a
község honlapján (www.delegyhaza.hu) olvas-
hatók. 

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

Önkormányzati Hírek

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 
kizárólag a halálesetek anyakönyvezése

történik, mely esetben a
06-24/542-155/1. mellék 

ügyeleti telefonszámot hívhatják. 

dr. Molnár Zsuzsanna 
jegyző

A Délegyházi Horgász Sport Egyesület 
Felkészítő tanfolyammal egybekötött

Horgászvizsgát hirdet
2016. június 11-én, szombaton 9.00 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.: 06/20/972-73-74

A "MISA" Alapítvány által szervezett Senior Foglalkoztatási Klub
(közismert nevén: Álláskeresők Klubja) megtartotta soros foglal-
kozását május 03-án Dunavarsányban, a művelődési házban.
A foglalkozás első részében a Pannon-Job-tól érkezett munkaadó,

aki tájékoztatta a megjelenteket az aktuális munkakörökről, mun-
kafeltételekről és kereseti lehetőségről. Többen is megírták a jelent-
kezési lapot és az előzetes felmérő tesztet. Ezt követően az álláslis-

tából válogattak a munkát keresők. A következő foglalkozásra ki-
vételesen nem június első keddjén, hanem 2016. május 31-én, ked-
den 14.00 órai kezdettel kerül sor Dunavarsányban, a művelődési
házban.  Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk. 
A klubvezetőség nevében: 

Dr. Gligor János 
klubvezető 

A "MISA" Alapítvány hírei
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Iskolánk kis énekkara idén április 1-jén
Sződligeten, a „Nagycsoportos
ének” kategóriában EZÜST minősí-
tést ért el.

Május 6-án, Tökölön a „Szárnyaló”
Pünkösdi Dalosünnepen értek el a
sok művészeti iskolai kórus között egy
újabb szép címet, amely a kórus egyre
fejlődő színvonalát szépen kifejezi:
ARANYMÁLINKóK lettek. 

Következzen egy részlet Meleg Viktória
6.-os kórustag élménybeszámolójából:
„…amikor kiálltunk a színpadra, mindenkin
látszott, hogy mindent belead. A 4. rész végén
volt az eredményhirdetés. A legértékesebb cím
volt a Gyémántmadár, Sárgamadár, Aranymá-
linkó, végül az Ezüstmadár. Mi Aranymálin-
kók lettünk! Kaptunk oklevelet, csokit, CD-t
és egy szívet. Az elején kapott nemzetiszínű filc-
madárkát mindenki kitűzte és úgy énekelt.
Mindenki nagyon jól érezte magát: Marossy
Kiara és Rebeka, Gál Dorottya, Meleg Dia,
Mozsolics Máté, Tordai Kíra, Kemenczei
Anna, Hidegföldi Niobé, Pereszlényi Réka,
Fartade Daniela, Lukács Botond, Völler Bo-
tond és Paul Fartade. Görbe Irénke néni
végig fotózott minket, utána a Facebook-ra is

feltette a képeket, hogy láthassa a falu népe. Kö-
szönet neki, és természetesen Petőné Piroska
néninek, hogy ilyen jól felkészített minket!”
Az idei év harmadik megmérettetése

június 18-án lesz Dunavarsányon, a
kórusminősítőn. Drukkoljunk nekik,
mert nagyon szépen fejlődnek, bátran
veszik a nehéz akadályokat és jó hírét vi-
szik a délegyházi gyerekeknek!

Bulyákiné Éberth Anna

A Mákvirágok sikerei

Méltóság Mezeje jótékonysági váltófutás

2016. április 20-án az ötödi-
kesek az Aquincumban, áp-
rilis 22-én a nyolcadikosok
pedig a Terror házában és
az Operaházban jártak ta-
nulmányi kiránduláson.

utolsó közös kirándulás az erdei iskola előtt

A majosházi Református Diakóniával kar-
öltve iskolánk már a sokadik futóversenyt
szervezte meg. A nevezési díjakból és a fel-
ajánlásokból származó összeget a majosházi
Hospice-ház építésének befejezéséhez aján-

lottuk fel. Idén ez kb. 43 ezer Forint volt!
Eljöttek hozzánk futni a majosházi és a tak-
sonyi diákok is. A képek a négy szakaszban
váltót futó gyerekek, tanárok és a csatla-
kozó szülők küzdelmét örökítik meg, me-

lyet a kilométerekkel és önmagukkal vívtak.
Örömmel jelentjük, hogy minden induló
meg tudta tenni a saját távját, sőt voltak, akik
több szakaszt is bevállaltak és le is futottak!

Bulyákiné Éberth Anna
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Kalandozás Magyarországon Nyulász Péter mesehőseivel

A Föld napja az iskolánkban

A Pest Megyei Könyvtár jóvoltából 3. évfo-
lyamos gyerekeink 2016. április 25-én dél-
után találkozhattak a délegyházi könyvtárban
nyulász Péter író-költővel. A negyven ol-
vasó „kedvéért” kiraktuk az olvasóteremből
az asztalokat, és az új padlószőnyegen, a pár-
nákon és a babzsák-fotelekben kényelmesen
elhelyezkedve folyt az interaktív beszélgetés.

