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„A  JÓSÁG” jegyében szerveztük meg a XXV. Délegyházi Napok rendezvényünket, 
melynek mottójaként Varró Dániel gondolatát választottuk:

„…a  jóknak  legyen  ma  jó!”
Idén egy különleges eseményt is ünnepeltünk:

településünk polgárainak a száma elérte, 
sőt, át is lépte már a 4000 főt.

A település vezetőinek döntése alapján a jelenlévő 
újszülöttek közül 

választottuk ki jelképesen Délegyháza 4000. polgárát, 
kinek személyét településünk legidősebb női 

és legidősebb férfi díszpolgára közösen húzta ki.
Komáromi Istvánné és Zatykó Károly 

BALOGH ZENTE HUNOR 
nevét vette ki, így ő lett Délegyháza tiszteletbeli 4.000. polgára.
A 4.000-es lélekszám ünneplése alkalmából 100 db színes lufit 

engedünk fel a levegőbe.
A rendezvény képes beszámolóját az augusztusi számban láthatják olvasóink.
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Délegyháza Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 2017. május 30-án rendes
ülést tartott a Polgármesteri Hivatal Tanács-
termében. Az ülés kezdetén dr. Riebl Antal
polgármester beszámolt a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról. 

Az első napirendi pont keretében két támoga-
tási kérelmet tárgyalt a Képviselő-testület, me-
lyet víziállás kérelmek, valamint ingatlanügyek
követtek. Döntés született a Vadrózsa utcának
és környékének az önkormányzat, a Multilen
Kft. és az ottani ingatlantulajdonosok közös
költségviselése melletti útfelújításáról. Az ötö-
dik napirendi pont keretében a helyi építési
szabályzat és a településszerkezeti terv egysze-
rűsített eljárásban történő módosítása egyez-
tetési szakaszának lezárásáról és az egyezteté-
séről szóló tájékoztatás elfogadásáról döntött
a Képviselő-testület. Jóváhagyásra került a
gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok el-
látásáról szóló beszámoló, valamint a Délegy-

házi Napok előkészítéséről szóló tájékoztatás.
Döntött a Képviselő-testület a Hunyadi János
Általános Iskola épületének a Szigetszentmik-
lósi Tankerületi Központtal való együttműkö-
dés keretében, emeletráépítéssel történő bőví-
téséről és saját forrásból a tetőszerkezet felújí-
tásáról, valamint a bővítéshez szükséges
ideiglenes kialakítási vázrajz jóváhagyásáról.
(Az Iskola tetőszerkezetének felújítása, vala-
mint pályázati forrásból megvalósuló épület-
energetikai felújítása a tanév befejezését köve-
tően megkezdődött.) Terveink szerint az Is-
kolával kapcsolatos munkálatok még idén
befejezésre kerülnek, hogy az esetlegesen
ezzel járó kényelmetlenségeket minél rövidebb
időre korlátozzuk. 

A Képviselő-testület 2017. június 14-én
rendkívüli ülést tartott a Polgármesteri Hi-
vatalban. Az ülésen döntés született a Duna-
Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkor-
mányzati Társulás létrehozásában való rész-

vételünkről, és a társulási megállapodás jó-
váhagyásáról. 

A Képviselő-testület 2017. június 28-án
szintén rendkívüli ülést tartott a Polgármes-
teri Hivatalban, melynek keretében döntés
született a Bugyihoz tartozó Széchenyi telep
Délegyházához csatolásának jóváhagyásáról
és az ehhez kapcsolódó feladatokról, vala-
mint a Helyi Esélyegyenlőségi Program jó-
váhagyásáról, továbbá, a Duna-Tisza közi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Tár-
sulás létrehozásában való részvételünkkel
kapcsolatosan a módosított szövegezésű tár-
sulási megállapodás jóváhagyásáról. 

Az ülések jegyzőkönyvei a Könyvtárban, il-
letőleg a község honlapján (www.delegy-
haza.hu, illetőleg 
http://delegyhaza.asp.lgov.hu/) olvashatók. 

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

Önkormányzati hírek

HIRDETMÉNY 
IGAZGATÁSI SZÜNET
ELRENDELÉSÉRŐL

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy a Délegyházi Polgármesteri
Hivatal 

2017. július 24. napjától 
2017. augusztus 4. napjáig

IGAZGATÁSI SZÜNETET TART.

Az igazgatási szünet időtartama alatt
a Polgármesteri Hivatal

ZÁRVA TART.

Az igazgatási szünet időtartama alatt ki-
zárólag a halálesetek anyakönyvezése tör-
ténik, mely esetben a 06-24/542-155/1.
mellék ügyeleti telefonszámot hívhatják. 

dr. Molnár Zsuzsanna 
jegyző

A Magányos Időseket és Családokat
Segítő Alapítvány által szervezett Ál-
láskeresők Klubja június 06-án megtartotta
soros foglalkozását Dunavarsányban a mű-
velődési házban.
A program első részében a korábbinál na-
gyobb létszámú álláskeresőket először Hol-
lósy Károly a GTG Hungary Bt. képvise-
lője, majd a Peakston ügyvezetője, Roxin
Attila tájékoztatta a cégeiknél lévő állások-
ról, munkakörülményekről és kereseti lehe-
tőségekről. Egy egyéni vállalkozó is hozott
állásajánlatot, majd ezt követően az álláske-

resők a klubvezető által hozott álláslistákból
válogattak.
A következő foglalkozásra augusztus első
keddjén, vagyis 01-én 14.00 órai kezdettel
kerül sor Dunavarsányban, a művelődési
házban. 

Fontos tájékoztató!
A MISA Alapítvány szervezésében tervezzük in-
gyenes alapfokú számítógép-oktatás elindítását,
melynek helyszíne a jelentkezők létszámától függ

majd. Az oktatás képesítést nem ad! Cél-
szerű, ha a jelentkezők számítógéppel (lap-

toppal ) rendelkeznek. Az oktatást szeptember ele-
jén tervezzük indítani. Kérjük, hogy aki már je-
lentkezett, illetve aki tervezi a részvételt a
tanfolyamon, mindenképpen jelenjen meg augusztus
1-én, 14.00 órakor az Álláskereső Klubban Du-
navarsányon, a művelődési házban!
Érdeklődni, illetve jelentkezni lehet a MISA
alapítványnál az alábbi telefonszámon: 
06 /24 /486-023, ill. 06 /30/ 222-3535.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Dr. Gligor János

A "MISA " ALAPÍTVÁNY HÍREI

Meghívó lakossági fórumra
Délegyháza Község Önkormányzata

2017. július 14-én 11.00 órai kezdettel

Délegyházi Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
a 314/2012.(XI.8) Korm. rendelet 29/A.§ értelmében lakossági fórumot tart, 

melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend:

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS, DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG
TELEPÜLÉSKÉPVÉDELMI RENDELETÉNEK ÉS A TELEPÜLÉSKÉPI

ARCULATI KÉZIKÖNYVÉNEK ELKÉSZÍTÉSE TÁRGYÁBAN

Délegyháza, 2017. július 5. Üdvözlettel: Dr. Riebl Antal
polgármester

Délegyháza Község Önkormányzat
Polgármester

2337 Délegyháza, Árpád u. 8.
Telefon: (24) 542-155, fax (24) 542-156, E-mail:  polgarmester@delegyhaza.hu
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NYÍLT NAP
2017. július 18-án 10.00-14.00 óra között.

Dunavarsány Rendőrőrs (2336 Dunavarsány, Gyóni G.u.5.)

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik szeretett 
férjemet, Janicsek Józsefet
utolsó útjára elkísérték és 
fájdalmunkban osztoztak.

Janicsek Józsefné és családja

Újszülöttek:

Gazda Hunor 2017. június 7.
Bak Abigél 2017. június 10.
Rácz Krisztián 2017. június 12.
Gáspár Zsáklin Natasa 2017. június 20.
Petrus Alíz 2017. június 28.

„Mikor megszületik egy várva várt gyermek,
az élet dolgai új értelmet nyernek.
Apaszív, anyaszív dobban meg egy párban,
új fénnyel ragyognak a világra hárman.”

(ismeretlen)

Házasságkötés:

Urbán Tamás István – Krassóvári
Bianka Ágnes 2017. május 19.

Gáspár Ferenc – Hencz Zita
2017. június 2.

