
„Tavasz van, gyönyörű! Jót rikkant az ég!
Mit beszélsz? korai? Nem volt itt sose tél!
Pattantsd ki a szíved, elő a rügyekkel -
A mi tüdőnkből száll ki a tavaszi szél!”

(József  Attila: Tavasz van! Gyönyörű!)
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Délegyháza Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 2016. március 22-én rendkí-
vüli ülést tartott a Polgármesteri Hivatal Ta-
nácstermében. Az ülés egyetlen napirendi
pontja keretében a Dunavarsány szennyvíz-
tisztító telep technológiájának korszerűsítése
projekt megvalósításához szükséges felhatal-
mazó nyilatkozat elfogadására került sor. 
A Képviselő-testület 2016. március 22-én
17 órai kezdettel közmeghallgatást tartott a
Kölcsey Művelődési Központban. 

Az első napirendi pont keretében Dr. Kas-
sab Miklós, a Szigetszentmiklósi Rendőrka-
pitányság kapitányságvezető-helyettese is-
mertette a Dunavarsány Rendőrőrs Délegy-
háza község 2015. évi tevékenységéről szóló
beszámolót, valamint tájékoztatást adott a
közbiztonság helyzetéről. A második napi-
rendi pont keretében a Dél-Pest Megyei Ví-
ziközmű Szolgáltató Zrt. részéről Istenes At-
tila dunavarsányi üzemigazgató, és a Vertikál
Zrt. részéről Lócskai István, a Kunépszolg

Kft. ügyvezetője tájékoztatta a lakosságot a
két társaság által ellátott közszolgáltatások
helyzetéről és a területet érintő jogszabály-
változásokról. 
Ezt követően a településfejlesztési tervekkel
kapcsolatos kérdéskört tárgyalták meg a je-
lenlévők Czene Éva településtervező közre-
működésével. Végezetül a lakosságot érdeklő
egyéb aktuális kérdések kerültek megvitatásra.

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

Önkormányzati Hírek

2015. március 5-e óta hatályban lévő az Or-
szágos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló
54/2014.(XII.5.) BM rendelet a szabadtéri
tűzgyújtást az alábbiak szerint szabályozza:
Az OTSz 225.§ (1) bekezdése kimondja,
hogy ha jogszabály másként nem rendel-
kezik, a lábon álló növényzet, tarló, növény-
termesztéssel összefüggésben és a belterü-
leti ingatlanok használata során keletke-
zett hulladék szabadtéri égetése tilos.
Az új OTSZ szerint tehát általában tilos
szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt
jogszabállyal, külön meghatározott esetek-
ben és feltételekkel megengedik. Belterü-
leten csak abban az esetben lehet növé-
nyi hulladékot égetni, ha azt önkor-
mányzati rendelet megengedi – de
kizárólag abban az időszakban, amikor ezt
a jogszabály lehetővé teszi, illetve, ha nincs
érvényben tűzgyújtási tilalom. 

Délegyháza Község Önkormányzatának az
avar és kerti hulladék égetéséről szóló
18/2009.(VI.23.) rendelete az alábbiak sze-
rint rendelkezik: 
„A lakosság egészségének és a levegő tisz-
taságának védelme érdekében az avar és
kerti hulladék égetése üdülőterületi in-
gatlanokon csak keddi és vasárnapi
napokon 8.00 –21.00 óra között, falu
központban lévő ingatlanok esetében
csak keddi és pénteki napokon 8.00 –
21.00 óra között megengedett. Ettől el-
térő napokon történő avar és kerti hulla-
dék égetésére a polgármester által előze-
tesen kiadott engedély alapján van lehető-
ség. Az engedély iránti kérelmet a

kérelmezett időpont előtt legalább 8 nap-
pal be kell nyújtani.”
A fentiektől eltérően külterületen az ingat-
lan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi ha-
tóság engedélyével legfeljebb tíz hektár egy-
befüggő területen irányított égetést végez-
het, melyre legkésőbb a tervezett égetés
megkezdését megelőző 10. napig az I. fokú
tűzvédelmi hatósághoz (Pest Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz)
kell kérelmet benyújtani.
Délegyháza Község Önkormányzat Képvi-
selő-testületének a közterület használat szabá-
lyairól szóló 15/2008.(VI.17.) önkormányzati
rendeletének 4.§ (2) bekezdés i) pontja szerint
pedig közterület használati engedélyt kell be-
szerezni a zöldfelület bármilyen célú igénybe-
vételére, tehát közterületeken megfelelő en-
gedély hiányában tilos a szabadtéri égetés!

Délegyháza Község Önkormányzata

Az enyhébb tavaszi időjárás bekövetkezté-
vel egyre többen választanak szabadtéri
programot és tevékenységet, ennek során
fokozottabb figyelmet kell fordítani a sza-
badban keletkező tüzek megelőzésére. A
veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti,
amelyben könnyen és gyorsan terjed
a tűz, különösen erős szél esetén. A szabad-
téri tűzesetek keletkezésének fő oka az em-
beri gondatlanság. A károk akkor előzhe-
tőek meg a legkönnyebben, ha tisztában va-
gyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás
és tűzmegelőzés alapvető szabályaival.
A levegő védelméről szóló, 306/2010.
(XII.23.) Korm. rendelet értelmében tilos a
növényzet, illetve a növénytermesztéssel
összefüggésben keletkezett, vagy kerti hul-
ladék szabadtéri égetése kivéve, ha azt
külön jogszabály – pl. növény egészségügyi
okból hatósági engedély beszerzése mellett
– megengedi. Avar és kerti hulladék ége-
tését csak az adott település önkor-
mányzata engedélyezheti rendeletében,
de égetni ebben az esetben is csak a
rendeletben meghatározott helyen, na-
pokon és módon szabad. Külterületi in-
gatlanok esetében, amennyiben az égetést
jogszabály megengedi, előzetesen engedé-

lyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal (irá-
nyított égetés). 
Továbbra is megengedett a kerti grillezés és
a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó
felügyelete mellett.
A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Orszá-
gos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló, 54/
204. (XII.5.)BM rendelet tartalmazza. A
szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagy-
juk felügyelet nélkül és minden esetben
gondoskodjunk megfelelő mennyiségű ol-
tóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz ol-
tására alkalmas kézi szerszám és csak akkora
tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan
felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájéko-
zódjunk a várható időjárásról, mert a szél
kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. A
felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen to-
vábbterjedhet és életveszélyt jelentő, vagy
súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.
A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ
az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles
időjárás elősegíti a tűz kialakulását, tovább-
terjedését. Erdőtűz-veszélyes időszakban

országos szinten a vidékfejlesztési minisz-
ter, területi szinten az erdészeti hatóság tűz-
gyújtási tilalmat rendelhet el, mely esetén az
érintett területen akkor is tilos a tűzgyújtás
– beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is – ha
azt egyébként más jogszabály megengedi.
A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogsza-
bálytól eltérő, vagy hatósági engedély hiá-
nyában végzett tűzgyújtási tevékenység
miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi
hatóság és a tűzvédelmi hatóság bírságot
szabhat ki.
Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kap-
csolatos további információkért keresse fel
a katasztrófavédelem oldalát (http:/www.ka-
tasztrofavedelem.hu), vagy a NÉBIH Erdészeti
Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.hu). 
Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság tá-
jékoztató kisfilmjei az alábbi linkeken te-
kinthetőek meg:
http:/www.katasztrofavedelem.hu/ind
ex2.php?pageid=press_video_index2&
vid=39

http:/www.katasztrofavedelem.hu/ind
ex2.php?pageid=press_video_index2&
vid=32

Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Avar- és kerti hulladék 
égetése