Miután megismerkedtünk az író korábbi ki-
találós versikéket és beszédfejlesztő mondó-
kákat tartalmazó gyerekkönyveivel, rátér-
tünk a háromkötetes meseregényére, amely-
nek a hősei a Balaton és a Bükk
mondavilágának újraformálása által keltek
életre. A mesés helyszínek mindegyike meg-
található valahol a Balaton körül, a Bakony-

ban vagy éppen a Bükkben. Érdekes lenne
olyan kirándulásokat szervezni, ahol a tanu-
lók Helkával, Kamorral, Cipriánnal vagy
éppen a manókkal, Traminivel és Furminttal
fedezhetnék fel ezeket a szép mondabeli
helyszíneket: a tihanyi Soktornyú Kastély
romjait, a kékkúti Theodóra-forrást, az ör-
vényesi vízimalmot, a tapolcai vizes barlan-
got, a meleg vizű hévízi tavat, a bazaltorgo-
nákat, a bükki barlanglakásokat, az erdőben
a mészégető boksákat vagy a noszvaji kap-
tárköveket…
Ez a fantazy-trilógia érhetne annyit a magyar
gyerekeknek, mint a Harry Potter-sorozat,
hiszen van olyan izgalmas, sőt, sokkal humo-
rosabb is, mint az! A mai gyerekeknek szól,
de a felnőtteket is leköti, ha kicsit is érdek-
lődnek a Balaton tündérének vagy a Bakony
varázslójának kiléte iránt: Jó lenne, ha tud-
nánk, kiről nevezték el a két balatoni hajót,
a Helkát és a Kelént… Kik lehetnek a kövi
dinkák? Hogyan hat a varázscsillám? Mi az
ellenszere? Milyen varázserejű ékszer készült
egy híres meteorit darabkájából? Ért-e valaki
a kövek nyelvén? Miért épült meg a kilenc-
lyukú híd új helyén, a Hortobágyon? Ugye,
mennyi fontos, megválaszolásra váró kérdés
nyüzsög itt?!

A mi gyerekeink is érdeklődéssel gabalyodtak
egyre jobban bele ebbe a mítoszvilágba. Re-
mélem, a sok nyitva hagyott kérdés ráveszi
őket, hogy elolvassák ezeket a regényeket, me-
lyeknek már a képi megjelenítése is alkalmas a
fantáziálásra: a szétfolyóan kövér zamúr, az
ősrégi fa hatalmas gyökerei alatt rejtőző bar-
lang, a Tómélyi Palota, a tyúklábú Mitmitke

macska, a szerelmes Bogi és Ciprián rajza
nagyszerűen kapcsolódnak az író szövegeihez.
Örülök, hogy többen is jelezték, hogy van

már könyvük az írótól. Remélem, hogy jópár
gyereknek felkeltettük az érdeklődését és be-
jönnek kölcsönözni a Pest Megyei Könyv-
tártól érkezett versesköteteket, regényeket. 

Bulyákiné Éberth Anna könyvtáros

2016. április 23-án, szombaton került megrendezésre iskolánkban a Föld napja. Ezen a különleges családi napon tanulóink szüleikkel együtt
egy nyolcállomásos előadássorozaton vehettek részt az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület jóvoltából.
Az egyes állomások a következők voltak: 1. Bogárbemutató, 2. A vizek élővilága, 3. A Föld méhének kincsei, 4. Társasjátékok, 5. Az éhes
bolygó, 6. Óvjuk meg a Földet! Óriás társasjáték, 7. Biodiverzitás, 8. Az év bogara: a mezei tücsök.
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A könyvtár olvasóinak nevében szeretném megköszönni a Csokréta Asszonyklub szorgos
tagjainak, hogy a Föld napján rendbe tették a könyvtár előtti kertecskét, s ezzel megszé-
pítették a környezetünket. 

Bulyákiné Éberth Anna 
könyvtáros

Köszönet
A Máltai Csoport tagjai köszöne-
tet mondanak mindenkinek a jó-
tékonysági bálhoz történő hozzá-
járulásért: vendégváró sajtos rúd
elkészítésével, jegyvásárlással,
tombola felajánlással, anyagi tá-
mogatással. 

Külön köszönjük a bálon résztvevő
vendégeinknek, hogy velünk töl-
tötték ezt a jó hangulatban lezajló
éjszakát. A büfében történő fo-
gyasztásukkal, tombolavásárlásuk-
kal nagyban hozzájárultak a bál
bevételének növekedéséhez.

A jó hangulatért járó elismerés a
tűzoltó zenekart illeti meg!

Köszönjük a polgármesteri hivatal-
nak, hogy a művelődési ház térítés-
mentes használatát biztosította.

Máltai Szeretetszolgálat 
Délegyházi Csoportja

Dolgos asszonykezek
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DÉSA negyedéves beszámolója
A 2016-os évben is szorgalmasan segítenek
a Délegyházi Segítő Anyukák Civil Szerve-
zetének önkéntes anyukái.
2015 évvégén ismét nagyon sok felajánlást
kaptunk a lakosság részéről. Ennek eredmé-
nyeként a januárt ismét egy nagyszabású ru-
haválogatással kezdtük. Sok családnak tud-
tunk ilyen formában is támogatást nyújtani. 
Februárban Trencsánszki Tiborral (az ön-
kormányzat dolgozójával) és egy lelkes
anyukával közösen szállítottunk adományt a
Cseppkő gyermekotthon lakóinak, akikkel
már évek óta kapcsolatban állunk. Örültünk,

hogy személyesen adhattuk át az adományt.
Májusban az anyukáknak szerettünk volna
kedveskedni, ezért kényeztető teadélutánt
rendeztünk. Célunk az volt, hogy ebben a
rohanó világban, a gyereknevelés szépségei
és apró zökkenői mellet az anyukák is szen-
teljenek magukra egy kis időt. Programunk
nagyon színes és igazán relaxáló volt. Ké-
nyeztető masszás mellett meg lehetett tudni,
hogy mit üzen az arcunk, ezen kívül volt
még manikűr és ezotéria is. Szakképzett
masszőrünk és kineziológusunk szerveze-
tünk aktív tagjai. 