Zubor Lajos – Fodor Emese
2017. június 30.

Kotsis János – DR. Papp Dóra
2017. július 1.

Kőszegi László – Timkó Ida Tünde
2017. július 2.

Gácsi Richárd – Nebehaj Vanda
2017. július 3.

„Az ember egy napon rádöbben arra,
hogy az életben igazán semmi sem fontos.
Sem pénz, sem hatalom, sem előrejutás,
csak az, hogy valaki szeresse őt igazán.”

(Goethe)

Elhunyt:

Janicsek József               1948. február 13.

„Elcsitul a szív, mely értünk dobogott,
pihen a kéz, mely értünk dolgozott,

aki szeret, az soha el nem feled.
Számunkra Te soha nem leszel halott,
ragyogni fogsz, mint a csillagok.”

(ismeretlen)

Zsolnainé Csernyi Erzsébet
anyakönyvvezető

Anyakönyvi napló

Az évek óta tartó jó kapcsolat eredmé-
nyeképpen 2017. június 10-én nálunk járt
a Lakitelki öregfiúk csapata. Nagyon jó
hangulatú mérkőzést játszottunk, me-
lyet Juhász Ákos vezetett le. Szerencsére
egészen jó teljesítményt nyújtott minden
játékosunk így az eredmény sem maradt
el. A Végelgyengülés – megerősítve a

községi öregfiúk válogatottal – Darázs
József  mesteri góljaival 2:1 re nyert.
A délegyházi csapat tagjai voltak:
Kapuban: Dr. Riebl Antal
Mezőnyjátékosok: Nagy Zoltán, Ke-
resztesi Csaba, Tordai Balázs, Kocsis
József  (Öcsi) Bíró Zsolt, Nagy János,
Darázs József  (Joezi), Nagy Atilla,

Sódar János (To -
jás), Léhmann
Ákos, Bodnár
Gábor, Mészá-
ros Miklós, Bed-
nárik László
Végelgyengülés

csapata

Délegyháza-Lakitelek barátságos mérkőzés
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„Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, 
egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk.”

(Széchenyi István)

2017 tavaszán Délegyháza Község Önkormányzatának lehetősége
nyílt a Hunyadi János Általános Iskola bővítésére. Ez a bővítés azon-
ban csak ideig – óráig oldotta volna meg a jelenlegi problémákat.

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központtal összefogva az Önkor-
mányzat saját erejét is felhasználva elkezdett azon dolgozni, hogy
hosszú távú megoldást találjon.

Ennek előkészítésekor derült ki, hogy az iskolaépület tetőszerkeze-
tének állapota tarthatatlan.

A tető felújítását az Önkormányzat 2017. június 19-én saját forrásból
finanszírozva megkezdte. Mindezzel egy időben megkezdődött az
Európai Uniós pályázaton elnyert energetikai felújítás is az iskola
épületén, mely a külső szigetelést, tetőszigetelést és a nyílászárók

cseréjét jelenti.

A tervdokumentációk szerint az emeletráépítés eredményeként 3
osztályterem, 1 foglalkoztató és mosdó kerül kialakításra, kb. 300 m2

területen.

Fenti beruházásokkal 2017 évben 270 Millió Forintot költünk az Is-
kolára!

Ezen beruházások lebonyolításának idejére az iskola néhány osz-
tályát el kell helyeznünk a település különböző, erre alkalmas közös-
ségi helyszínein.

Mindez kellemetlenséget okozhat mind az intézményeknek, mind
az érintett csoportoknak.

Kérjük mindenki türelmét, megértését és pozitív hozzáállását, hiszen
az eredmény egy korszerű, modern iskolai épület lesz.

Délegyháza Község Önkormányzata 

Meghívó
Délegyháza Község Önkormányzata 

szeretettel meghívja Önt és kedves családját

Program:
7.30 Ünnepi Szentmise a római katolikus templomban

10.00 Ünnepi Hálaadó Istentisztelet a református templomban
11.00 Ünnepi megemlékezés a Szent István parkban

(rossz idő esetén a Kölcsey Művelődési Központban)
Beszédet mond Dr. Riebl Antal polgármester

Közreműködik :
Kölcsey Kórus
Délegyházi Lurkó Kórus

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

Mihály Zoltán baptista lelkipásztor szenteli meg.

Mindenkit szeretettel várunk!

2017. augusztus 20-án, vasárnap, a
Szent István napi ünnepségre 
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Iskolai tájékoztató

Biztosan állítom, hogy mi ebben a tan-
évben sok-sok követ helyeztünk le, és

remélem, érzékelhető, hogy a világ általunk
is épült, és tanultunk felelősen élni, felelős-
nek lenni a gondolatainkért, a szavainkért és
tetteinkért.

Ismét színes programokban, változatos ren-
dezvényekben, versenyekben gazdag tanév
van a hátunk mögött. Komoly munkát tud-
hatunk magunk mögött: terveztünk, küzdöt-
tünk, izgultunk és örültünk a sikereinknek.
Gyermekeink személyiségfejlődését, szociá-
lis érzékenységének erősítését különböző
programok szervezésével próbáltuk segíteni.

A lehetőségekhez mérten igyekeztünk, hogy
tanulóink megkapják azt a többletet, ami se-
gíti kibontakozásukat. Fő feladatunk termé-
szetesen a sok-sok új ismeret elsajátíttatása
volt, azonban a tanórán kívüli rendezvények
(papírgyűjtés, versenyek, kirándulások) során
a gyerekek megtapasztalhatták az összetar-
tozás örömét, jelentőségét, megtanulták kör-
nyezetünk tiszteletben tartását, a természet
szeretetét is. 

Az idei tanévben indult útjára Erasmus+ pá-
lyázatunk, mely során a pedagógusaink olyan
drámapedagógiai eszközöket sajátítanak el,
melyekkel vonzóbbá tehetik az intézményi
tanulást a lemorzsolódó diákok számára, s
kevesebb lesz az iskolaelhagyó. Legnagyobb
örömünkre a pályázat keretei között néhány
diákunk is utazhatott, illetve utazhat külföldi
partnerországokba. Idén három diákunk járt
Hollandiában, hogy a többi ország diákjaival
együtt izgalmas feladatokat teljesítsenek. A
pályázat mellett lehetőségünk nyílt dráma -
órák szervezésére is, melyeket Balogh-Bodor
Attila, az Operettszínház tagja tartott.

Köszönöm valamennyi kollégámnak, mun-
katársamnak a tanév során végzett munkáját,
fáradozását, az önként vállalt többletfelada-
tokat, a nehéz körülményekben és a kritikus
pillanatokban egymásnak nyújtott segítséget.
A napi oktató-nevelőmunkát 21 teljes állású
pedagógus, köztük két fejlesztőpedagógus és
négy óraadó tanár látta el, munkánkat 1 isko-
latitkár, 1 rendszergazda, 3 takarító, 1 karban-
tartó és 2 konyhai dolgozó segítette. Itt kö-
szönöm meg egész éves munkájukat, mellyel
mind a pedagógusok, mind a gyerekek min-
dennapjait színesítették, könnyítették.

Ez az utolsó év, amit az iskolaépület jelenlegi
állapotában töltöttünk. Az önkormányzat
által elnyert pályázatnak köszönhetően meg-
újul iskolánk. Hétfőn elkezdődtek az ener-
getikai felújítási munkálatok: kicserélik az ab-

lakokat, körbeszigetelik az épületet. Az is-
kola egy részének tetőszerkezete is lecseré-
lésre kerül. Mindezek mellett/után megkez-
dődik az épület bővítése. Ennek oka, hogy
kinőttük az iskolát: a 14 ballagó nyolcadiko-
sunk helyett 36 kis elsős iratkozott be hoz-
zánk nagy örömünkre. Ez két első osztályt
jelent, mellyel eggyel nő az osztályaink
száma, termünk azonban nincs több, így az
alsós szárny fölé emelet kerül. A munkála-
toknak biztosan nem lesz vége szeptembe-
rig, így a jövő tanévet rendhagyóan fogjuk
kezdeni: több osztály ideiglenesen külső
helyszínen kezdi meg a tanulást. A további-
akról a nyár folyamán az iskola honlapján és
Facebook-oldalán, illetve megkeresés esetén
természetesen személyesen fogunk tájékoz-
tatást adni, amint számunkra is biztossá vál-
nak a pontos részletek. 