Az erdő- és szabadtéri
tüzek megelőzése
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Tájékoztatjuk Délegyháza ingatlanhasz-
nálóit, hogy a hulladékról szóló törvény
2016. április 01-i módosításával a közszol-
gáltatási díj számlázását az állami tulajdonú
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló
és Vagyonkezelő Zrt vette át. Társaságunk
közszolgáltatóként, az új helyzetben a díjak
kiszámlázására és beszedésére csak a 2016.
ápilis 1-ét megelőző időszakot érintően jo-
gosult.
A hulladékgyűjtő edény méretét esetenként
meghaladó emblémás többlethulladék
zsákot az ingatlanhasználók bizonylattal,
aláírás és irat ellenében a helyi ügyfélszolgá-
latnál vehetik át, a díját az NHKV ZRT
utólag fogja kiszámlázni.
A 2016. áprilisban indult elkülönített zöld-
hulladék gyűjtés céljára szolgáló zsák biz-
tosításáért, mint kötelező közszolgáltatási

résztevékenységért, közszolgáltatási díjat
2016.04.01-től nem számlázhatunk. 
A zöldhulladék gyűjtését a közszolgáltatási
szerződésünknek megfelelően, a meghirde-
tett járatnapokon kéthetente gyűjtőzsákos
formában elvégezzük, azonban a jogszabályi
változások miatt, kizárólag csak biológiai -
lag lebomló zsákot szállíthatunk el.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás vég-
zésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.
31.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése, az
alábbiakat tartalmazza:
„(6) A képződés helyén a zöldhulladékot a zöld-
hulladék elkülönített gyűjtésének céljára
gyártott gyűjtőedényben vagy biológiai -
lag lebomló hulladékgyűjtő zsákban kell
gyűjteni, kivéve a (7) bekezdés szerinti, valamint
azt az esetet, ha a zöldhulladékot házi vagy közös-
ségi komposztálás útján komposztálják.”

Társaságunk gyűjtő naponként, a szerző-
déssel rendelkező valamennyi ingatlanhasz-
náló részére, 1 db biológiailag lebomló
gyűjtőzsákot biztosít. A VERTIKÁL emb-
lémával ellátott gyűjtőzsák 2016. I. félévére
szóló mennyiségét, az ingatlanhasználók alá-
írás (bizonylat) ellenében a helyi ügyfél-
szolgálatnál vehetik át. A következő félévi
mennyiséget 2016. június hó második felé-
ben szintén az ügyfélszolgálatnál vehetik át.
Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hul-
ladék gyűjtési módjában nincs változás. A
hulladék bármilyen átlátszó zsákban, bár-
mennyi csomagolási hulladék kihelyez-
hető.
Köszönjük megértését és a szelektív gyűjtés
érdekében tett intézkedését.
Polgárdi, 2016.04.13.

VERTIKÁL Nonprofit Zrt.

ÁLLÁSKERESŐ
KLUB HÍREI

A Magányos Időseket és Családokat Se-
gítő Alapítvány által szervezett Álláskere-
sők Klubja megtartotta soros foglalkozá-
sát április 5-én Dunavarsányban. Először
Szabó Dóra, a Pannon-Job munkaerő
közvetítő képviselője tartott tájékoztatót a
munkalehetőségekről, majd a megjelentek
közül többen is kitöltötték a jelentkezési
lapot, illetve a felmérő tesztet.

Ezt követően a klubvezető által hozott ál-
láslistákból válogattak a munkát keresők. 
A következő összejövetel 2016. május
03-án, kedden 14.00 órai kezdettel lesz
Dunavarsányban, a Petőfi Művelődési
Házban.

A rendezvényre várjuk a Ráckevei Mun-
kaügyi Kirendeltség vezetőjét, továbbá
munkaadókat is. Várhatóan tájékoztatást
tudunk majd adni arról a két vállalkozás-
ról is, amely a közel jövőben Dunavarsány
közvetlen közelében kezdi meg a műkö-
dését, és ahová új dolgozókat várnak.
Természetesen új álláslisták is lesznek.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Kérjük, ha teheti adója 1%-val támo-
gassa Alapítványunkat, melyet előre is
köszönünk!

Adószámunk: 18721797-1-13 

Dr. Gligor János

Változás a HULLADÉKSZÁLLÍTÁSBAN

Délegyháza Község Önkormányzata elhatá-
rozta, hogy kiemelt figyelemmel kíséri a köz-
területek, út menti árkok és szakaszok gon-
dozását, virágosítását és parkosítását, ezért
kezdeményezi a „Közösen a virágos Dél-
egyházáért” program kidolgozását és meg-
valósítását 2016-2017 közötti időszakban. 

Ennek a programnak a keretében a zöldfe-
lületek fenntartását és fejlesztését szeretnénk
megvalósítani, a lakóközösségek bevonásá-
val és támogatásával első körben az Árpád
utca, Rákóczi utca és Szabadság téren.

Szeretnénk több virágágyás létrehozását kez-
deményezni úgy, hogy a virágágyakat az ön-
kormányzat kialakítja, a szükséges virágma-
gokat, hagymákat és fákat beszerzi, azok el-

és beültetésére, valamint gondozására pedig
felkéri a programban szívesen részt vállaló
lakosságot. 
Első körben az említett három utcában el-
sősorban fákat, valamint hagymás és virá-
gos évelő növényeket telepíthetnének a la-
kosok az önkormányzat által kialakított

ágyásokba, és esetleg versenyezhetnének a
„Legszebb virágos ágyás Délegyházán”
címért.
Bízunk az érintett utca lakóinak együttmű-
ködésében, a program támogatásában, va-

lamint várjuk jelentkezésüket a „Leg-
szebb virágos ágyás Délegyházán” ver-
senyre!

Délegyháza Község Önkormányzata

„Ha én utca volnék, mindig tiszta lennék”
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RUHAVÁLOGATÁS
2016. május 20-án, pénteken

9.00 -12.00 óráig
Ruhaválogatást tartunk

a Kölcsey Művelődési Központban.
Szeretettel várunk mindenkit! 

Délegyházi Segítő Anyukák 
Civil Szervezete

A FALUGAZDÁSZ 
TÁJÉKOZTATÓJA

Tisztelt Ügyfelek!
Az Egységes Kérelem 

beadási időszaka alatt csak a 
kérelem beadásával foglalkozom. 

Az ügyfeleket előzetes 
időpont egyeztetés alapján fogadom.

Minden településen egész nap 
folyamatosan a kérelmek beadásáig

tartózkodom.
Megértésüket és türelmüket

köszönöm!

Krausz Antal
falugazdász

Tel.: 06/20/459-1593

A Délegyházi Horgász Sport Egyesület 
Felkészítő tanfolyammal egybekötött

Horgászvizsgát hirdet
2016. április 30-án, szombaton 14.00 órától

Délegyházán, a Kölcsey Művelődési Központban (Szabadság tér 1-3.)
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_tan-
konyv_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 koraszülöttek, beteg újszülöttek mentését
végző Peter Cerny Alapítványi Mentőszol-
gálat hiánypótló, éjjel – nappal működő
szolgálatával 1989 óta több, mint 68 ezer
betegnek biztosította a legmagasabb szintű
neonatológiai sürgősségi intenzív ellátást. 

Délegyháza területén a kritikus állapotú
kora-, újszülöttek és kiscsecsemők el-
látását és későbbi életminőségük javí-
tását 2015-ben összesen 3 esetben segí-
tették.

Az állami támogatás a mentési költségek
¾-ét fedezi. Ennek kiegészítése mellett biz-

tosítjuk a mentőautók és inkubátorok fo-
lyamatos cseréjét, és a világon egyedülálló,
az ország ¾-ét lefedő „Csecsemő – Szem
– Mentő program” működtetését. A bete-
gek számára térítésmentes, és OEP által
nem finanszírozott program keretében el-
végzett szemészeti távvizsgálatoknak és
helyszíni lézeres műtéteknek köszönhetően
drasztikusan csökken a látáskárosodott ko-
raszülöttek száma.