Meghívott vendégünk volt a
Délegyházi Country Line
Dance Tánccsoport, akik a
táncbemutató mellett még egy
rögtönzött táncórát is tartot-
tak. Ezúton szeretnék köszö-
netet mondani Tordai Angélá-
nak, hogy lelkes csapatával
színesítették a rendezvényt.
A Délegyházi Segítő Anyukák
Civil Szervezete továbbra is
aktív, és segítséget nyújt a
nehéz sorsban lévő családok
részére.
nagy erővel készülünk a gye-
reknapra és Délegyházi na-

pokra. Lehetőségeinkhez mérten nyáron el-
sősorban azoknak a gyerekeknek szeretnénk
kirándulást és tábort szervezni, akiknek
nincs módjuk elmenni nyaralni.
Kérjük, hogy aki teheti, támogassa céljainkat.
Az anyagi felajánlását megteheti az alábbi

számlaszámon: 
Fókusz Takarék 51700210-10015847

Előre is köszönjük! 
Elérhetőségünk:

www.facebook.com/désa.info
Délegyházi Segítő Anyukák 

Civil Szervezete

Kényeztető délután
Ahogy közeledtem a közért felé, megpillan-
tottam egy rendezvény plakátját. Eszembe
jutott, hogy van már programom hétvégére,
ugyanis elígérkeztem a DÉSA
Anyák napi teadélutánjára. néhány
anyukát közelebbről is ismerek, il-
letve a DÉSA tevékenysége sem is-
meretlen számomra.
A másik rendezvényt tehát „dob-
tam”, és kíváncsian mentem a
művházba.
A Kölcsey Művelődési Központ
nyitott ajtaján kiszűrődő kellemes
zene tovább fokozta a kíváncsisá-
gomat. A nagyszerű fogadtatás
után körbenéztem…se egy apuka,
se egy gyerek… csak anyukák!
A szépen díszített asztalokon a
szervezők által készített sütemé-
nyek nem csak a szemet kényeztet-
ték, igazán ízletesek is voltak, a levegőben
pedig a frissen szedett gyógynövények és te-
afüvek aromája lebegett.
Egy másik asztalnál pompás, színes köröm-
lakkok sorakoztak, arra várva, hogy végre
megtalálják helyüket a fáradt kezek ujjain.
A behúzott függöny sejtelmes és diszkrét

volt. Mögötte masszírozó ágy várta a meg-
fáradt testeket egy frissítő, lazító masszázsra.
Míg itt vártam a soromra, elfogadtam a hoz-

zám érkező hölgy meghívását. Hallottam
már többször ezt a kifejezést, hogy „kinezi-
ológia”, de nem tudtam, hogy mit takar.
Most már ezt is tudom 
nagyon érdekes volt az arcelemzés is. Sokkal
többet tudtam meg magamról, mint azt gya-
nítottam.

A testi, lelki ellazulás és felfrissülés után a te-
remben teáztam, beszélgettem, amikor „vá-
ratlanul” megjelentek a Countrys lányok.

Megmutatták, hogy a felesleges ka-
lóriák a női testről hogy tudnak le-
dolgozódni a country tánc segítsé-
gével. Rögtönzött táncórájuk után
bemutatót is tartottak. Csak úgy
rengett a színpad a western csiz-
mák koppintásaitól!
Talpas mécses és egy különleges
kártya pakli….nem boszorkányság
eszközei voltak, hanem „Problé-
mamegoldó kártyavetés”. Ez volt
a soron következő program.
nagyon jó volt tapasztalatokat cse-
rélni, és igazi női témákról be-
szélni. Közösen, nyíltan, őszintén.
Sajnos a művház felett is elkerül-
hetetlenül leszállt az este. nagyon

sok újdonságot megtapasztalva, ellazulva,
üdén és frissen indultam haza.
Köszönöm a DÉSA anyukáknak ezt a cso-
dálatos délutánt!
nagyon sok sikert, türelmet és erőt kívánok
további munkájukhoz!

Aszalos Edit
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Állandó alkalmaink:
Szerda 18:00 – Altemplom – Felnőtt Bibliaóra
Péntek 18:00 – Altemplom – Ifjúsági Bibliaóra
Vasárnap 10:00 – Templom – Istentisztelet és
gyermekistentisztelet
Vasárnap 18:00 – Altemplom – Fiatalfelnőt-
tek Bibliaórája
További eseményeink:
Június 11. 10:00-16:00 gyülekezeti gyermek-
szombat
Erre programra szeretettel várunk minden
óvodást és alsó tagozatos iskolást.

Június 27 – július 2. gyülekezeti napközis
gyermektábor
Erre a programra óvodás és alsós gyerekeket
várunk, minden nap 10.00 órától 16.00 óráig. 
A gyermekszombatok mintájára egy héten
keresztül játékos közösségi programokon
vehetnek részt a gyerekek. A program ingye-
nes, támogatásokat elfogadunk.
Július 31 - augusztus 6. Ifjúsági tábor – Tahi
Ezt a tábort felsősöknek, középiskolásoknak
és fiatal felnőtteket szervezzük. A tábor díja
18  000,- Forint. Jelentkezni 8000,- Forint

előleg befizetésével 2016. június 19-ig lehet.
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
Bankszámlaszámunk: 

10918001 00000085 97250000
Alkalmainkra hívunk és várunk szeretettel
mindenkit!

Sáska Attila református lelkipásztor

Délegyházi Református Missziói Egyházközség
„Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak.”