Az idei tanévben kollégáink közül hárman
nyugdíjba vonultak: Király Lászlóné taní-
tónő, Bednárik Ilona volt igazgatóhelyettes
és Molnár Antalné igazgató asszony a Dél-
egyházi Napokon ünnepélyes keretek között
vette át a Pedagógus Szolgálati Érdemérmet.

Méltatások
A tanulmányi eredményekből kiderül, hogy
eredményes tanévet zárunk. Büszkék va-
gyunk minden kedves diákunkra, hiszen ki-
emelkedő eredményeket értek el a tanulás-
ban, a körzeti, kistérségi, megyei és országos
versenyeken. Minden oklevél azt bizonyítja,
hogy ügyes, bátor, okos fiatalok vagytok!

Kitűnő, valamint jeles tanulóink a 2016/
2017-es tanévben:

Az 1.a osztályban kitűnő lett Somodi Petra,
Gál Viktória, Kis Mercédesz Kiara, Mózsi
Alexa Dóra és Dudaszeg Dániel.

Az 1.b osztályban kitűnő tanulmányi ered-
ményt ért el Balázs Zente és Mizsányi Oli-
vér, jeles tanulmányi eredményt ért el Balázs
Laura Zsófia, Kalapács Tamás, Gábor Bri-
gitta Leona, Kronome Zsombor, Loman
Zsombor és Strenner György.

A 2. osztály kitűnő tanulója lett Gál Doroty-
tya, Pásztor Zita, Bauda Réka Mónika, Guzli
Nóra, Hegedűs Benedek és Vásárhelyi
Tibor, jeles tanuló lett Molnár Dorka, Róna-
széki Marcell Máté, Ardai Tamara, Asztalos
Flóra, Mátrai Kincső Szilvia, Ónodi Regina
Lilla, Vörös Barnabás, Györkös Marcell és
Hegedűs Gréta.

A 3. osztályban kitűnő tanulmányi ered-
ményt ért el Nagy Flóra Éva, Vas Krisztián,

Szabó Odett, Dudaszeg Dávid, Nádai Do-
rottya Rita, Varga Zója és Dávid Kíra, míg
jeles tanuló lett Gulyás Panna, Gulyás Imola,
Dragonya Lilien Emma és Dósa Bianka.

A 4.a osztály kitűnő tanulója lett Csőgör Bri-
gitta, jeles tanulmányi eredményt ért el Ke-
menczei Anna és Pereszlényi Viktória Réka.

A 4.b osztály kitűnő tanulója Somodi Gréta,
jeles tanulója Badics Flórián.

Az 5. osztályban kitűnő tanuló Nyúl Norton
és Guzli Márton, jeles tanulmányi eredményt
ért el Gyügyi Szabolcs Krisztián.

A 6.a osztály kitűnő tanulója Ónodi Vivien,
Tisza Petra Katalin, Kovács László Levente
és Révai Csenge, jeles tanuló lett Márton Lili,
Meggyes Boglárka és Hegedűs Márk Sebes-
tyén.

A 7. osztályosok közül kitűnő tanuló lett
Völler Imre Botond és Kalapács Viktória,
jeles tanulmányi eredményt ért el Meleg Vik-
tória Tímea és Gál Anna Veronika.

A 8. osztályban jeles tanuló lett Varju Flóra
Szilvia.

Ezúton szeretném kiemelni és helyesbíteni
Dudaszeg Dávid 3. és Ónodi Vivien 6.a osz-
tályos tanulók nevét, amiért a tanévzáró ün-
nepségen tévedésből testvéreik neve került
felolvasásra a kiemelkedő tanulmányi ered-
ményt elért diákok felsorolásakor. 

Köszönöm a szülőknek önfeláldozó segítsé-
güket, amellyel idén is segítették iskolánkat.
Remélem, hogy továbbra is partnereink lesz-
nek iskolánk fejlesztésében, a tanulók közös
nevelésében! Külön köszönöm dr. Riebl An-
talné Nyeső Etelkának, a Szülői Közösség
vezetőjének iskolánkért és diákjainkért vég-
zett áldozatos munkáját.

Köszönöm az Önkormányzat segítő mun-
káját, mellyel egész évben támogattak min-
ket. Külön köszönöm dr. Riebl Antal pol-
gármester úrnak, hogy személyesen hozzá
fordulhattunk segítségért, ha a szükség úgy
hozta, és köszönöm a Szigetszentmiklósi
Tankerületi Központ igazgatójának, dr.
Pálos Annamáriának és a tankerület vala-
mennyi dolgozójának, hogy azon munkál-
kodtak, hogy a lehető legjobban segíthessék
iskolánkat.

Kívánom, hogy a nyár hozza el mindenki-
nek, amit szeretne, és találkozzunk újra szep-
temberben, a tanévnyitó ünnepélyen! 

Kazinczi-Tóth Enikő
igazgatóhelyettes

„Embernek lenni pontosan annyit jelent, mint felelősnek lenni. Érezni, hogy a kővel, melyet lehelyez, a világot építi tovább.” 
– mondta Antoine de Saint-Exupéry.
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Nyugdíjba készülő pedagógusunk kis
vargabetűvel több mint negyven évet

dolgozott szaktanárként a Délegyházi Hu-
nyadi János Általános Iskolában. 
Földrajz-biológia szakos általános iskolai ta-
nári oklevele mellé később levelezőn megsze-
rezte a környezetvédelmi szakot is. Ezeket a
végzettségeket sokoldalúan hasznosította is
ezalatt a hosszú idő alatt:  emlékezetes, kö-
zösségformáló vándortáborokat vezetett di-
ákjainknak sokfelé az országban, Délegyháza
tópartjain túlélőtáborokat tartott nekik, sok-
sok természettel kapcsolatos műsort és
programot szervezett a Föld napja és a  Ma-
darak és fák napja alkalmából.
Biztatta a tanulókat a környezetvédelemre
(fa- és virágültetés, szemétszedés, elemgyűj-
tés) és a hulladék-újrahasznosításra (mű-
anyag flakonok és kupakok gyűjtése, papír-
gyűjtés, komposztálás, stb.)
Pályázatok segítségével két helybeli kertben is
bevezette az Iskolakert-programot: itt vetéstől
betakarításig dolgoznak a felsősök, nyáron is
közös főzés-sütögetés keretében beosztás
szerint gondozzák az osztályok a kertet. A
kertművelésen kívül a falusi udvarokban ta-
lálható baromfiak gondozását is megtanulhat-
ják a gyerekek. Tanév vége felé háromnapos

ingyenes buszos tanulmányútra utazhattak
vele azok a diákok és kollégák, akik a legtöbb,
legjobb munkát végezték a kertben, a termé-
szet- és környezetvédelmi szakkörben, a pá-
lyázatokon, a témával kapcsolatos tanulmányi
versenyeken. Így jutottak el diákjaink például
Gömörszőlősre, az ország egyik legkisebb
Öko-falujába, Tapolcára, a Szent György-
hegyre egy borászatba, a Dráva mellé egy is-
kolakertbe és egy őshonos gyümölcsfafajtákat
termesztő faiskolába, Aggtelekre, Pécsre…
Mielőtt igazgatóhelyettes lett, több felsős
osztályt vitt végig 5. osztálytól a ballagásig.
Eredeti szakjain kívül szükség esetén régeb-
ben tanított még kémiát, matematikát, tech-
nikát is. 
Legérdeklődőbb tanulóival mindig részt vett
a körzeti tanulmányi versenyeken és sikeres
csapatokat indított az országos Hermann
Ottó-versenyen is.
Tematikusan próbálta úgy szervezni a tantes-
tületi és iskolai kirándulásokat, hogy megis-
merkedjünk Magyarország legtöbb termé-
szeti csodájával, legérdekesebb múzeumaival.
Ilyenkor mindig alkalmazta velünk azokat a
természet megismerésére szolgáló játékokat,
foglalkozásokat, praktikákat, melyeket a szak-
mai továbbképzéseken ismert meg. 