Az Önök támogatása is tevőlegesen
hozzájárul koraszülöttmentési tevékeny-
ségünk folyamatos és zök ke nő men tes
fenntartásához. 
Kérjük, támogassa erőfeszítéseinket
személyi jövedelemadójának felajánl-
ható 1%-ával.

Adószám: 19010289 -1 -42

Peter Cerny Alapítvány
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Az idei évben elmarad a már hagyományosnak mondható Pünkösdi rendezvény.
Ennek ellenére a Keringészavar Néptánc csoport egy fergeteges Rábaközi tánccal
készül az idei évre, melyet júniusban, a Délegyházi Napokon fogunk először előadni. 
Készülünk továbbá a Barátság Kupára, amely egy futball torna és augusztusban
kerül megrendezésre. Idén nálunk, Délegyházán lesz a torna, tehát mi látjuk ven-
dégül Marosvásárhely és Magyarkapus foci csapatait! Reméljük az eredmény úgy
alakul, mint tavaly és megnyerjük az első helyet. (Legrosszabb esetben harmadikok
leszünk. ) Régóta tervezzük a Csíksomlyói zarándokúton való részvételt, amely az
idén valóra válik. Ez a magyarázata annak, hogy a Pünkösdi Királyválasztás elmarad,
hiszen a két esemény ugyanarra a hétvégére esik. 
Jövőre újult erővel fogunk a szervezésnek, és mindent elkövetünk majd azért, hogy
a rendezvény sikeres legyen.

Bednárik László
Végelgyengülés Tömegsport Közhasznú Egyesület

Elmarad a Pünkösdi rendezvény

A Költészet fája

Aművelődési központnál álló
Életfa (a több száz éves vadkör-
tefánk egy része) előtt ha elme-

gyek, a gyerekkorom jut eszembe…
…a fa is, és én is jóval fiatalabbak vol-
tunk… tanítás után, mint a vad kiscsikó
rohantunk a tanyasi iskola közelében álló
gyönyörű, óriáslombú vadkörtefához,
hogy ehessünk a fanyar ízű kis gyümöl-
csökből, ami soha nem tudott igazán meg-
érni, mert mi időnap előtt leszedtük…
A lombja vesztett, szépen faragott fácska
az itt új helyén már nem hoz többé levelet,

emléke csupán egy „óriásnak” és egy régi
világnak. Egy napra mégis szerettük
volna, ha levelek borítják az ágait.
Levelek, amiken magyar költők csodála-
tos verseiből olvashatók részletek.
Színes levelek, mint amilyen sokszínű a
magyar költészet is. 
Így lett belőle április 11-én a Csokréta
Asszonyklub tagjainak és a művelődési
ház dolgozóinak keze nyomán a Költé-
szet Fája. 

Forgó Vilmosné
Csokréta Asszonyklub

József  Attila
Tavasz van! Gyönyörű!

Tavasz van, tavasz van, gyönyörű tavasz,
A vén Duna karcsú gőzösökre gondol,
Tavasz van! Hallod-e? Nézd, hogy karikázik
Mezei szagokkal a tavaszi szél.
Jaj, te, érzed-e? Szerető is kéne,
Friss, hóvirághúsú, kipirult suhanás.
Őzikém, mondanám, ölelj meg igazán!
Minden gyerek lelkes, jóízű kacagás!
Tavasz van, gyönyörű! Jót rikkant az ég!
Mit beszélsz? korai? Nem volt itt sose tél!
Pattantsd ki a szíved, elő a rügyekkel -
A mi tüdőnkből száll ki a tavaszi szél!
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Húsvéti nyuszis játéknap
– képes beszámoló –

Abarátságtalan idő ellenére sokan el-
jöttek az idei Húsvéti rendezvé-
nyünkre.

A Baptista Gyülekezet bábelőadással és
ajándékokkal kedveskedett a gyerekeknek.
Ezt követően lehetett kézműveskedni a
Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat munkatársainak irá-
nyításával, vagy elindulni a tojáskeresésre,
vagy állatokat simogatni, lovagolni, illetve
meleg kakaó és kalács várta vendégeinket.
Délegyháza legszebb nyuszija címet idén

Varga Zója „Villám Ödön” nevű nyuszija
nyerte el.
A locsolóvers mondó versenyre 11 gyerkőc
nevezett. A lányok közül Limbai Szonja, a fiúk-
nál pedig Kaszai László lett az első helyezett.
Természetesen minden verselő kisgyerek
ajándékkal távozott!
A rendezvény végén közösen feldíszítet-
tük Délegyháza tojásfáját a Szent István
Parkban.
Köszönjük a Községgondnokság munkatár-
sainak, a művelődési központ dolgozóinak,

Mihály Zoltánnak és feleségének, valamint a
Baptista Gyülekezet tagjainak, a GYEJÓ
munkatársainak és Rim Györgynek az ön-
zetlen szolgálatukat.
Az állatsimogató Varga Zójának, Aszalos
Editkének, Varga Lajosnak, a Bodó család-
nak, a Bakos családnak; a lovaglás pedig
Botos Lukácsnak, Nagy Anitának és Őzse
Miklósnak volt köszönhető.

Szabóné Pál Orsolya
művelődésszervező
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Kicsit idegenkedve, de igent mondtam
a meghívásnak gondolván arra is,
hogy nem tudok énekelni… márpe-

dig egy dalolós bulin való részvételhez ez nem
árt az embernek.
Helyszín: Délegyháza, Civilek háza
Időpont: 2016. április15. délután 4 óra. 
Ahogy közeledtem a bejárathoz egy furcsa ér-
zésem támadt – ez nem egy egyszerű Nosz-
talgia Klubos délután lesz. Az illatok, a sürgés-
forgás… és már a fogadtatás is nagyszerű volt.
Nem voltam éhes, de ki tud ellenállni egy kö-
römpörköltnek vagy halászlének, na meg a fi-
nomabbnál finomabb házi süteményeknek…
A kíváncsiságomnál fogva elkezdtem kuta-
kodni, hogy mi is történik itt valójában. A
Kölcsey Kórus, a Csokréta Asszonyklub, a
Margaréta Nyugdíjasklub és a Nosztalgia
Klub korábban már meghívogatták egymást
egy - egy összejövetelre. Most a Nosztalgia
Klub volt a soros, záró akkordjaként e talál-
kozók sorozatának. 

A lakomát követően felcsendültek a nagyon
szép nóták, majd karaoke stílusban követ-
keztek ismert dalok. Mindenki énekelhetett,
és kívánságokat is teljesítettek az „önkéntes
művészek”. 
A buli alatt arra lettem figyelmes, hogy a te-
remben három dolog történik: vagy síri
csönd van, mert résztvevők hallgatták a da-
lokat, vagy mindenki együtt énekelt, vagy
mindenki nevetett a csoportok által előadott
bohózatokon. Időnként mintha az épület
megremegett volna a nevetésektől és a taps-
vihartól. 
Aztán eljött az este és útnak indultunk haza-
felé. Azt láttam, hogy mindenki mosolyogva
távozik. Szeretem az ilyen összejöveteleket,
mert nem csak régi ismerősökkel találkozha-
tok, hanem új barátságokat is köthetek.  
Mindezek igazolására csatolok néhány képet.
Köszönöm a meghívást, megtiszteltetés volt
ott lenni!