A legutóbbi gyermekszombatról képekben:

Konfirmáltjaink:

A Délegyházi Református Missziói Egyházközség aktuális programjai
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Változás

Június 5. – Szent Bonifác püspök és vértanú
Angliában született, a Winfried nevet
kapta a keresztségben. A Szent Benedek
rendjébe lépett, a germánok megtéréséért
sokat fáradozott társaival. Sokat dolgozott
az egyházkormányzat megszervezésén Ba-
jorországban, Hessenben és Türingiában.
Mainz püspöke és germánia apostola lett.
754. június 5-én a bérmálás kiszolgáltatá-
sára érkezett, a püspököt és társait a pogá-
nyok megtámadták. „El a fegyverekkel! Nem
azért jöttünk, hogy fegyvert hozzunk, hanem
békét. Isten megmenti lelkünket. Legyetek bátrak
és hősök, jöjjetek velem a halálba!” Halálosan
megsebesítették őket, együtt lettek vérta-
núk. Szent Bonifác sírja Fuldában talál-
ható.

Június 6. – Szent Norbert püspök
A Rajna vidéki Xantenben született 1080.
körül. Kanonok lett, megtérése után
(1115-ben) lemondott birtokairól, szerze-
tes lett. Szigorú életformát alakított ki, kö-
vetőivel a Premontre völgyében megalapí-
totta a lelkipásztorkodó kanonok rendet,
a premontreiek rendjét. 
1126. tavaszán megkapta rendjének jóvá-
hagyását, majd Magdeburg érsekévé vá-
lasztották. 1134-ben halt meg. Amikor a
város protestáns lett, holttestét Prágába, a
várhegyen épült kolostorba vitték.

Június 11. – Szent Barnabás apostol
zsidó származású, elsők között keresztel-

kedett meg. nevének jelentése: buzdítás,
vigasztalás fia. Egyike volt azoknak, akik
részt vettek a fiatal Egyház életében, de
nem tartozott a tizenkét apostol közé.
Evangélium hirdetésére Antiochiába ka-
pott megbízást, társa lett Pál apostolnak.
Az apostoli zsinaton részt vett, Ciprus szi-
getén apostolkodott haláláig. János – Márk
kapcsán Barnabásnak vitája támadt Pál
apostollal. Pál nyers viszonya Márkhoz a
későbbiekben változott. Barnabást a ha-
gyomány szerint Szalamiszban megkövez-
ték. A bizánci és a szír egyház is ezen a
napon ünnepli őt. 

Június 1. – Páduai Szent Antal áldozó pap és
egyháztanító
Lisszabonban 1195-ben született Antal,
előkelő vallásos család első gyermek-
eként. Édesapja Martino Alfonzo de
Buglioni királyi lovag, édesanyja Maria
Tarasia Taveira volt. gyermekük a ke-
resztségben a Fernando nevet kapta. Ti-
zenöt évesen belépett az Ágoston rendi
szerzetesek közé. 
Amikor az első ferences vértanúk holttes-
tét hazahozták Marokkóból, hatással volt
rá és ő is belépett rendjükbe. Ekkor vette
fel Remete Szent Antal iránti tiszteletére
az Antal nevet. Betegsége megakadályozta,
hogy Marokkóba menjen, így Itáliába ke-
rült. Szent Ferenc Bolonyába küldte, itt
rendi növendékek tanítója lett. Prédiká-
cióit emberek sokasága hallgatta. Francia-

országban és Észak-Itáliában gyakran járt.
A szegények mellé állt, fellépett a jogtalan-
ság ellen. 1231-ben Páduában tartott nagy-
böjti lelkigyakorlat, felrázta a várost lelki-
leg is. Alapelve: „A prédikációnak le kell
szállnia az emberekhez, majd fel kell emelkednie,
hogy az elesett embereket magával emelje.” A be-
tegség teljesen felemésztette egészségét, fi-
atalon harminchat éves korában fejezte be
földi életét. Csodák és imameghallgatások
igazolták életszentségét. IX. gergely Spo-
letóban halála után tíz hónappal szentté
avatta. Szinte minden templomban meg-
található a szobra. A ferences templomok-
ban Szent Antal ájtatosságot végeznek
keddenként és életének egy-egy eseményé-
ről elmélkednek.

Június 24. – Keresztelő Szent János születése
Az angyali üdvözlet előtt hat hónappal az
Úr elküldte gábor angyalt a jeruzsálemi
templomban szolgálatot teljesítő zakariás
paphoz, hogy közölje az örömhírt: János
születését. János hat hónappal volt idő-
sebb Jézusnál. A nyugati egyház karácsony
előtt hat hónappal ünnepli a legnagyobb
próféta születését, ő nemcsak meghirdette,
hanem meg is mutatta kortársainak az üd-
vözítőt, az Isten Bárányát. Szent János
polyliturgikus ünnepléséről - vigilia és két
mise – az V. századi Sacramentarium Le-
onianum tanúskodik. 

Józsa Sándorné
hitoktató

A Római Katolikus Egyház ünnepei 
és szentjei június hónapban

Volt már veled olyan, hogy meg akartál
változni, de nem tudtál? Úgy érezted kísért
a múlt? Ha el is tudtad hagyni a rossz dol-
gokat úgy érezted a múlt árnya mindig ott
lebeg feletted, arra várva mikor csaphat le
rád és húzhat vissza a romlásba? Vagy ha
nem is húz vissza, de folyton vádol azzal,
hogy te nem szakadtál el a rossz dologtól,
te még mindig ugyan olyan rossz vagy és
újra meg fogod tenni ezt vagy azt. nem le-
szel soha jobb, mert rossz vagy, nem győz-
tes vagy, hanem vesztes. Ha esetleg van is
ahhoz erőd, hogy ne tedd meg újra akkor
meg azt a hangot hallod, hogy bűnös vagy,
mert vétkeztél. Lehet, hogy csak egyszer,
de megtetted. Bűnös vagy.