Több cikluson keresztül volt Délegyházán ön-
kormányzati képviselő. Ebben a pozícióban is
sokat dolgozott iskolánk fejlesztéséért, elisme-
réséért. Létrehozta a „Táborozásért” Alapít-
ványt, kuratóriumi elnöke az Iskolánkért Ala-
pítványnak. Kiharcolta, hogy a helyi Tavirózsa
Kempingben két elkerített, jól felszerelt fahá-
zat bocsásson az Önkormányzat az iskola cél-
jaira: erdei iskolák, nyári táborok, csereüdülte-
tés, pedagógusok nyári pihenése, stb.
A rászoruló gyerekekkel tanárként és igazga-
tóhelyettesként is sokat foglalkozott, pályáza-
tokat nyújtott be Erzsébet-táborokban való
szakmai programokkal tarkított nyaralásra,
buzdított minket sokféle pályázat beadására,
melyek megnyerésével a gyerekek több él-
ményben és eszközben részesülhettek.
Emberi jellemzésére a következő jellemvoná-
sokat gyűjtöttük a kollégákkal: igazi vezetőal-
kat, határozott, saját jól megalapozott vélemé-
nyén alapuló döntéseit mindig képes elfogad-
tatni és végrehajtatni a tantestülettel. Kitartó,
céltudatos, őszinte. Szakmailag mindig magas
színvonalú munkát végzett. A kirándulásokon
mosolygós, kedves, érdeklődő volt.
Őszintén kívánjuk, hogy a 41 és fél éves pe-
dagógus pályája elismerést nyerjen ezzel a ki-
tüntetéssel is.

Gyermek- és diákéveit Délegyházán töltötte, általános iskolai tanul-
mányait a Hunyadi János Általános Iskolában folytatta. Diákként

tudásával és aktív sporttevékenységével öregbítette iskolánk hírnevét.
A középiskola elvégzése után szerezte meg főiskolai végzettségét, így
került vissza iskolánkba, mint tanító. Hű maradt falujához, ahol felne-
velkedett és szerette a községünkben élő embereket, illetve gyerekeket.
Fiatal, ötletekkel, elképzelésekkel gazdag tanítóként állt munkába. 
39 éven keresztül oktatta, nevelte a diákokat, tanította a szépre, a
jóra őket. Szerette a tudásra szomjazó gyerekeket, és minden erejével
azon dolgozott, hogy a tanulók rejtett kincseit megtalálja. 
Sokéves munkája során megismerhette a felnövekvő nemzedéket,
taníthatta volt tanítványai gyermekeit is.
Legnagyobb célja mindig az volt, hogy a tudás mellett az egymás
iránti tiszteletre, megbecsülésre nevelje növendékeit.
Tanítói munkája során versenyekre, ünnepélyekre, iskolai és községi
rendezvényekre készítette fel a gyerekeket, akik gazdagították isko-
lánk hírnevét.
A keze alól kikerülő diákjai társadalmunk megbecsült felnőtt tagjai
lettek. Munkatársaival, a szülőkkel és a gyerekekkel mindig megtalálta
a közös cél érdekében az összhangot.
Nagyon szerette és szereti a gyerekeket. Munkássága alatt generációk
nevelkedtek fel, akiket a múlt és a jelen szépségeire nevelt.
Kreativitásával mindig segítségére volt és van kollégáinak. Az iskolai
rendezvényekre nemcsak diákjait készítette fel nagy lelkesedéssel, de
a tanári produkciókat is az ő ötletei alapján hoztuk létre és valósí-
tottuk meg.
Kívánjuk, hogy a megérdemelt pihenést jó egészségben és boldog-
ságban töltse gyermekei körében. 

Bednárik  Ilona méltatása

Király Lászlóné méltatása
Molnár Antalné munkáját mindig magas színvonalon végezte.

Tanulóit felkészítette versenyekre, melyeken jó eredményeket
értek el. Nyári táborokba kísérte diákjait.

Folyamatosan képezte magát. Védőnői oklevele után tanítóképzőt
és tanárképző főiskolát végzett magyar szakon.

Később igazgatóhelyettesként dolgozott a dunavarsányi Árpád Fe-
jedelem Általános Iskolában.

2004-től a délegyházi Hunyadi János Általános Iskola igazgató-
jává nevezték ki. Ennek kapcsán elvégezte a közoktatásvezető-
képzést is.

Mind munkájával, mind magánéletével példát mutatott kollégáinak.
A gyerekek és a pedagógusok is számíthattak segítőkészségére, bár-
milyen problémával fordultak hozzá.

Hitt és hisz a szeretet és megértés embert és közösséget formáló
erejében.

Mindig mosolygós, kedves személyisége meghatározó jelenség volt
iskolánk életében, és az a mai napig is. Munkájában a pontosság, kö-
vetkezetesség jellemezte. Tanítványai és kollégái mindig megbíztak
korrekt, odaadó intézkedéseiben. 

A 2016/17-es tanévben intézményvezetőként vonult nyugdíjba.
Napjainkig meghatározó egyénisége a Délegyházi Hunyadi János Is-
kolának, a diákok szeretettel és kitörő örömmel fogadják és várják
vissza intézményünkbe.

Munkásságának méltó befejezéseként őszintén reméljük, hogy el-
nyeri a Pedagógus Szolgálati Érdemérmet.

Molnár Antalné méltatása
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DÉSA hírek
„Íme, megköszönöm neked, hogy vagy, 

Hogy hallottál valaha rólam”       (Ady)

A Délegyházi Segítő Anyukák Egyesü-
letét két éve alapítottuk meg. Rengeteg
pozitív élmény érte az önkéntes közös-
ségünket ez idő alatt! Emiatt úgy érzem,
itt az ideje, hogy köszönetet mondjunk!
Elsősorban az egyesület alapítójának,
Medve Henriettának szeretnék köszöne-
tet mondani, hogy megálmodta és meg-
valósította ezt a szervezetet, összehozott
minket, összegyűjtötte kis községünk-
ben a segíteni vágyó embereket! Eddig
Heni volt az egyesületünk elnöke, de saj-
nos egyéb fontos teendői miatt idén le
kellett mondania erről. Helyét én, Bog-
dán Ildikó vettem át. Igyekszem betöl-
teni ezt a felelősségteljes és fontos sze-
repet, hogy a kis községünkben élő
nehéz sorsú gyermekeknek továbbra is
segíteni tudjunk. 

Köszönöm továbbá az egyesület tagjai-
nak és a közvetlen segítőinknek, hogy ki-
tartó lelkesedéssel, rengeteg ötlettel és
energiával vesznek részt a rendezvények
lebonyolításában! 

Ettől az évtől kezdve már havonta kerül
megrendezésre az ingyenes ruhaosztás,
minden hónap utolsó keddjén, 9-12 óra
között. Olyan sok ruhát kapunk ado-
mányként, hogy minden alkalommal új
készletet tudunk odaadni a rászorulók-
nak. Köszönjük az adományozóknak a
rengeteg felajánlott ruhát, a művelődési
ház vezetőségének és dolgozóinak a gör-
dülékeny lebonyolítást; mindenkinek, aki
segíti munkánkat! Reméljük, hogy to-
vábbra is ilyen jól működik majd ez a ru-
haosztási rendszer, amiben teljesen sza-
badon válogathat mindenki az adomá-
nyokból; és nem történik visszaélés a
jóindulatunkkal. Így valóban azokhoz
jutnak el a ruhák, akik anyagilag nem te-
hetik meg, hogy az évszaknak megfele-
lően öltözzenek, és öltöztessék fel gyer-
mekeiket… mert sajnos nagyon sok
ilyen család is él környezetünkben.

Továbbra is részt veszünk a falunkban
megrendezett eseményeken. Idén ismét

Dinnyefesztivál a 
Pónifarmon!

Hűsítő kikapcsolódás a 
taksonyi Pónifarmon!

Programok: 
Dinnye tpróba: dinnye súly sac-
colás, dinnyemag-gyűjtő verseny, célba nyilazás, 
dinnye keresés, dinnye-kvíz, népi játékok, lu�-
bohóc, Jack a kalóz, arcfestés, kürtőskalács, vat-
tacukor, traktoros kocsikázás...
Belépők:
Felnőtteknek és gyerekeknek:  Ft/fő, 2 éves 
kor alatt ingyenes!

Gyertek dinnyézni! 
Pónilovagolás és quadozás is lesz!

www.ponifarm.hu; Taksony, Forrás u. 6.

2017.
aug. 5.

folytatás a 8. oldalon
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fánkkal tudtunk kedveskedni a téltemető
vígasságokon. Köszönjük mindenkinek,
aki ezt lehetővé tette!