Aszalos Edit

Dalolós péntek
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Március 15. Ünnepi megemlékezés
– képes beszámoló –

Minden évben március 15-én nem-
zeti lobogót húzunk fel közös in-
tézményeinkre, otthonainkra, és

még ruhánkon is örömmel jelezzük ekkor,
hogy a nemzet részesei vagyunk.
Ezt az érzést ezen a napon 168 éve minden
nemzedék hozzánk hasonlóan átéli, átélte,
168 éve minden nemzedék megélte valami-
lyen módon magyarságát, és mindazt, ami
akkor azzal együtt járt.
Minden nemzedéknek azonban valószínűleg
más-mást jelentett a nemzethez való tartozás
megélése … hiszen minden nemzedéknek
más siker, más öröm, és más nehézség is
adatott és adatik meg.

Kölcsey Ferenc az 1800-as évek derekán fo-
galmazta meg így gondolatát.
„Az ember egyedül gondolva nem több a magányos
vadállatnál, mely élte fenntartásáért zsákmányt ke-
resve bolyong. Emberi ész és erő csak társaságban
fejlik ki; s amint valamely embertársaság szerencsé-
sebb, szebb, dicsőbb hazává alkotta magát: polgárai
minden szépben és jóban aszerént haladhatának. 
Ezért kell minden mívelt embernek a hazát legfőbb
gondjává tennie.”
A rendezvényt dr. Riebl Antal polgármester
ünnepi beszéde nyitotta meg.
A Hunyadi János Általános Iskola 3. és 4. év-
folyamos tanulóinak műsorában közremű-
ködött a Kölcsey Kórus és a Délegyházi Ci-
terazenekar.

A műsort betanította és a gyerekeket felké-
szítette: Pethőné Bartalis Piroska és Babai-
tisz Tímea pedagógusok.
A kórust Bainé Kiss Hermina, a Citera
együttest pedig Szlama László készítette fel.
Zsákai Józsefné, Julika Petőfi Sándor – Kemény
szél fúj című versét szavalta el.
Ünnepi megemlékezésünk a Szabadság téren
folytatódott az 1848-as forradalom és sza-
badságharc tiszteletére hozott koszorúk el-
helyezésével, melyben az iskolás gyerekek se-
gítették az intézmények, civil szervezetek
megjelent képviselőit.

Szabóné Pál Orsolya
művelődésszervező
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OYAMA KARATE KYOKUSHIN HUNGARY
DÉLEGYHÁZI KARATE SPORTEGYESÜLET

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

Tisztelt olvasók!
A karate egyesület az elmúlt hónapban Szer-
biában, Szabadkán versenyzett egy nagy lét-
számú versenyen. Több karate stílus ver-
senyzett a saját szabályai szerint, köztük a
kyokushinkai is. 2 arany érmet és 4 ezüst
érmet szereztünk. Lenhardt Csaba és Len-
hardt Gergely aranyérmet szerzett! A test-
vérek hosszú évek óta versenyeznek. A fiúk
Dunavarsányon karatéznak, kitartóan. Mind-
ketten kihozták magukból a legjobb formát
és sikerült megnyerniük a versenyt! Csaba
kifejezetten nagyot harcolt. A mérkőzés

nagy részén nem állt győzelemre és a végén
mindenki meglepetésre fordított, ellenfelét
kiütötte. Varga Seres András, Schleer Fe-
renc és Schleer Enikő ezüstérmet szerzett,
Enikő kettőt is. Gratulálunk! Ezek a gyere-
kek aktív versenyzői az egyesületünknek
hosszú évek óta, bízunk benne, hogy ez még
sok évig így is lesz.A versenyen a Schleer há-
zaspár és Taskó Pisti segítette a csapatot.
Köszönjük! 
Szeretnék néhány szót szólni az egyesület
első edzőterméről, a délegyháziról, ami 1994
óta működik. Évek óta váltakozó létszámmal

működünk, de ez természetes. A mostani
csapat viszont nagyon egy korosztály, ahol
nagyon szépen lehet velük haladni. Van né-
hány húzó emberke a csoportban, mint
Szász Berény, Biksi Dániel, Fonyódi
Noel. Ezek a fiúk példát mutatnak a többi-
eknek és idén citromsárga övre készülnek a
nyári vizsgájukon.  A többiekről is csupa jót
tudok elmondani és jó érzés nekik edzést
tartani, mert nagyon jó befogadó emberek
mindnyájan. A lányaink kifejezetten sportos
lányok. Szeretném köztük kiemelni Biksi
Noémit, Fonyódi Zoét, Tordai Kirát, Hi-
degföldi Niobét, Pereszlényi Rékát. Van
köztük, aki ügyesebb a formagyakorlatban,
van, aki a küzdelemben, de egy csapat. A
Hegedűs testvérek is szépen haladnak. He-
gedűs Márk a legidősebb egyre magabizto-
sabb mindenben és a testvérei követik He-
gedűs Krisztián és Hegedűs Beni. Gu-
lyás Milán egy igazi visszatérő, aki pici
kihagyás után nagyon jól teljesít, és sokszor
húzza a többieket maga után. Eiben Vilmos
egy kis tehetség, nagyon fegyelmezett és
szorgalmas. Benkeházi Bence, Pártl Do-
minik, Pahocsa Patrik, Gazda Ronald és
Bodó Attila lelkes karatésok, akik a saját ké-
pességük szerint végig csinálják a sokszor
nem könnyű edzéseket. Nagyon jó társaság
és összetartó csapat. A kis karatésok egy
része Tordai Viktor munkáját dicséri, aki az
ovis edzéseken megalapozta a kis sportoló-
inkat.
Április 30-án Vácrátóton a II. Rátót
Kupán fogunk versenyezni, kérem szurkol-
janak a csapatunknak. Versenyzőink lesznek:
Balogh Csaba, Galambos Viktor, Sáska
Péter, Schleer Enikő, Szász Berény, Fonyódi
Noel, Varga Seres András, Lenhardt Ger-
gely, Kovács Bertalan, Fekete Bálint.
Május 7-én rendezzük meg a 2. Családi
Sportnapunkat Dunavarsányon a Sport-
csarnokban. Tavaly 150 fő vett részt a prog-
ramban. Várjuk szülők, gyerekek jelentke-
zést a sportnapra április 30-ig a marossy.ka-
roly@gmail.com e-mail címen, vagy edzéseken,
azoknak is, akik szeretnék kipróbálni magu-
kat. Belépő a versenyzőknek 1 tábla csoko-
ládé, a nézőknek 1 gyümölcs. 

Marossy Károly 4. dan  
klubvezető

Szerbia: 2 arany és 4 ezüstérem!
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A kilencvenes évek közepén Délegyházán is
futballozott, jelenleg 55 éves marosvásárhe-
lyi Böjte Attila – aki a helyi Torpi SK-t újon-
nan leigazolt versenyzője – , veterán orszá-
gos román bajnok lett a március 12–13-án,
a bukaresti Lia Manoliu sportkomplexum-
ban tartott országos veterán atlétika-terem-

bajnokságon,
amelyet egy
időben a Bal-
kán bajnokság-
gal közösen
s z e r v e z t e k
meg. 
A Testnevelési
Főiskolát is el-
végzett Böjte
ifjúkorában a
Marosvásárhe-
lyi Sportiskolá-
ban atlétizált
Baczó László
keze alatt, ahol
1 9 7 7 - t ő l
kezdve három

évig iskolás bajnok volt a 100 és a 200 méte-
res síkfutásban, aztán 1980 – 1982 közötta
Bukaresti Dinamo színeiben versenyzett. 
Böjte Attila a az 55–59 évesek korcsoport-
jában, 60 méteres síkfutásban lett második
(8,22 mp-es idővel) a balkánon, így a foto-
cellás kamera döntése alapján mindössze
0,09 mp-cel maradt le az aranyéremről egy
olyan kategóriában, ahol 17-en álltak rajthoz.
Ugyanő az országos bajnokság 60 méterén
és a távolugrásban is vitathatatlanul első lett
egy olyan rangos rendezvényen, ahol Romá-
nián kívül jelen volt Horvátország, Szlové-
nia, Szerbia, Albánia, Bosznia- Hercegovina,
Montenegró, Moldova, Koszovó, Görögor-
szág, Bulgária, Törökország és Macedónia
mintegy 500 versenyzője. 
Az atlétikai karriere után a veterán atlétázó

futballozni kezdett, majd a Marosvásárhely-
ről Délegyházára családostól kitelepedett jó
barátján, Nagy Zoltánon (Medve) keresztül
az akkori megyei II.-ben szereplő Délegyhá-
zánál folytatta labdarúgói karrierét, aztán az
ugyancsak megyei Kiskunlacházán is rúgta a
bőrt. Innen vonult vissza 38 évesen. 