Én már éreztem így. Amíg nem hívtam be
a szívembe Jézust addig én is hallottam a
vádló hangokat és nem tudtam tőlük sza-
badulni. Az ördög az, aki vádol minket, aki
nem hagy minket szabadulni, aki a saját
rossz tulajdonságaikat, hibáinkat felhasz-
nálva felhánytorgatja a múltat, minket hi-
báztat és fogva tart, hogy ne tudjuk meg
mi az igazi szabadság. „Mert mindenki saját
kívánságától vonzva és csalogatva esik kísér-
tésbe.” (Jakab 1:14)
De Jézus azért jött, hogy ezektől megsza-
badítson minket. nem kell nekünk nagy ki-
hágásokat tenni pl: adót csalni vagy rabolni,
gyilkolni. Kis dolgokkal is a markában tud
minket tartani az ördög. Elég, ha veszek-

szem egyet a férjemmel vagy a szomszéd-
dal vagy kiabálok a gyerekkel vagy csak egy
kicsit elferdítem a valóságot. Később rájö-
vök, hogy ez nem volt helyes, de mégis
megteszem újra és nem tudok ebből a kör-
ből kiszabadulni. Elhatározom, hogy nem
leszek ilyen, de nem sikerül, saját erőmből
nem tudok kedvesen beszélni, mikor valaki
feldühít. Muszáj a gyereket is leszidni, ha
valamit nem csinál jól. De van egy másik
hang is, aki halkabban szelídebben szól,
ezért ebben a hangos világban nehéz meg-
hallani, azt mondja: „Add nekem a gondo-
dat, a problémádat én segítek.”
Isten azért küldte el a fiát, Jézust, hogy
megszabadítson minket a bűnös termé-
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szetünktől, ami minden rosszra képes.
Kiabálni, veszekedni, a másikat meg-
alázni, de akár ölni is. Sajnos ez a termé-
szet van bennem és benned is. Ezt nem
mi választottuk, ezt kaptuk születéskor,
de a jó hír az, hogy változtathatunk.
Isten elküldte az Ő Fiát, aki meghalt a mi
bűneinkért. Ő ugyan felment a mennybe
itt hagyva a szomorú tanítványokat, akik
megszerették Őt, de elküldte az Ő Lelkét,
a Szent Lelket, aki minket vigasztal, erő-
sít, bátorít. Ez történt Pünkösdkor.
Ha befogadjuk a szívünkbe a Szent Lel-
ket, akkor az olyan mintha Jézust hívtuk
volna be a szívünkbe és onnantól fogva
már az Ő Lelke irányít, vezet minket.
Erőt ad, hogy legyőzzük a rossz termé-
szetünket és ne kövessük el újra ugyan-
azokat a hibákat, vígasztal, ha bevalljuk
rosszaságainkat. nem kárhoztat, nem
vádol, hanem szeret. Az Ő erejével győz-
hetünk a Sátán felett és szabad életet él-
hetünk. Ezt csak az Ő erejével tudjuk

megtenni. Egyedül nem megy.
Persze a múltunkat nem tudjuk kitörölni
és a múltban elkövetett bűnök megma-
radnak, de Isten megbocsátja nekünk, ha
kérjük Őt erre és szabad lelkiismeretet
ad. Azt mondja a Biblia, hogy Isten nem
emlékezik többé a bűneinkre.” Bűneikről
és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem
meg.” (Zsid. 10:17) nem nyomaszt többé
minket ez a teher. A másik oldala a do-
lognak, hogy aki ellen elkövettük ezt a
rossz dolgot, attól bocsánatot kell kér-
nünk, ha még megtehetjük.
Mostanában olvastam egy focistáról, aki
rájött arra, hogy nem jó irányba halad az
élete. Sok hibát követ el, nem tudja egy-
maga irányítani helyesen az életét, szük-
sége van Jézusra, aki megváltoztatja őt.
Átadta szívét Jézusnak és megváltozott.
Elhagyta a kicsapongó, önző életmódját
egy másokra odafigyelő, segítőkész ke-
resztény ember lett belőle. De a múltját
nem tudta kitörölni és ezt az újságírók a

szemére is vetették. Vádolták azokkal a
hibákkal, amiket elkövetett és magyaráza-
tot kértek arra, hogy keresztény ember-
nek, hogy lehetett ennyi barátnője és fe-
lelőtlen kapcsolata. Azt válaszolta, hogy
„Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a
régi elmúlt és íme új jött létre.”(2.Kor. 5:17)
Ez volt a múlt, az Isten nélküli élet, de a
jelen más. Krisztusban más ember lett. A
bűnei meg vannak bocsátva és Isten előtt
tiszta az élete. Egy új korszak kezdődött
el. Persze hibázni itt is lehet, de a megbo-
csátás is ott van mindig, ha megbánjuk
vétkeinket.
Ezt a döntést bárki, bármikor meghoz-
hatja. Akár most, akár te is. ne várj hol-
napig, ha érzed, nem jó felé tartasz.
nyiss egy új fejezetet az életedben. Jé-
zust nemcsak Pünkösdkor hívhatod be
az életedbe, de ne halogasd, nehogy késő
legyen.