Gyereknapon népi játszóházunk is a ki-
csik rendelkezésére állt. Az önfeledt bol-
dog gyerekek játéka mindig igazolja,
hogy érdemes ezt folytatni! Köszönjük
az apukák munkáját, akik megvalósítot-
ták a népi játszóház ötletét! Köszönjük
a felajánlott fa-alapanyagokat! Köszön-
jük a Délegyházi Íjász Klub Egyesületé-
nek, hogy segít nekünk a szállítmányo-
zásban, így a nagyobb méretű adomá-
nyok fuvarozása sem okoz gondot!

A DÖK napon is ott voltunk az általá-
nos iskolában, így még több gyermek is-
merkedhetett meg az ügyességi játéka-
inkkal – ily módon próbáljuk megmu-
tatni nekik, hogy a szabadban játszva,
egyszerű eszközökkel is milyen jól lehet

szórakozni. Köszönjük, hogy ennek is
részesei lehettünk!
Pünkösdkor kézműves tevékenységekkel
vártuk a szórakozni vágyó csemetéket. A
falunapokon pedig ingyenes játszóhá-
zunkkal és a Babaklubos sátorral együtt
nyújtottunk újabb élményeket a gyermek-
eknek. Köszönjük a felkérést! Reméljük
minden kicsi és nagy jól érezte magát!

Köszönjük a polgármester úrnak és a
képviselő-testületnek az anyagi támoga-
tást, valamint a nagy összegű tagsági díj
felajánlást, ezzel teszik lehetővé, hogy
egyesületünk saját rendezvényeket is
tudjon szervezni.

Minden évben tartunk a nyári szünet
ideje alatt családi napokat, amely nap-
közben szórakozási és étkezési lehetősé-
get nyújt azoknak a családoknak, akik
nem tudnak nyaralni menni. Ehhez a
rendezvényhez is rengeteg segítséget ka-

punk, mindenféle eszközöket, élelmisze-
reket ajánlanak fel a környékbeli vállal-
kozások és emberek. Aki pedig tud, az
eljön és segít a programokban, mosogat,
kézműveskedik vagy focizik, éppen
amire a legnagyobb szükség van.

Köszönjük a családjainknak, hogy támo-
gatnak minket és mellettünk állnak.
Akkor is, amikor telehordjuk a garázst
használt ruhákkal, felajánlott bútorokkal;
és akkor is, amikor hétvégén a család he-
lyett más gyerekeit szórakoztatjuk. Kö-
szönjük a türelmüket! ☺

Mindenkit nem is tudok felsorolni, ren-
getegen segítenek önzetlenül, név nélkül
is. Ezzel teszik lehetővé, hogy segíthes-
sünk, és hogy tovább működjön az
egyesületünk! Köszönjük!
Köszönöm:

Bogdán Ildikó
DÉSA elnök

2017. június 4-én megtartottuk a Pünkösdi
Királyválasztást. A jelentkező legények négy-
féle versenyszámban mérték össze erejüket
és ügyességüket. Dobniuk kellet malomkö-
vet, emeltek petrencerudat, forogtak pásztor-
bot körül és beöltöztek bő gatyába. Szoros
verseny alakult ki, így holtversenyben első lett
Menyhárt István és Galambos László. Ket-

tőjük között a megismételt petrence rúdeme-
lés döntött, 10 másodperccel tovább tartott
Galambos László, így Ő lett a Pünkösdi Ki-
rály. Jutalma 30 ezer Ft, melyet az Délegy-
háza Község Önkormányzata biztosított.
Ráadás ajándék egy kétszemélyes vacsora az
Erdei Vendéglő jóvoltából. Délután egy na-
gyon színvonalas és látványos lovas felvonulást

folytatás a 7. oldalról

Pünkösdi Mulatság

folytatás a 9. oldalon
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láthattak az érdeklődők. 16.00 órától pedig
kezdetét vette a néptánc gála. A 15 magyar-
országi csoport mellet fellépet Magyarkapus
testvértelepülésünk küldöttsége és egy 50
fős Török Tánccsoport. A részvevő lovasok,
táncosok részére sertéspörköltet, és hozzá
italt /sör, bor, üdítő, kávé /ingyen biztosí-
tottunk. Bakos Éva Boglárka vezetésével
kézműves foglalkozás várta a gyerekeket. A
gyerekek ingyen használhatták a népi játéko-
kat. Őzse Miklós és Bodó család felállított
egy jurtát, bemutatva ezzel őseink lakhelyét.
A Délegyháza Faluszépítő Egyesületének
Íjász tagozata Bicskei László vezetésével

korhű ruhába öltözve várta az érdeklődőket.
Táncházzal, beszélgetéssel és a végén közös
nótázással zártuk a napot.

A rendezvény segítői és támogatói:
Délegyháza Község Önkormányzata, Prímporta
KFT, Du-nád Kft - Nádházi Árpád, Orbán Ró-
bert, Demjén András és csapata, Zsüle István,
Zsüle Istvánné, Délegyháza - Dunavarsány ÖTE
- Rím György, Valasik Mátyás, Valasik Má-
tyásné, Horváth Atilláné, Sűrű Csaba, Jákó
Csaba, Tóth János, Tóthné Purthál Györgyi, Cse-
repes Cecilia, Lenhardt Károly, Erdei Vendéglő,
Báthory Imre, Aszalos Edit, Délegyháza Faluszé-
pítő Egyesület, Délegyháza Faluszépítő Egyesület

Íjász Tagozata, Szmoleniczki Róbert, Palóczai-
Kiss Sándor, Palóczai –Kiss Sándorné, Palóczai –
Kiss Beáta, Zsákai Józsefné, Bodnárné Tóth Me-
linda, Bodnár Gábor, Seregélyné Schmidt Gabriella,
Fatter Jánosné, Borbély Sándorné, Kocsis Ist-
vánné/Borcsi/, Kerezsi Istvánné, Keresztesi Haj-
nalka, Bakos Éva Boglárka, Tóth Tibor, Lugosi
István Gyuláné, DÉSA, Biró Zsolt, Dr. Riebl
Antal, Görbe István, Tóth Sándorné/Éva néni/,
Kenessey Szilvia, Pápai István, Józsa Kálmánné,
Klopcsik János, Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Délegyházi Csoportja, Zólyomi Dávid, Demeter Ti-
borné, Németh Ferencné, Kaszás István, Bakos
András, Bednárik János, Bodó Csaba és családja,
Őzse Miklós,Végelgyengülés Csapata.

folytatás a 8. oldalról
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Községünk életéből, hirdetés

Továbbra is mozgalmasan folytatódik az év
egyesületünk számára, az április és a május
bővelkedett káresetekben. A két hónap alatt
kb. harminc alkalommal riasztottak minket.
Április elején a hatalmas zivatarok adtak
munkát szivattyúinknak és önkénteseinknek,
több helyen kellett a felgyülemlett esővizet
eltávolítani családi házak pincéjéből, köz-
utakról. Nem maradtunk híján a gaz, avar tü-
zeknek sem. Húsvétra a nyuszikától egy ha-
talmas tüzet kaptunk, Délegyházán a Jet-ski
tó környékén gyulladt meg kb. 1500 széna-
bála. A helyszínre rajtunk kívül a szigetszent-
miklósi hivatásos tűzoltók érkeztek, de saj-
nos akkora területen égtek a bálák, hogy az
oltása értelmetlen volt, ezért a parancsnok
úgy döntött, hogy az egyesületünk felügye-
lete mellett le kell égetni őket. Végül Délegy-
háza Község Önkormányzata biztosított
számunkra egy erőgépet, melynek segítségé-
vel szét tudtuk borítani a bálákat és így el
tudtuk oltani a tüzet, megszüntettük az iz-
zást. Fiaink egymást váltva közel 72 órát töl-
töttek a bálák árnyékában mire eloltották a
tüzet. 
Sajnos több balesetünk is volt, az 51-es úton
és Bugyi területén is. A jó idő meghozta a