Böjtét egyébként inkább a futballberkekből
ismerik a marosvásárhelyiek, hiszen hajda-
nán a Viitorul Prodcomplex kiváló labdarú-
gója volt (1983 – 1990), jelenleg az Apollo
Old Boys öregfiúk együttesének a tagja. 
A minap a következőket mondta Böjte a
Délegyházán eltöltött időszakról:
„Amikor én Délegyházán játszottam, az együttes
a megyei II.-ben szerepelt és a BKV-fiókcsapata
volt. Itt 3 évet futballoztam rendkívüli körülmények
közt, a csapat fél profi volt, ahol nekem profi fizetést
ajánlottak. Heti négy edzés mellett dolgoztam a csa-
pat akkori edzőjének cégjénél is. Kétszer sikerült fel-
jussunk a megye I. -osztályba. Három év után kö-
vettem az edzőm, és az ugyancsak megyei Kiskun-
lacházára kerültem, ahol még négy évet játszodtam,
két bajnokságot is nyertünk.
Labdarúgó karrierem legszebb éveit töltöttem Dél-
egyházán, ahol rengeteg barátra tettem szert, a ba-
ráti kapcsolataim azóta is ápoljuk családommal,
amelynek nagyon örvendünk. Egyesekkel közülük
évente több alkalommal is találkozunk, ami öröm-
mel tölt el.”

Czimbalmos Ferenc-Attila, 
Népújság napilap Marosvásárhely

A Délegyháza Községi Sportegyesü-
let utánpótlás csapatai a Vezetőség
segítségének köszönhetően új szere-
lést kaptak idén tavasszal.
Az U7, U9, U11 és U13-as korosz-
tályban focizó gyerekek boldogan
vették át a komplett szerelést, és vi-
dáman pózoltak a fényképezők előtt.

A csapatok a Bozsik – program ke-
retén belül minden hétvégén szép
eredményeket érnek el!
Edzőik: Lévai Imre és Darázs József
Az eredményekről és a DKSE többi
csapatáról folyamatosan tájékoztat-
juk majd a Délegyházi Hírek olvasóit!

Lengyel Gáborné

Veterán atlétikai bajnok lett Böjte Attila

Új lendületben a délegyházi labdarúgás gyerekcsapatai
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Az ember akarva-akaratlanul folyamato-
san értékeli önmagát és a környezetét.
Éljük az életünket és ennek kétségtelen
jele, hogy teszünk jó és rossz dolgokat.
Ezek persze nem mind egyből eldönthe-
tően jó vagy rossz tettek. Néha idő kell,
hogy megmutassa, vajon amit tettünk az
megáll-e a saját mércénken. Jobb esetben,
némi tapasztalat után már egy-egy tettün-
ket az előtt tudjuk értékelni, hogy elkövet-
nénk, és így döntéshelyzetbe kerülünk: ér-
demes-e megtenni, amit éppen kitervel-
tünk, vagy az előzetes felülvizsgálat az azt
eredményt hozta, hogy ennek nem lesz jó
vége? És persze ha már van némi életta-
pasztalatunk – meg sajnos akkor is ha
nincs – előszeretettel vizsgáljuk már nem
csak  a saját, de mások cselekedeteit is.
Majd mi megítéljük, hogy az éppen jó
vagy rossz. Különböző emberek külön-
böző irányba csorbítják az ön- és környe-
zetértékelésüket. Valaki mindent egy ki-
csit szebbnek lát. Valaki mindent egy ki-
csit borúsabbnak. Valaki a saját hibáival
szemben toleránsabb, míg másokkal
szemben azonnal észreveszi, ha valami
nem stimmel. Valaki pedig elnézőbb a
többi emberrel szemben, de saját magát
rendszeresen alulértékeli. Mindezeket
egybevetve, az ember kisebb-nagyobb
torzítással, de felméri, hogy mire érdemes,
hogy mire méltó. Nem csak ő maga, de a
környezetében élő emberek is. 

Ezt követi, ha valaki már nem csak érté-
kel, de össze is hasonlítja a különböző
emberekről – vagy eseményekről – alko-
tott érékelését, és megállapítja, hogy ki –
mi – mire méltó, mire érdemes. Csak né-
hány gondolat: „Nem méltó hozzám”
„Nem érdemel meg” vagy „Nem érdem-
lem meg” „Nem vagyok méltó hozzá”.
Persze ezek a mondatok is ellenkezőjükre
változhatnak, attól függően, hogy pozitív
vagy negatív dolog az, akihez vagy amihez
mértük magunkat. És ez itt egy nagyon
fontos pont, ahol meg kell néznünk,
mihez méri magát az ember. Keresztyén
emberként van egy mércénk, amin meg-
nézhetjük, mennyire is vagyunk méltóak,
mennyire vagyunk érdemesek. Ezt a mér-
cét úgy hívják: az Ige. A testté lett Ige
pedig az Úr Jézus Krisztus. Rajta láthat-
juk, mi az az élet, ami méltó, ami érdemes.
Ha ezt valaki komolyan veszi, nagyon
hamar rájöhet két dologra. Az első az,

amit Pilátus is belátott a húsvéti esemé-
nyekben, ahogy Jézust elé viszik ítéletre:
„Semmi bűnt nem találok ebben az emberben."
Ha pedig magunkat viszonyítjuk ehhez az
élethez, ha egy kicsit is merünk őszinték
lenni, hamar kibukhatnak belőlünk a té-
kozló fiú szavai: „Atyám, vétkeztem az ég
ellen és teellened, és nem vagyok méltó arra, hogy
fiadnak nevezzenek”. 

Vannak emberi érdemeink. De vannak
emberi mulasztásaink is. Isten előkészí-
tette az ő országát, amit az olvasmányban
Jézus menyegzőhöz hasonlít. És itt va-
gyunk mi a meghívottak. Méltóak va-
gyunk-e a megjelenésre? Érdemesek va-
gyunk-e rá, hogy Jézussal egy asztalhoz
üljünk. Vagy éppen arra, hogy a mennyek
országában, örök élet és dicsőség részese-
iként Vele közösségben legyünk az örök-
kévalóságban? Mielőtt válaszolhatnánk
magunknak, az Isten már válaszolt helyet-
tünk. Az, aki érdemes és méltó, a testté
lett Ige, elvetette magától érdemeit, és
méltóságát, és érdemtelenül és méltatlanul
fára szegeztette magát az érdemtelenek és
méltatlanok által. Mi pedig, ugyanezek az
érdemtelenek és méltatlanok, megkaptuk
Őérte a méltóságot és az érdemességet a
menyországra és az örök életre. Ráadásul
pedig, bizonyítékként fel is támadt, aki
mindezt elvégezte, hogy elhihessük, hogy
ez igaz. Ennek a hitnek a megerősítésére
pedig elküldte Szent Lelkét, akinek kiára-
dását éppen most Pünkösdkor fogjuk ün-
nepelni. 