Mihály Csilla
Baptista Gyülekezet

Pünkösd – az ötvenedik nap

A húsvéthoz hasonlóan a kereszténység
pünkösdje szintén egy zsidó ünneppel áll
összefüggésben, a Sávuóttal, vagy más
néven a „hetek ünnepével”. A magyar
pünkösd szó – ahogyan az angol pente-
cost és a német Pfingsten is – a görög pen-
tekosztész szóból származik, melynek je-
lentése ötvenedik. A zsidó naptárban a Pe-
szach (húsvét) után az első zsengék
ünnepe következett. Ettől a naptól kellett
hét hetet számolni, és az ezt követő, azaz
ötvenedik nap volt a Sávuót, a hetek ün-
nepe. Ez az Ószövetség egyik legfonto-
sabb vallási és nemzeti ünnepe volt, de
ezen a napon történt az Újszövetség egyik
legjelentősebb eseménye is. Ekkor áradt ki
ugyanis először a Szentlélek Jézus Krisztus
százhúsz tanítványára, akik az ünnep miatt
éppen a jeruzsálemi Templom területén
tartózkodtak. A Szentlélek tüzes szélvihar
formájában jelent meg, aminek hatására a
tanítványok különféle nyelveken kezdtek
el beszélni, a körülöttük lévő emberek
nem kis csodálkozására. Ez az esemény te-
kinthető a keresztény egyház születésének.
A történetről az Apostolok cselekedetei-
nek második része számol be:

„És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan
egy akarattal együtt valának. És lőn nagy hirte-
lenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek
zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek
vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek
és üle mindenikre azok közül. És megtelének
mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni
más nyelveken, amint a Lélek adta nekik szól-
niok.”
A jelenséget erős hang- és fényeffektusok
kísérték, aminek hatására hatalmas csődü-
let vette körül a tanítványokat. A diaszpó-
rából az ünnepre érkező zsidók mindnyá-
jan a saját nyelvükön hallották beszélni
őket. Csodálkozva kérdezték: „Mi lehet ez?”
Egyesek szerint csak édes bortól részeged-
tek meg, de ez nem magyarázta, hogy a ta-
nulatlan, egyszerű emberek hogyan tudnak
ennyiféle idegen nyelven beszélni. A rej-
télyt aztán Péter apostol oldotta meg. A je-
lenlévőknek elmondta, hogy mindez az
ószövetségi próféciák és Jézus ígéretének
a beteljesedése. Joel próféta ugyanis ezt
mondta: „És lészen azután, hogy kiöntöm lel-
kemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok
és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjai-

tok pedig látomásokat látnak. Sőt még a szol-
gákra és szolgálóleányokra is kiöntöm azokban
a napokban az én lelkemet”. Maga Jézus
pedig, mielőtt felment a mennybe, ezt
mondta tanítványainak: „Hanem vesztek
erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és
lesztek nekem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint
az egész Júdeában és Samariában és a földnek
mind végső határáig”.
A Messiás az első eljövetelekor a zsidó ün-
nepek menetrendjét követte. Engesztelő
áldozata, halála a Peszach idején történt,
feltámadása pedig az első zsengék ünne-
pén – ami egyben a tavaszi árpaaratás kez-
dete volt. A következő ünnep a zsidó nap-
tárban az első zsengék utáni ötvenedik
nap, a hetek ünnepe, ami pedig a nyári bú-
zaaratás kezdete volt a Közel-Keleten, és
mint láttuk, a Szentlélek első kitöltetésé-
nek a napja is. Számos fontos ó- és újszö-
vetségi prófécia a Messiás soron követ-
kező eljöveteléről, Izrael helyreállításáról
azonban még nem teljesedett be. A fentiek
alapján várhatóan ezek a jelentős esemé-
nyek a zsidók őszi ünnepeivel fognak egy-
beesni.

Újra indult a VIDÁM VASÁRNAP az ATV-n, vasárnaponként 11.00-tól. Az isten-
tiszteleteket élőben is követhetik szombatonként 19:30-tól a www.hit.hu oldalon! Sze-
retettel várunk mindenkit istentiszteleteinken szombat este 18:00-tól  a budapesti Hit
Parkban, illetve pénteken este 18:30-tól Dunaharasztin!
Cím: Dunaharaszti, Arany János u. 30. (a focipályánál) Telefon: 06 70 546 0505
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Délegyházi utánpótlás csapatok
2016. május 8-án az U7 és U9-es csapat
ismét focitornán vett részt.
A vasárnapi korai felkelés sem okozott
problémát a gyerekeknek, büszkén és jóked-
vűen mentek neki egy újabb mérkőzés so-
rozatnak.

A legfiatalabbjaink dicső helytállással zárták
a napot!
A gyerekek edzéseit mutatja ez a néhány kép,
melyből látható, hogy milyen elszántan és
keményen készülnek a megmérettetésekre.

Lengyel Gáborné

GYEREK SZÍNHÁZ
A XXIV. Délegyházi Napok keretében szeretettel várjuk Délegyháza 

legkisebb lakóit és szüleiket
ZENÉS - INTERAKTÍV GYEREKMűSoRRA 

2016. június 15-én, szerdán, 10.00 órától
a Kölcsey Művelődési Központ színháztermébe. 

Közreműködik a Zene - Bona Együttes. 
A belépés díjtalan!
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OYAMA KARATE KYOKUSHIN HUNGARY
DÉLEGYHÁZI KARATE SPORTEGYESÜLET

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

Rátót Kupa: Balogh Csaba ezüstérmes, Szász Berény és Sáska Péter bronzérmes!
Tisztelt Olvasók!