nyárfa pihét, ami rengeteg gondot okoz.
Több alkalommal kellett kivonulnunk, mert
a könnyen égő pihe meggyulladt és sok he-
lyen lángra lobbantotta az erdők aljnövény-
zetét. Délegyházán egy tehervonat egyik ko-
csijának fékje meghibásodott, befogott. A
kerekek túlhevültek és meggyújtották a vas-
úti töltést, ami Délegyházától egészen az 51-
es út vasúti felüljárójáig tovább terjedt. A ká-
resethez összesen hat szer érkezett Sziget-
szentmiklósról a fővárosból és persze
tőlünk. A tűz oltását a Katasztrófavédelmi
Műveleti Szolgálat felügyelte. 
A májusi hónapot szintén a szivattyúk jára-
tásával kezdtük, sok volt az egyszerre lezú-
duló eső. Május 12-én Dunavarsányban tel-
jes terjedelmében égett egy kb. 70 nm-es
nyaraló. A helyszínre mi érkeztünk ki első-
ként és kezdtük meg az épület oltását három
vízsugárral. Nem sokkal később érkeztek
meg a szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltók
is, akik szintén három vízsugárral avatkoztak
be. Az épületben senki sem tartózkodott,
személyi sérülés nem történt. Ebben a hó-
napban is sok volt az erdőtűz. Többször
égett az erdő aljnövényzete a Méhes kavics-
bánya környékén és egy alkalommal Délegy-

házán is. A hónapot egy 10 hektáros erdő-
tűzzel zártuk Dunaharasztin a Tesco mö-
götti területen. A tűzhöz Szigetszentmiklós-
ról, Budapestről és Gödöllőről érkeztek hi-
vatásos tűzoltók, valamint rajtunk kívül a
Dömsödi önkéntes tűzoltók is részt vettek
az oltásban. A tüzet végül kilenc vízsugárral
és kézi szerszámokkal sikerült megfékezni.
Az eset során egy ember megsérült, őt a
mentők kórházba szállították. Összesen
négy, egyenként két-három négyzetméteres
építmény leégett.
Május 6-án hivatalosan is átadásra került az
új szertárunk, mint azt az előző számban ol-
vashatták. A hónap végén, Gyereknap alkal-
mából az Országos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóság ismételten kihirdette a „Nyitott
szertárkapuk” elnevezésű rendezvényt, amin
az egyesületünk is részt vett. Jöhettek a ki-
csik és nagyok, megnézhették az autóinkat,
felszereléseinket. Akik eljöttek hozzánk lát-
hatták, hogy gépjárműparkunk szaporodott
egy Renault S180-as fecskendővel. A nap vé-
gére több mint negyven család látogatott
meg minket.

Majer István
titkár

A Délegyházi-Dunavarsányi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület beszámolója

A Délegyházi Horgász Sportegyesület 
felkészítő tanfolyammal egybekötött

Horgászvizsgát hirdet
2017. augusztus 5-én szombaton 9:00-órától

Délegyházán a Civilek házában (Rákóczi út 9.).
Aki vizsgázni szeretne, a helyszínen az államnak megfizetett

vizsgadíj ellenében megteheti.

AZ OKTATÁS: Díjtalan
Vizsga díja: 14 év életkor alatt: 1.000,-Ft

15 év életkor felett: 3.500,-Ft

A vizsgára való felkészüléshez tananyag ingyenesen letölthető
a www.horgaszat.com 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 06 20 972 7374; 

Uti Lajos 06 30 899 1473
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Délegyházi Református Missziói Egyházközség
„Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma…” 

(ApCsel 6, 7.)

Isten kegyelméből újra helyi tábort
tarthattunk Délegyházán az óvodás és
alsós korosztály számára. Összesen

41 gyermek és 16 felnőtt segítő vett részt
június utolsó hetében, a Délegyházi Refor-
mátus Missziói Egyházközség templomá-

ban. Minden nap tanulhattunk egy-egy
bibliai történetet, amit idén az Apostolok
Cselekedeteiből vettünk. Kézművesked-
tünk, játszottunk különböző csapatjátéko-
kat, és ifjúsági énekeket énekeltünk. Vasár-
nap Istentisztelettel zártuk a hetet, ahol

már a szülők is részt vettek. Ezen az úton
is köszönjük a támogatásokat Délegyháza
Önkormányzatának, a Délpesti Reformá-
tus Egyházmegyének, valamint a szülők
áldozatkész közösségének! Istennek le-
gyen hála!

Állandó alkalmaink:
Szerda 16:00
Felnőtt Bibliaóra (60+ korosztálynak)

Csütörtök 19:00 (2 hetente)
Felnőtt Bibliaóra (30-60 korosztálynak)

Péntek 18:00
Ifjúsági Bibliaóra (12-17 éves korosztály-
nak)

Vasárnap 10:00
Istentisztelet és Gyermekistentisztelet

További eseményeink:
Augusztus 14-18. 18:00
Úrvacsorát Előkészítő Istentiszteletek

Augusztus 20. 10:00
Újkenyérért Hálaadó Úrvacsorás Istentisz-
telet

Konfirmáció-előkészítő kurzus: 
A 2017/2018-as tanévben is hirdetünk fel-
készítést a 2018 pünkösdjén esedékes kon-
firmációs vizsgára. 
Jelentkezni szeptember 10-ig lehet. Az igé-
nyekhez alkalmazkodva, külön gyermek és
felnőtt felkészítőt tartunk. 
A gyermekek csoportjába a 8. évfolyamos fi-
atalokat várjuk, a felnőttekébe mindenkit, aki
ennél idősebb. A kurzus hetente egyszer, 90
perc időtartamban kerül megtartásra, szep-
tembertől májusig. 
Várunk szeretettel mindenkit! 

Iratterjesztés:
Keresztyén könyvek vásárlására van lehető-
ség minden templomi alkalom előtt és után.
Bibliák, énekeskönyvek, gyermekkönyvek,
ifjúsági irodalom, napiigés könyvek, lelki ol-
vasmányok és sokféle alkalomhoz illő könyv
és igéskártya várja az olvasót! A meglévő

készleten túl rendelésre is hozunk könyve-
ket, több kiadó széles választékából.

Hivatali nyitva tartás: 
Szerda 8:00-16:00, Péntek 8:00-11:00

Elérhetőségeink:
Cím: 2337 Délegyháza, Szabadság tér 11.
E-mail: delegyhaza.ref@gmail.com, 
Tel.: +36 30 941 51 05
Facebook: https://www.facebook.com/del-
egyhazaref
Bankszámlaszám:
Délegyházi Református Missziói Egyház-
község 
10918001 00000085 97250000

Alkalmainkra hívunk és várunk szeretettel
mindenkit!

Sáska Attila
református lelkipásztor

A Délegyházi Református Missziói Egyházközség aktuális programjai

Református Helyi Tábor Kicsiknek 2017
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A Római Katolikus Egyház ünnepe, szentjei július hónapban
Július 2. Szűz Mária látogatása Erzsé-
betnél - Sarlós Boldogasszony
Nyugaton ez az ünnep a gótika korában
honosodott meg. A lelkiséghez hozzátarto-
zott az Úr élete egyes kiemelkedő esemé-
nyeinek megünneplése. Konstantinápoly
1204-ben nyugati uralom alá került, az V.
századból származó Mária ünnepet új tar-
talommal töltötték meg. 1263-tól a Kisebb
Testvérek július 2-án ünnepelték, ez volt
Keresztelő Szent János születése nyolcadát
követő nap. VI. Orbán pápa terjesztette ki
az egész Egyházra, mint a Visitatio - Láto-
gatás ünnepét. IX. Bonifác 1389-ben vigí-
liával és nyolcaddal egészítette ki. Az ünnep
szövegét Adam Easton bíboros, Raimun-
dus de Vineis OP generális és Johannes
Jenstein prágai érsek írta. IX. Piusz pápa
május 31-re helyezte az ünnepet. Hazánkba
továbbra is július 2-án ünnepeljük. Ezen a
napon emlékezünk meg a Magnificat szü-
letésnapjáról (Lk. 1,39-56).

Július 11. Nursiai Szent Benedek apát -
Európa fővédőszentje
A Ciszterek és Bencés rend templomaiban
főünnep. Benedek, Skolasztika testvére az
umbriai Norciában született (480 - 547).
Rómában nevelkedett, Subiaco környékén
remetéskedett. Tanítványait összegyűjtötte,
Monté Cassióra ment, itt megalapította
híres kolostorát. Regulát állított össze, amely
gyorsan elterjedt. Ő a nyugati szerzetesség
atyja. 547. március 21-én halt meg. Alapelve:
"Ora et labora" (Imádkozzál és dolgozzál).
Európa megtérítésében és kultúrájának ki-
alakításában Szent Benedek fiainak jelentős
szerepe volt. A rend gyorsan elterjedt, és
számos kolostort alapítottak. III. Honoriusz
pápa avatta szentté 1220-ban Benedeket. Az
ortodox keresztények március 14-én ünne-
pelik. VI. Pál pápa 1964-ben Európa fő vé-
dőszentjévé nyilvánította.