Méltóak vagyunk rá? Megérdemeljük? Fo-
galmazzuk meg magunknak hitünk szerint
az őszinte választ, és igyekezzünk úgy élni
ez után, hogy egyre több érdemet szerez-
zünk, és egyre kevesebbet legyünk elszo-
morítóan méltatlanok az Isten tökéletes
mércéje szerint. Segítsen minket ebben Is-
tennek Szentlelke, akit éppen ezért küldött
el hozzánk. Ünnepeljük majd együtt eljö-
vetelét! Áldott Pünkösdöt mindenkinek!

A Délegyházi Református Missziói
Egyházközség aktuális programjai

Állandó alkalmaink:
Szerda 18:00 – Altemplom – Felnőtt
Bibliaóra
Péntek 18:00 – Altemplom – Ifjúsági
Bibliaóra

Vasárnap 10:00 – Templom – Istentisz-
telet és Gyermekistentisztelet
Vasárnap 18:00 – Altemplom – Kereszt-
kérdések sorozat (csak április 10-től jú-
nius 12-ig!)
Minden hónap első szombatján Reformá-
tus Gyermekszombatot tartunk, ahová já-
tékos programokkal várunk minden gyer-
meket délelőtt 10 órára, a református
templomhoz. A program délután 16 óráig
tart.

Április 10-től kurzust indítunk felnőttek
részére, mely 10 héten keresztül minden
vasárnap 18:00-tól kerül megtartásra az
Altemplomban. A sorozat a Keresztkér-
dések tematikáját követi és jellegéből fa-
kadóan érdemes rajta a legelső alkalomtól
fogva részt venni.

További eseményeink:
Május 5, 18:00 Konfirmációs vizsga –
Templom
Május 7, 10:00-16:00 Gyermekszombat
– Templom
Május 8, 10:00 Konfirmációs Istentiszte-
let
Május 9, 10, 11, 12, 13, 18:00 Úrvacso-
rára készítő esték – Templom
Május 15 és 16, 10:00 Pünkösdi Úrva-
csorás Istentisztelet – Templom
Lehetőség van házi Úrvacsorás közös-
ségre is. Az időseknél, betegeknél, akik
nem tudnak részt venni a délelőtti isten-
tiszteleti közösségben, május 16-án, hét-
főn délután kérésre tartunk házi Úrvacso-
rás Istentiszteletet. Bátran keressenek az
elérhetőségek valamelyikén!

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 
Telefon:

+36 30 941 51 05

Alkalmainkra hívunk és várunk 
szeretettel mindenkit!

Sáska Attila
református lelkipásztor

Délegyházi Református Missziói Egyházközség
„A menyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók.” (Bővebb olvasmány: Máté 22, 1-14.)

Érdemeink
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A Római Katolikus Egyház ünnepei és szentjei május hónapban

Isten bolondja

Május a Szűzanya hónapja
A Keleti és a Nyugati egyházak egy-egy hó-
napot szenteltek a Boldogságos Szűznek. A
Keleti egyház ünneplése augusztus hónap-
hoz kötődött. Az ünnep előtt 14 napon át
böjtöltek, utána az ünnepet még 15 napig
tartották. A Nyugati egyház ünneplésének
gyökerei visszanyúlnak az európai országok
hagyományaihoz. 

Május a virágba borulás időszaka, virágfesz-
tiválokkal tették ünneppé. A Boldogságos
Szűz Isten legcsodálatosabb teremtménye. A
legszebb az asszonyok között. Méltó arra,
hogy tisztelet övezze és szeretettel fordulja-
nak felé. Az Énekek éneke köszöntése méltó
alapja a köszöntésnek: „Kelj fel, kedvesem, gyere
szépségem! A föld színén immár virágok nyílnak.”
(2,12) Így kapcsolódik egybe a természet a
szeretettel. Folyamatosan terjedt a hónaphoz
kapcsolódó Mária tisztelet. Rómában Néri
Szent Fülöp (+1596) bíztatta fiataljait, hogy
ebben a hónapban virágkoszorúkkal ékesít-
sék a Madonna képeit, szobrait. Zengjenek
éneket köszöntésére. A XIX. században a
szeplőtelen fogantatás (1854) dogmája meg-
erősítette a Mária – tiszteletet. Egyre inkább
elterjedt és általánossá vált, hogy május hó-
napban a Máriát tisztelő hívek összejönnek
a loretói litánia elvégzésére. Akkor is elvég-
zik azt, ha papjuk lelkipásztori szolgálata
miatt nem tud velük imádkozni. Ahol lehe-
tőség van, kiegészítik a litánia megszólításá-
nak szentbeszédekben való magyarázatával.

Május 1. - Munkás Szent József
XII. Piusz pápa rendelte el az ünnepet 1955-
ben, a munkások védőszentjének választotta

Szt. Józsefet. A pápák számos tanítást adtak
az emberi munkáról. II. János Pál pápa – A
Megváltó őrzője kezdetű apostoli buzdításá-
ban írja: „Jézus emberileg növekedett – bölcsesség-
ben, korban és kedvességben – jelentős szerepet ját-
szott a szorgalom, hiszen a munka érték az ember
számára, az ember munkája során közelebb kerül
a teremtő és megváltó Istenhez.”

Május 8. - Urunk mennybemenetele
Feltámadott térben és időben, új létrendbe
lépett és oda hív meg minket. A sírjából föl-
támadt Jézus léte és élete isteni lét. A törté-
nelem peremén áll, onnan tekint vissza és ér-
telmet ad az emberi létezésnek. Máté evan-
géliumában olvassuk a missziós parancs
ígéretét. „Veletek vagyok mindennap a világ vége-
zetéig.” (Mt. 28,20) Isten nemcsak Jézus földi
életében van velünk, hanem velünk marad.
Jézus az Atyától jött, itt él közöttünk és visz-
szament az Atyához. Jézus az emberi életet
az Atyához irányítja. Óriási a kísértés, hogy
a világban való élet vagy az Isten szerinti élet
között kell választani. Krisztus megmutatja,
hogy elmegy és velünk marad, világossá
teszi, hogy a vágy kettős kötődésű. Egyrészt
a földön kezdődik, másrészt a végső betel-
jesedés az Atyánál van. A cél az Atya – a
Győzelem. 

Május 15. - Pünkösdvasárnap
A feltámadt Jézus két ízben is köszönti ta-
nítványait: „Békesség nektek!” Először „várat-
lan vendégként” betoppanva – bátorító üd-
vözlettel. Másodszor búcsúzó barátként – ál-
dáskívánással: „Isten áldása kísérje őket útjuk
során, a missziós munkájuk legyen eredményes.”
Ami az Atya és Jézus között történik – János

evangéliumában - Jézus rávetíti közte és ta-
nítványai közötti kapcsolatra: „Atyám a taní-
tást, amit nekem adtál, átadtam nekik.” (Jn. 17,8)
„Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is
titeket.” (Jn. 15,9) Elküldte az Atya a Fiút, de
Isten prófétai szolgálata nem fejeződött be,
Jézus feltámadásával és mennybemenetelé-
vel, hanem elküldi tanítványait hirdetni az
evangéliumot az egész földre. Jézus külde-
tése egyenlő a tanítványokéval, az azonossá-
got szóval és cselekedetével fejezi ki, rájuk
lehel, közben ezt mondja „Vegyétek a Szent-
lelket!” Ahol Jézus megjelenik, ott jelen van
a Szentlélek. Ahol Jézus jelen van, ott egy-
beesik a húsvét, a Lélek kiáradása és a világra
szóló misszió. Pünkösdkor a tanítványok a
mennybe ment Fiú Lelkét kapják. Azért adja,
hogy amikor elküldi az egész világ számára,
felismerjék – a missziós parancs teljesítésé-
hez kapták. „Küldelek titeket – vegyétek a Szent-
lelket!” Egészen sajátos mód, ahogyan Jézus
a Szentlelket átadja – rájuk lehel. Kifejezi
Isten Szentlelkének érzékletes közvetítését.
A Lélek erő, nem látható ugyan, nem lehet
tudni honnan jön és hova megy, de érzékelni
lehet, mint a szellőt. A kezdetre emlékeztet:
Isten úgy teremtette az embert, hogy „az élet
leheletét lehelte belé.” (Ter. 2,7) Jézus Pünkösd-
kor személyességének többletével ajándé-
kozza meg övéit, amely feltétele minden
prófétai küldetésének és bűnbocsátó hata-
lomnak. Pünkösd mindannyiunk számára
bizonyosság. Jézus nemcsak küld bennün-
ket, hanem lehetőség, hogy küldetésünknek
eleget tegyünk. Személyesen szólít, hogy
erőnk legyen megbízatásunkat teljesíteni.