Április 30-án, Vácrátóton a II. Rátót
Kupán versenyeztünk 5 kis versenyzővel.
Versenyzőink voltak: Balogh Csaba, galam-
bos Viktor és Sáska Péter Pomázról, Szász
Berény Délegyházáról és Fekete Bálint Du-
navarsányról.
Jó verseny volt, jó szervezéssel. A kis harco-
saink küzdöttek, ahogy csak bírtak. Sajnos
aranyat nem sikerült szerezni, de a verseny-
zőink kitettek magukért! gratulálunk srácok!
Május 7-én rendeztük meg a 2. Családi
Sportnapunkat Dunavarsányon a Sportcsar-
nokban. A sportnapot Dunavarsány Alpolgár-
mestere, Keresztesi Balázs nyitotta meg.
Szép létszámú karatés vett részt a program-
ban, 70 fő. nagyon hangulatos 6 órát töltöt-
tünk el. Horgos Dániel, Tordai Viktor, Ma-
rossy Attila edzők gondoskodtak a program
lebonyolításáról. Belépő a versenyzőknek 1
tábla csokoládé, a nézőknek 1 gyümölcs volt.
Köszönjük a támogatóknak a felajánlásokat!
Köszönjük a hölgyeknek a nem kis segítségét
a büfé asztalnál, az oklevélírásnál! Köszönjük
a mentős és fotós barátunk segítségét! 
Egyesületünknek még hátra vannak az ed-
zőtáborok és 5 bemutató, melyet Kőbányán,
zuglóban és Pomázon a gyereknapokon, va-
lamint a Dunavarsányi napokon és a Dél-
egyháza napokon mutatunk be, ahol ismét
fellépnek a Délegyházi Karate Sportegyesü-
let ifjabb és idősebb tagjai, bemutatva az
újonnan tanult technikákat, látványos moz-
dulatokat.
1994.  április 26-án hunyt el a kyokushin ka-
rate megalapítója, Sosai Masutatsu Oyama
Tokióban. 

Az ő visszaemlékezéseiből olvashatjuk az
alábbi gondolatokat:
„Visszapillantva gyermekkoromra, tudják akkor
nagyon zűrzavaros volt a helyzet. Akkor történt a
hatalmas Kanto földrengés, és akkor a nővérem el-
ment Mandzsúriába. Apámnak nehéz sora volt To-
kióban ezért ő is Mandzsúriába ment. Nagyon sok
testvérem volt, elég szegények voltunk. Édesanyám
sokat szidott, mert eléggé akaratos gyerek voltam és
mindenbe bele akartam avatkozni. Édesanyám 4
lányt és 6 fiút nevelt fel, ha rossz voltam nem ütött
meg hanem nagyon elszomorodott. Sírt, és ez jobban
bántott engem, mintha haragudott volna. ….
Akkor már foglalkoztam harcművészettel, körül-
belül kilenc éves koromtól. Ez kínai harcművészet
volt, a kempo. Az történt ugyanis, hogy Kotany kör-
nyékén volt egy kínai mester, Disosi, az tanította a
kempot. Nagyon magányos, különös ember volt a
sok közlékeny ember között. A tanyán, ahol élt,
vagy 130 ember között ő látszott a legöregebbnek és
zárkózottnak. Elmentem hozzá és kérleltem, hogy
tanítson. A mester először is arra akart megtaní-
tani, hogy ne ellenkezzem a szüleimmel és a nővé-
remmel. Ne verekedjek, meg ilyesmi. Ő azt mondta,
e nélkül nem lehet elkezdeni a technikát. …Volt a

tanyán egy nagy, erős ember. Egy ünnepen ez az
ember sokat ivott. Az öreget is unszolta, hogy igyon.
De az nem akarta. Verekedni kezdtek és egy pil-
lanat alatt a kicsi ember a földre döntötte a nagyot.
…Hát, én ezt nagyon szerettem volna megtanulni
és el is kezdtem. Már volt célom, ha nehéz is. 
A céloknak olyan nagyoknak és távolba mutatók-
nak kell lenniük amennyire lehetséges. Csak a ha-
gyományok ismeretéből lehet további utat építeni. Én
akkor még nem tudtam milyen útra lépek, de a cé-
lomért edzeni kezdtem. Gyakran látjuk, hogy a
hősök a döntő pillanatban legyőzik a náluk erősebb
ellenfeleiket. Ám az a pillanat egy hosszú, kemény,
látványosságoktól mentes edzéssorozat eredménye.
Az edzés nem robot, az edzést át kell élni. Az edzés
alkotás, napról napra meg kell őrizni, csiszolni kell
a technikát. De csupán egy nap henyélés, összeomlást
okozhat. Ezt minden áron meg kell akadályozni.
Ehhez kell a pokoli akaraterő. De csak így fejlődik
az izomzatod, így lesz erőd. 
És csak ha átéled amit csinálsz csak akkor fejlődik
a szellemed. A harcművészet szellemiség nélkül sem-
mit sem ér.”

Marossy Károly 4. dan 
klubvezető
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Kölcsey Művelődési Központ • 2337 Délegyháza, Szabadság tér 1-3. 
06 24 212 005 • kolcseymuvhaz@delegyhaza.hu

Színházbusz
2016. október 21-én (pénteken)

szeretettel hívunk mindenkit 

Madách Színház
19.00 órakor kezdődő

MACSKÁK
című musicalére.

Macskabál van az elhagyott színház ódon színpadán. Minden évben egyszer
megrendezik a bált, és erre összegyűlnek a környék – nagyon is emberi tulaj-
donságokkal felruházott – macskái. Eltáncolják és eldalolják életüket.
T.S. Eliot angol költő Macskák könyve című versciklusát zenésítette meg zse-
niálisan Andrew Lloyd Webber, és ebből készült a fantasztikus, világsikerű
Macskák musical.
A Romhányi József fordításában és Szirtes Tamás által rendezett darabra min-
den magyar színházi rekordot megdöntve eddig több mint1,6 millió néző vá-
sárolt jegyet.
Az előadás főszerepeit Bencze Ilona, Malek Andrea, Détár Enikő,
Ladinek Judit, Hirtling István, Szolnoki Tibor, Szente Vajk alakítják.

Költség:  színházjegy: 4.400,- Ft
Buszköltség a délegyházi lakosoknak nincs!