Július 18. Szent Hedvig királynő
Hedvig Magyarországon született 1374.
február 18-án, 1399. július 17-én Krakkó-
ban halt meg. Édesapja Nagy Lajos ma-
gyar király, édesanyja Boszniai (Kotroma-
niae) Erzsébet volt. 1384-ben Lengyelor-
szág királynőjévé koronázták. Férje a
litván Jagelló Ulászló volt. A litván nép ke-
resztény hitre való nevelése nevéhez fűző-
dik. Az állam életében tevékenyen részt
vett. Gondoskodott, mint Litvánia apos-
tola megfelelő személyekről, akik értették
a megkeresztelt nép nyelvét, lelkületét, jel-
lemét és adottságait. 1397-ben Prágában
kollégiumot alapított litván teológusok
számára, ezzel segítve a litvánok vallási
életét. Leánya, Erzsébet Bonifácia szülé-
sébe halt bele. II. János Pál pápa 1997. jú-
nius 8-án szentté avatta. A Dunakanyar
védőszentjeként 2006. óta tisztelik.

Július 22. Szent Mária Magdolna
Krisztus kísérői közé tartozott. Az Evan-
gélium Mk. 15,40, Lk. 8,3 beszél róla. Jelen
volt Jézus halálánál Mt. 27,56. Húsvét haj-
nalán elsőként látta meg a feltámadt Üd-
vözítőt. A feltámadt Jézus őt küldi tanít-
ványaihoz. "Vidd nekik hírül: fölmegyek az
én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenem-
hez és a ti Istenetekhez." Ő hírül adta a tanít-
ványoknak: "Láttam az Urat, s ezt mondta
nekem!" (Jn. 20,11 -18). A Nyugati és a Ke-
leti Egyház vonatkozásában Mária Mag-
dolna tisztelete között különbség van. A
keleti hagyományban Mária Magdolna az
apostolokkal egyenrangú tiszteletnek ör-
vend (ipasztolé) kenetvivő asszony (Mt.
28,1, Mk. 16,1-8) akitől az Úr hét ördögöt
űzött ki (Lk. 8,2, Mk. 16,9). Az ortodox ke-
resztények az Athoszhegyi Szimonopetra
kolostorban tisztelik ereklyéit. A nyugati
hagyományban ő a bűnbánatot tartó egy-
kori rossz hírű nő. Szent Ágoston és Nagy

Szent Gergely pápa egyik beszédében azo-
nosította a bűnös asszony alakját a Mária
Magdolna személyével. Burgundiában a
vérelay-i Mária Magdolna tisztelete a XII.
századtól vált általánossá. A Prédikátor
Rend második patrónája.

Július 25. Szent Jakab apostol
Jakabot Zebedeus és Szalome fiának, János
apostol testvérének mondják. A testvérek-
nek heves a természete, ezért az Úr a
"Mennydörgés fiainak" nevezte őket. Jézus
előnybe részesített körébe tartozott. Ott
volt a Tábor hegyén és a Getszemáni kert-
ben. Ő volt az első az apostolok között,
aki vértanúságot szenvedett. Heródes Ag-
rippa király végeztette ki 42. körül. Jakab
jellemét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy
a heves, nagyravágyó fiatalember, készsé-
ges lett az Úr követésére, Jézus barátja lett.
Sevillai Izidorra visszamenő hagyomány
szerint Jakab térített Spanyolországban.
Másik hagyomány szerint Jakab maradvá-
nyait Compostelába vitték, ahol templo-
mot emeltek tiszteletére. Compostela a
középkortól a mai napig jelentős zarán-
dokhely. Az El Camino zarándokút na-
gyon népszerű, beszámolók látnak napvi-
lágot fizikai erőfeszítéseiről és lelki ered-
ményéről.

Július 26. Szent Joakim és Szent Anna
a Boldogságos Szűz Mária szülei
Hagyomány nevezi meg a Boldogságos
Szűz Mária szüleit a II. századig visszame-
nőleg. Szent Anna tisztelete a VI. század-
ban terjedt el. Szent Anna az anyaság ős-
képe - Nagymamaként bölcs támasza lett
Máriának gyermeke megértésében. Szent
Anna azoknak a védőszentje, akik édes-
anyjuktól kaptak sebeket.

Józsa Sándorné 
hitoktató

Nyári viharok

Beindult a nyár és a nagy hőséget
gyakran nagy viharok törik meg.
Nézem a fákat, a természetet,

hogy milyen hihetetlen erővel állnak ellen a
viharoknak. Az jut eszembe, hogy az ő viha-
rállóságuk jó példa arra, hogy hogyan lehet
kibírni az élet viharait.
A fák kiállják a vihart, mert Isten úgy alkotta
meg őket, hogy a gyökereikkel az éltető ned-
vek felszívása mellett kapaszkodni is tudja-
nak a stabil földbe, sziklába. Ahogy Isten
megalkotott téged, úgy a te életed is kiállja a
viharokat. Ő úgy alkotott meg, hogy a vele

való kapcsolatod és a benne való hited, mint
gyökerek, képesek Őtőle felszívni a lelki éle-
tedhez szükséges tápanyagot és képesek erő-
sen kapaszkodni, aggódás nélkül, stabilan,
békességben tartani téged az élet viharaiban
is. („Szerelmesének az Úr álmában is ad ele-
get.” Zsoltárok 127:2)
Úgy érzed, hogy sokkal nagyobbak a viha-
rok, mint amit képes vagy elviselni? Meg van
a megoldás, használd a gyökereidet, ne
hagyd, hogy használaton kívüliként elszárad-
janak! Fordulj Istenhez, beszélgess vele, fi-
gyelj rá, hogy Ő mit mond neked, ragasz-

kodj hozzá és engedelmeskedj neki. Ő „ki-
cserél” téged és a vele való kapcsolat során
feltölt téged erővel.
Az utóbbi időben a környezetünkben ta-
pasztalható időjárási viharok és sokkal dur-
vábbak, mint korábban. Isten a számunkra
a Bibliában előre jelzi, hogy az „utolsó
idők”-et többek között ez is jellemzi. Nincs
tehát idő arra, hogy évekig halogasd, hogy
élsz-e a lehetőséggel és elfogadod-e a Jézus
általi váltságot. Tedd meg mihamarabb!

Mihály Zoltán
baptista gyülekezet
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OYAMA KARATE KYOKUSHIN HUNGARY
DÉLEGYHÁZI KARATE SPORTEGYESÜLET

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

Tisztelt Olvasók!
Szerencsések vagyunk mi karatésok, mert
nekünk kettő év vége is kijut egy évben,
mivel „év vége” hangulat van júniusban is.
Nálunk úgy, mint az iskolában június az
egyik évvége, a másik pedig decemberben
jön el. A nyáron az edzőtáborok, vizsgák
után mindenki pihenéssel tölti a nyarat.
Ilyenkor mindenki feltöltődik a következő
évre. A versenyzők elkezdik nyár végén a fel-
készülést az őszi versenyekre, az edzők fel-
készülnek az oktatásra. A nyári karate szün-
idő előtt azért még voltak dolgaink. A Du-
navarsányi Napokon és a Délegyházi
Napokon felléptünk, amit Lenhardt Csaba
és Tordai Attila vezetett. Látványos és érde-
kes bemutatót láthattunk jó zenével.
Június 21-től rendeztük meg Dunavarsányon
az 1. nyári edzőtáborunkat idén. A dunavar-
sányi sportcsarnokban tréningeztünk, ami
megfelelő hely volt az időjárás viszontagsá-
gai miatt. Néhány éve a Nomád Kemping-
ben táboroztunk mindaddig, amíg a zivata-
rok, örült melegek tető alá hívtak minket.
Sok apró gyerek készült az övvizsgájára a hét
végén. Jó helyen, jó társasággal, jó hangulat-
ban telt a hét. Szeretném kiemelni és meg-
köszönni segítőinknek a nem kevés egész
heti munkát : Pécskövi Veronikát, Tordai
Angélát, Kovács Krisztinát és Cser Jenőt. A
tábort Tordai Viktorral vezettük. A karatés
segítőink voltak: Varga Seres András, Gráczi
Mercell, Tordai Attila, Schleer Ferenc,
Schleer Enikő és Lenhardt Csaba. Ők vitték
az edzőtábor edzéseit, és színvonalas edzé-
seket vezettek és egyben tartották a csapatot.