Józsa Sándorné
hitoktató 

Ha megkérdeznénk az embereket, mi jut
eszükbe áprilisról, biztos sokan válaszolnák
azt, hogy a bolondok napja illetve a bolon-
dos időjárás, ami sokszor megtréfál minket
azzal, hogy nem olyan, mint amilyennek
látszik.

Bolondok napja? Kit tartunk bolondnak?
Általában azt, aki eltér másoktól, eltér attól,
amit a többség képvisel. Nagyon sokakra
mondhatjuk azt, hogy bolond, mert furcsán
gondolkodik, furcsákat mond. Ilyenek pél-
dául a művészek, akiknek az alkotásait néha
nehéz megérteni, mert másképp látják a vi-
lágot és másképp jelenítik meg, mint ahogy
az emberek többsége látja. Aztán vannak
olyan emberek is, akik az átlagostól eltérően
viselkednek. Vannak ma is ilyenek és régen

is voltak. A Bibliában is találkozunk olyan
emberekkel, akiknek cselekedeteit nem ér-
tették az emberek és különcnek tartották
őket. Bolondnak tartották Noét, aki bárkát
épített a sivatag közepén, mert Isten ezt pa-
rancsolta neki. Pál apostol is sokszor furcsán
viselkedett, de maga Jézus is.

Pál látta azt, akit más nem látott, hitt abban,
akiben sokan nem. Egyszer találkozott Jé-
zussal, épp mikor Jézus híveit üldözte, és
attól a találkozástól kezdve Jézus „szolgá-
jává” vált, engedelmes gyermeke lett. Más-
ként gondolkozott és viselkedett, mert nem
a törvényt követte zsidó létére, hanem Jé-
zust, aki a szeretet tanította.
Jézust sem fogadták el a vallási vezetők, azt
mondták, hogy Istent káromolja beszédével,

tetteivel, de aki szívében is találkozott Vele
azt nem hagyta el az az érzés, hogy Ő való-
ban Isten Fia volt. Mint ahogy ezt mondta
az a római katona is, aki látta közelről Jézust
meghalni a kereszten. 

Ezek szerint, aki követi Jézust az mind bo-
lond? Ha valóban betartjuk Isten törvényeit,
akkor furcsák vagyunk az emberek szemé-
ben? Másképp gondolkozunk, másképp cse-
lekszünk, mint ahogy azt a többség szokta
tenni.

Jó példa erre Jim Elliott, akit Isten az indiá-
nokhoz küldött, hogy hirdesse közöttük az
Igét. Ő és társai tudták, hogy vad emberek
közé mennek, akik nyilaikkal lelőhetik őket,
de mégsem vittek puskát, mert azt mondták,
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BALLAGÁSI
Ékszervásár

az Ékszerüzletben
Dunavarsányon, a Kossuth L. u. 36.

szám alatt, az iskolával szemben!

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

Hozza be régi arany, ezüst ékszereit és becseréljük!
Arany felvásárlás: 5.800,- Ft /gr 

Arany beszámítás: 10.000,- Ft / gr

Vállalunk javítást, készítést is!

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

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

Telefon: 06/70/319-9461

Mindenkit szeretettel várunk!

ha mi lelőjük őket ők a pokolba kerülnek,
nincs esélyük Istenről hallani itt a földön, ha
ők lőnek le minket, mi a menybe kerülünk,
mert mi már ismerjük Istent és átadtuk a szí-
vünket neki. Sajnos az utóbbi történt, az in-
diánok lelőtték őket, de a misszió folytató-
dott és ezek a vad emberek is lehetőséget
kaptak arra, hogy Istennel kibéküljenek. A
misszionáriusok pedig ahhoz kerültek, aki el-
küldte őket, Istenhez a mennybe. Bolondok
voltak? Nem, csak azt tették, amit Isten
mondott nekik. Az Istennel való kibékülés
lehetőségét pedig épp a megölt Jim felesége
ajánlotta fel nekik. Miután férje meghalt azt
a megbízatást kapta Istentől, hogy folytassa
a munkát, amit a férje elkezdett. Elizabeth
elment és hirdette Isten szeretetét azoknak
az embereknek, akik a férjét megölték. Fel-
merülnek a kérdések: Nem félt tőlük? Nem
gyűlölte őket, hogy megölték a férjét? Képes
volt őket szeretni, velük együtt lakni? Bolond
volt vagy csak egyszerűen engedelmeskedett
Istennek?

Isten szereti az embereket és a legutolsó vad
dzsungelben élő indiánt is szeretné meg-
menteni a kárhozattól. Akik már a gyerme-
kei azokra azt a feladatot bízta, hogy Igéjét
hirdessék, szeretetéről beszéljenek, és ne
csak beszéljenek, hanem éljenek is az Ige
szerint. Becsületesen, tisztességesen, bemu-
tatva ezáltal Isten szeretetét és nagyságát.
Nem egyszerű ezt az utat járni, mert Isten
ellensége mindig rosszra akar minket csábí-
tani, azt akarja, hogy ne tegyük meg azt, amit
Isten kér tőlünk. Isten pedig arra biztat min-
ket, hogy legyünk hozzá hűségesek életünk
végéig. Azt mondja: Légy hű mindhalálig, és
neked adom az élet koronáját.(Jel. 2: 10) 
Egy-két példa azokra a különcségekre, ami-
ket megtesznek azok, akik engedelmesked-
nek Istennek: Vasárnaponként elmegyünk az
Úr házába, nem kényszerből, hanem öröm-
mel, ahol találkozhatunk Istennel és a test-
vérekkel. Régebben voltak ismerőseim, akik
ezt nem értették és azt mondták „Nem kell
ám minden vasárnap ott ülni”. 

Szokatlan viselkedés az is, amikor valaki az
út szélén fekvő részeg embert talpra állítja és
haza kíséri. 
Általában nem szokás szólni a közértben a
pénztárosnak, ha véletlenül többet adott
vissza és nem szokás neki visszaadni. Persze
jól jönne az a pár forint többlet, de az a pénz
nem engem illet meg.
A munkahelyünkről is szeretünk hazahor-
dani irodai eszközöket, különféle tárgyakat.
A cégnek úgy sem hiányzik, és nem tud róla
senki – mondták nekem is többször, de én
nem vittem el, mert egy valaki tudja, látja,
hogy mit teszünk. Aki egyszer majd ítéletet
mond felettünk.
Lehet, hogy akik Őneki engedelmeskednek,
mások szemében bolondok. De Isten bo-
londjai nem félelemből engedelmeskednek,
hanem szeretetből, és életük végén megkap-
ják a nekik járó jutalmat.