Indulás:  17.30 órakor a Kölcsey Művelődési Központ elől

Jelentkezni és érdeklődni lehet a Kölcsey Művelődési Központban 
2016. június 20-ig lehet

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

Kölcsey Művelődési Központ • 2337 Délegyháza, Szabadság tér 1-3. 
06 24 212 005 • kolcseymuvhaz@delegyhaza.hu

Kiránduljunk Együtt!
2016. június 25-én (szombaton)

Szőregi
Rózsaünnepre

Szegedre
Program:

A rózsakiállításon vázákban kiállított több ezer rózsaszál minden évben vál-
tozó koncepció szerint mutatja be a Szőreg környékén termesztett park- és
vágórózsákat. 
A 17.00 órakor kezdődő felvonulás mel-
lett a fesztivál egyik legnépszerűbb prog-
ramja a rózsaföldek látogatása, melynek
keretében a rózsakedvelők teljes pompá-
jukban láthatják a több tízezer virágzó
rózsatőből álló táblák sokaságát. 

Indulás:  9.00 órakor a művelődési ház elől.
Hazaérkezés: kb. 21.00 órakor.
Költség:  A fesztivál látogatása díjmentes.

Délegyházi utasokat buszköltség nem terheli!

Jelentkezni és érdeklődni lehet a Kölcsey Művelődési Központban 
2016. június 10-ig lehet

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

KuTYA- és CICA SZÉPSÉGVERSENY a XXIV. Délegyházi Napokon
A rendezvény főszponzora a Scooby-Doo Állateledel és Felszerelés bolt (Dunavarsány, Kossuth L.u.12. –az üzletsoron)

Kutya szépségverseny – 2016. június 18. szombat, 10.00 óra

Nevezés: a helyszínen 9.00 és 10.00 óra között.  Nevezési díj: 300,- Ft / nevezési csoport
A verseny előtt Balázs zsófia a Szürkevillám mudi kennel tulajdonosa és habilitációs kutyakiképző ismerteti a magyar fajta kutyákat és

mudi bemutatót tart. A kutyák bírálatát Balázs zsófia végzi.

Nevezési csoportok: Kiadható díjak

kölyök szuka (fél éves korig) Legszebb kölyök szuka
kölyök kan (fél éves korig) Legszebb kölyök kan
kistestű szuka Legszebb kistestű szuka
kistestű kan Legszebb kistestű kan
nagytestű szuka Legszebb nagytestű szuka
nagytestű kan Legszebb nagytestű kan
rövidszőrű szuka Legszebb rövidszőrű szuka

Nevezési csoportok: Kiadható díjak

rövidszőrű kan Legszebb rövidszőrű kan
hosszúszőrű szuka Legszebb hosszúszőrű szuka
hosszúszőrű kan Legszebb hosszúszőrű kan
fajtatiszta szuka Legszebb fajtatiszta szuka
fajtatiszta kan Legszebb fajtatiszta kan

Közönségdíj
nap szépe

Nevezési csoportok: Kiadható díjak

kölyök cicák Legszebb kölyök cica
egyszínű nőstény Legszebb egyszínű nőstény
egyszínű kandúr Legszebb egyszínű kandúr
többszínű nőstény Legszebb többszínű nőstény
többszínű kandúr Legszebb többszínű kandúr

Nevezési csoportok: Kiadható díjak

fajtatiszta nőstény Legszebb fajtatiszta nőstény
fajtatiszta kandúr Legszebb fajtatiszta kandúr

Legszebb rajzolatú macska
Közönségdíj
nap szépe

Cica szépségverseny – 2016. június 19. vasárnap, 10.00 óra
Nevezés: a helyszínen 9.00 és 10.00 óra között.  Nevezési díj: 200,- Ft / nevezési csoport

A verseny előtt Pázmándi Rita - délegyházi lakos, a Silverwood Main Coon tenyészet tulajdonosa ismerteti a Main Coon macskafajtát. 
A macskák bírálatát Dr. Molnár zsuzsanna végzi.



Délegyházi Hírek

Programajánló

132016. május



Hirdetés

Délegyházi Hírek 2016. május14



Délegyházi Hírek 152016. május

Hirdetések, 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

Munkagépek bérlése
Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a 182/2013 (VI.12.) és 167/2014. (VII.2.) számú határozatával lehetővé teszi a tulajdonában lévő mun-
kagépek lakosság által történő bérlését.

A Képviselő - testület határozata a következő gépekre, járművekre terjed ki:
LCG – 981 frsz-ú Mercedes típusú tehergépkocsi;  YLu – 847 frsz-ú MTZ traktor
YHR – 996 frsz-ú jCB kotró-rakodógép; YEA – 682 frsz-ú traktoros fűkasza.

Az óradíjak az alábbiak szerint alakultak:
Árokásó és rakodógép kezelővel: 6.500 Ft+áfa/óra;  MTZ traktor: 6.000 Ft+áfa/óra
Tehergépkocsi (12 t): 4.000 Ft+áfa/óra, helyben; Traktoros fűkasza: 4.000 Ft+áfa/óra

Az eszközöket igényelni és a bérlésekről érdeklődni a Polgármesteri Hivatalban lehet 
Hallai László községgondnoknál (telefon: 06/24/542-155, 7-es mellék).

Polgármesteri Hivatal 



Gyereknapon új fagyizó - kávézó
nyílik Délegyházán a Rákóczi u. 7-ben

(Vasútállomással szemben).

Gondosan tervezgettük, alakítgattuk az üzletet, ahová sok szeretettel várjuk Kedves Vendégeinket!
A Magic Ice Kft. különleges „SOFTI” kapszulás- és gombócos fagylaltjait kínáljuk. 

A gombócos fagyi cukormentes  változatban is kapható!
Aki ezt a hirdetést magával hozza, a nyitás napján 
kedvezménnyel vásárolhat egy csodás „SOFTI” fagyit! 

Találkozzunk 2016. május 29-én, reggel 9.00 órakor!
Sarkvidék Fagyizó - Kávézó • Munizioni Kft.

50%