A Tábor karatésának járó vándorserleget
Kovács Tamás érdemelte ki. A táborban a
legjobb munkát Lenzsér Réka és Szél Domi-
nika nyújtotta, amit serleggel jutalmaztunk.
Az edzőtáborokban katonás rend és fegye-
lem van. Kemény tábor volt, tehát fárasztó,
sok koncentrációt igénylő munka folyt. Az
edzőtáborok sorában Augusztusban még
Nemzetközi Edzőtábor zárja a sort. Itt
Varga Rezső mestervizsgát tesz, ami a tábo-
rokban mindig a legnagyobb esemény és a
karatés életében is. Július 5-én kezdődött az
idei 2. edzőtáborunk Szentendrén a Pap Szi-
get Kempingben. 
A gyerekek nagyon fegyelmezetten végzik az
edzéseket, a pihenő időt az edzések között.
Nálunk nagyon ritka, ha valaki nem így vi-
selkedik a gyerekek között, a nagyoknál
pedig ez nem kérdés, hogy karatés módjára
viselkedik. Mert mi a fegyelem? „A fegyelem
a közösségi együttélés, szervezet együttműködés fel-
tételeit biztosító rendszabályok összessége s ennek
megtartása.” A táborokban egyedül az együtt

letett teljesítmény és a bajtársiasság számít,
mint a katonaságban. Az együtt rendkívül
fontos kulcsszó, mert a katonai élet is a
közös tevékenységekről, a csapatszellemről
és az egymásról való gondoskodásról szól,
mint a kyokushin karatéban. „Ha valaki
egyedül álmodik, az csak egy álom, ha
sokan álmodnak együtt, az egy új való-
ság kezdete.” A kyokushin karate rendkívül
fegyelmezett karate, amit Sosai Masutatsu
Oyama és Magyarországon pedig Shihan
Furkó Kálmán 8. Danos mester személye te-
remtett meg. A shihan a 40 év munkássága
miatt július 1-én előléptették 8. danos mes-
terré, aki minket is tanított és most is tanít a
személyiségével. Gratulálunk! 
A nyáron sikeresen vizsgázottaknak gratulá-
lok! Jövőre ugyanitt!

Szeptembertől Ovis karate edzés
kezdődik Délegyházán az 

óvodában!
Iskolás gyermekedzésen 6-14 éves korig
Délegyházán az általános iskolában hétfőn
17:00 - 18:30; csütörtökön 17:00 - 18:00),
Dunavarsányon a művelődési házban kedden
18.00 -tól ovis, hétfőn és csütörtökön 15.00-
16.00-ig iskolás edzésen várjuk új jelentkezők
jelentkezését! Felnőtt edzés Dunavarsányon
a Robi cukrászdában hétfőn és csütörtökön
19.00-20.30-ig 12 éves kortól. 
Mindenkinek kívánok kellemes nyarat!
„Ami jön, fogadjátok, ami megy, engedjétek! Ennyi
az egész.”

Marossy Károly 4. dan
Klubvezető

„Ha valaki egyedül álmodik, az csak egy álom, 
ha sokan álmodnak együtt, az egy új valóság kezdete.”
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Férfi és női munkaerőt keresünk 
a Dunavarsányi Ipari Parkba

Gombaszedő és

kiszolgáló munkakörbe

Felvételhez szükséges: önéletrajz

Jelentkezés:  9-13 óráig 

DOFE KFT.
2336 Dunavarsány, Déri Miksa u. 6-8.

dofe@invitel.hu
Telefon: 06-70-272-3533

Dunavarsányi telephelyünkre a következő 
pozíciókra keresünk munkatársakat:

Karbantartó géplakatos
Anyagvizsgáló

Elektroműszerész
Gépbeállító-karbantartó technikus

Kohászati gépkezelő
Mérőgépkezelő

Szerszámgép karbantartó

1000/200 Mbit/s kínált sebesség, 300/50 Mbit/s garantált sebesség meghatározott szolgáltatási területen.

telekom.hu/gigabit

DÉLEGYHÁZÁN IS
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Nyugodt szívvel a szeretne 

a családjának megbízható

minőségű, vegyszermentes

vízből teát, kávét vagy

leveseket készíteni? 

Ha tökéletes, kiváló minőségű

vizet szeretne inni, akkor

válassza a Tündérvíz 

termékeket!

• Száraz és Nedves tápok, 
legkedvezőbb ártól a 
szuperprémium kategóriáig

• Kutya és Macska konzervek,
szalámik és tészták

• Jutalomfalatok

• Madár, hal és rágcsáló eledelek, 
kiegészítők

• Friss hús hetente kétszer 
(kedd és csütörtök)

• Kiegészítők (Kullancs és bolha 
nyakörvek/cseppek, fekhelyek, 
kutyaruhák, samponok, 
pórázok/
nyakörvek/hámok, vitaminok…)

• Élő állat: díszhalak, kaméleon, 
törpe nyúl, hörcsög, 
tengerimalac...

• Lovas kiegészítők (kötőfék, 
vezetőszár, jutalomfalat...) 

Folyamatos akciók!

Egyedi, különleges igényeit
is igyekszünk kiszolgálni!

Szeretettel várjuk kedves 
vásárlóinkat Dunavarsány 

központjában!

Nyitva tartás:
Hétfő - Péntek: 8:00 – 18:00

Szombat: 8:00 – 13:00

Keressen minket a Facebookon is,
Scooby-Doo Állateledel néven!

2336 Dunavarsány, 
Kossuth L. u. 12.

Telefon: +36/30/543-9547

Igény esetén 
házhozszállítást vállalunk

(minimum 3.000,- Ft-os 
vásárlás esetén)

Scooby - Doo
Állateledel

és felszerelés
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• KERTTERVEZÉS, kertfenntartás, kertépítés. HM Kert Kft. Tel.: 06 70
775 8606, 06 70 866 7398, E-mail: hmkertek@gmail.com; Honlap:
http://hmkert.hupont.hu. Kövessen minket a Facebookon is ☺

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

• OLLÓ, KÉS és minden háztartási élezni való eszköz (húsdaráló kés is !)
élezését, köszörülését vállalom. Délegyháza, Rákóczi u. 5.  (Vasútállomással
szemben) Farkas László Tel.: 06 70 666 6452

• PARKETTÁS MESTER VÁLLAL: lerakást, javítást, csiszolást, lakkozást,
PVC - szőnyeg ragasztást anyaggal is. Szolid árak, garancia! Telefon: 06 30
354 3769

• BÚTOR KÉSZITÉS MÉRETRE, Konyhabútor, beépített szekrény, ágy-
szekrény, 20 év tapasztalattal. Telefon: 06 30 961 3294, www.martinbutor.hu

• TELKEK ELADÓK Délegyházán. Dunavarsány, Halász Lajosné utcától
kétszáz méterre a II-es tónál, az Üdülő sétány és a Kéktó sétány között. Érdek-
lődni lehet: Tel: 06/1/2033-018, E-mail: nemeth.edit@kovacsestarsa.axelero.net

• GARÁZSVÁSÁR. Költözésből megmaradt, feleslegessé vált holmik kiáru-
sítása 100,- Ft/db-tól! Helye: 2337 Délegyháza, Vasút sor 1. 
Időpontok: 2017. július 29.,  9.00 -12.00 óráig, 2017. augusztus 26., 9.00 -12.00
óráig, 2017. szeptember 30., 9.00 -12.00 óráig

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 Bölcsőde
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. Délegyháza-Dunavarsány Önkéntes Tűzoltó

Egyesület
Rim Attila: 06-70/348-6092
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



Délegyházi Hírek 2017. július18

Hirdetéssek

Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434/3
30/969-1124, 30/617-8304
dunad2010@gmail.com

Nyári akció: KERTI SÜTŐK,

Új termékek: 

TERRÁN és BRAMAC cserép