Mihály Csilla
Baptista Gyülekezet
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a Szent István parkban
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2016. június 17. (péntek)
A Hunyadi János Általános Iskola ballagása 

20.00 órától
ROCKABILLY 
koncert
TOM WHITE 
ÉS BARÁTAIVAL

2016. június 18. (szombat)
A Csokréta Asszonyklub zenés ébresztője
Horgászverseny az I-es tónál
Kispályás labdarúgó torna a Sportpályán

10.00 órától 
Rendezvénysorozat megnyitója
Újszülöttek polgárrá fogadása

A délután folyamán 
Kutya Szépségverseny
Sárkányhajó bemutató és eveztetés
Íjászat
Motoros bemutató
Helyi csoportok, civil szervezetek, intézmények
műsorai, valamint a meghívott fellépők bemutatói
Kitüntetések átadása

IDOLS 
zenekar koncertje

RAJKÓ ZENEKAR
és az Operett Voices
Társulat Magyar nóta
műsora

VASTAG TAMÁS
Musical Showja az
Operett Voices Társulat 
közreműködésével

Támogatójegyek sorsolása

HIP-HOP BOYZ
koncert

Utcabál az
IDEÁL  Zenekarral

2016. június 19. (vasárnap)
Ökomenikus Istentisztelet a Katolikus 
templomban

A nap folyamán 
Cica szépségverseny
Íjászat
IV. NÉPZENEI ÉS NÉPTÁNC TALÁLKOZÓ
Helyi csoportok moderntánc bemutatói

Annamary koncert

KIS GRÓFO koncert

Támogatójegyek sorsolása

HONEY 
BEAST - 
Élő koncert

XXIV. Délegyházi Napok és IV. Népzenei és Néptánc Találkozó
2016. június 17-18-19.
K E D V C S I N Á L Ó

Délegyháza Község Önkormányzata 2016. június 17 – 19. között rendezi meg hagyományos 
falunapi programját. A rendezvénysorozatot Tamási Áron gondolatának jegyében szervezzük:
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.”  

– itthon, Délegyházán!

A rendezvény ideje alatt a helyi civil szervezetek képviselői, kirakodóvásár és vidámpark várja az érdeklődőket!
A műsorváltozás jogát fenntartjuk! A belépés ingyenes!
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ÁLLÁSLEHETŐSÉG
Dunavarsányon!

Férfi és női munkaerőt keresünk

fizikai
munkakörbE

a Dunavarsányi Ipari Parkba.

felvételhez szükséges:
• Önéletrajz
• életkor: 20-40 év
• férfiaknál „B” kategóriás jogosítvány

Jelentkezés:
személyesen hétköznap 8.00 – 13.00 óráig

DOFE Gombatermelő és Értékesítő Kft.
Dunavarsány, Déry Miksa u. 6-8. szám alatti
telephelyén, vagy a dofe@invitel.hu címen.

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

Kiránduljunk Együtt!
2016. május 21-én és június 4-én (szombaton)

szeretettel hívunk mindenkit 

Budapest Liszt Ferenc Repülőtérre

valamint

Lajosmizsére, 
a MagánZooba.

Program:
3 órás vezetett Reptér látogatás, 
melynek során
betekinthetünk a „kulisszák mögé”, 
és megismerhetjük a repülőtér működését.
Ezt követően az Aeroparkban töltünk időt,
majd továbbutazunk Lajosmizsére, 
a magánállatkertbe.

Indulás: 8.00 órakor a művelődési ház elől       Hazaérkezés: kb. 19.00 órakor
Költségek:  Reptér látogatás: egységesen 2.160,- Ft
Magán állatkert: 900,- Ft/gyermek, nyugdíjas, diák ;  1.300,- Ft/felnőtt

Délegyházi utasokat buszköltség nem terheli!
Jelentkezni és érdeklődni lehet a Kölcsey Művelődési Központban 

2016. május 13-ig
személyesen, vagy a 24/212-005-ös telefonszámon.

Mindenkit szeretettel várunk!



Hirdetés
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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
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,
06-70/7758606; E-mail: hmkertek@gmail.com; 
Honlap: http://hmkert.hupont.hu

IRODAI ASSZISZTENST KERESÜNK
AZONNALI KEZDÉSSEL, HOSSZÚTÁVÚ MUNKÁRA!
ELVÁRÁSOK: - leltározás, nyilvántartások, dokumentumok kezelése - adminiszt-
ratív feladatok ellátása - pénzügyi, számlázási feladatok - e-mailek, levelek kezelése -
beérkező - kimenő telefonhívások lebonyolítása - értékesítési feladatok ellátása -
kapcsolattartás a megrendelőkkel.

KÉSZSÉGEK: - terhelhetőség,rugalmasság - jó kommunikáció - önállóság

ELŐNY: - EKAER rendszer ismerete - építőanyagok ismerete
- hasonló területen szerzett tapasztalat

Munkavégzés helye: Dunavarsány. Érdeklődni a +36 30 385 4385 telefonszámon lehet.
Az önéletrajzot a  dunad2010@gmail.com e-mail címre várjuk.

VIRÁGVÁSÁR! Szeretettel várom vásárlóimat minden pénteken 7.00 – 13.00
óráig Délegyházán, a Piacon. Vágott-, cserepes és egynyári virágok, Alkalmi csok-
rok, Ballagási csokrok plüss macival. Előzetes rendelésre is vállalom a csokrok ké-
szítését! NÓRA VIRÁG, tel.: 06 20 932 5288



DU-NÁD KFT. 
BETONÜZEM
ÉS TÜZÉP TELEP
Cím: Dunavarsány, Vörösmarty út 2434/3
(kisvarsányi OIL Benzinkúttal szemben)
Tel: 30/969-1124, 30/385-4385
Nyitva tartás: H-P 7:00-17:00, Szo. 7:00-12:00 
Téli nyitva tartás: H-P 7:00-16:00, Szo.7:00-12:00
E-mail: dumix@citromail.hu

- MIXER BETON                  - ZSALUKŐ 15/20/25/30/40
- CKT                               - PILLÉR ZSALUKŐ 20/25/30/40
- FÖLDNEDVES BETON          - FALAZÓ ELEM 10/20/30
- ESTRICH BETON                - TÉGLA/LEIER,B-30,KISMÉRETŰ
- SZÁLLÍTÁS, DARUZÁS        - YTONG 5/10/30
- GÉPI FÖLDMUNKA              - ÁTHIDALÓ 1,00/1,25/1,50/1,75/2,00
- SÓDER, HOMOK                 - FÖDÉMGERENDA
- TERMŐFÖLD, MURVA          - JÁRDALAP 35/40/50
- CEMENT, MÉSZ                 - GYEPRÁCSKŐ
- CSEMPERAGASZTÓ többféle   - NÖVÉNYTÁMFAL
- VAKOLÓ, FALAZÓ HABARCS  - KERTI SZEGÉLY
- KERTI SÜTŐ                    - KERTI DEKOR KÖVEK

TÉRKÖVEK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN (több mint 100 féle)
ÁLLANDÓ TÉRKŐ AKCIÓ!
SZÜRKE TÉRKÖVEK 1.850Ft/m2 (37Ft/db-tól!)
BARABÁS TÉGLAKŐ (5cm piros-sárga): 2.590Ft/m2 (74Ft/db)

- KERTI SZEGÉLY (szürke)            500Ft/db
- DÍSZKÖVEK                                300Ft-tól/kg
- CEMENT                                      825Ft/zsák (25kg)
- MÉSZ                                           1.250Ft/zsák (50kg)
- CSEMPERAGASZTÓ                    1.050Ft-tól/zsák (25kg)
Az akció nem teljes körű, érdeklődjön a telephelyünkön!

PARTNER KAPCSOLATOK:
BARABÁS TÉGLAKŐ KFT, BAUMIT KFT, BETONEPAG KFT, DO-BETON KFT,
DUNA-DRÁVA CEMENT KFT, ÉSZAKMAGYAR TÉGLAIPARI KFT, KK KAVICSBE-
TON KFT, LEIER HUNGARIA KFT, SAKRET-HUNGARIA BT, SW UMWELTTECH-
NIK MAGYARORSZÁG KFT, XELLA MAGYARORSZÁG KFT.


