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Áprily Lajos

Tavaszodik
Sáncban a hóviz
könnyű hajót visz,
füstöl a fényben a barna tető.
Messze határba
indul az árva,
lenge madárka: billegető.

Titkon a Bükkben
moccan a rügyben
– mint csibe héjban – kandin a lomb,
s mintha a róna
kedve dalolna,
úgy muzsikál, muzsikál a kolomp.

Indulok. Értem.
Jól tudom: értem,
értem üzenget a zsenge határ:
„Szíved, a bomlott,
ócska kolompot
hozd ide, hozd ide, hozd ide már!”

Minden kedves Olvasónknak kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!     Szerkesztőség

Szeretettel hívjuk és várjuk az Édesanyákat 
és a Nagymamákat 2014. május 4-én 

14 órakor kezdődő anyák napi ünnepségünkre.

Helyszín: Kölcsey Művelődési Központ 

Délegyháza
Majális

Délegyháza Község
Önkormányzata szeretettel

várja a község lakóit
május elsején 10 órától

egész napos családi
rendezvényére.  

Vetélkedők, kézműves
foglalkozás, zsibvásár,
bemutatók, koncertek 

várják az érdeklődőket.

Fazekas Anna: Köszöntő

Hajnaltájban napra vártam,
hűs harmatban térdig jártam,
szellő szárnyát bontogatta,
szöghajamat fölborzolta.

Hajnaltájban rétre mentem,
harmatcseppet szedegettem,

pohárkába gyűjtögettem,
nefelejcset beletettem.

Hazamentem, elpirultam,
édesanyám mellé bújtam,

egy szó sem jött a nyelvemre,
könnyem hullt a nefelejcsre.

Édesanyám megértette,
kicsi lányát ölbe vette,

sűrű könnyem lecsókolta,
kedves szóval, lágyan mondta: 

„Be szép verset mondtál, lelkem,
be jó is vagy, kicsi szentem!"
S nyakam köré fonva karját
ünnepeltük anyák napját.

„NYOMÁS 
GALLÁBA!”

Paszkál napján, május
17-én 20 órától szere tet -
tel várjuk a község lakóit
Gallába egy fergeteges
hangulatú utcabálba!
(a Vadászháznál lesz)
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Önkormányzati Hírek
Délegyháza Község Önkormányzat

Képviselő-testülete a 2014. február 25-i
rendes ülését a Polgármesteri Hivatal Ta-
nácstermében tartotta. Az ülés kezdetén
dr. Riebl Antal polgármester beszámolt a
lejárt határidejű határozatok végrehajtá-
sáról. 

Az ülés első, „A közbiztonság helyzete”
című napirendi pontja keretében Dr. Bili -
sics Péter, a Pest Megyei Polgárőr Szövet-
ség elnökének részvételével a Polgárőrség
működésének anomáliáit tárgyalta meg a
Képviselő-testület. Második napirendként
az Agóra internetes újság kommunikációs
ajánlatának tárgyalására került sor, mely-
nek során a Képviselő-testület akként dön-
tött, hogy nem él a főszerkesztő úr által

megajánlott lehetőséggel. Ezt követően
ingatlanügyeket (telekalakítást, terület-
használatot, ingatlan-értékesítési ajánlatot)
tárgyalt a Képviselő-testület.  

A negyedik napirendi pont keretében a
Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési
Szabályzat teljes körű felülvizsgálatának
megindításáról született döntés, melyet a
Délegyházi Napok Szervező Bizottságának
megalakítása követett. A hatodik napirendi
pont keretében civil szervezetek támogatási
kérelmeit tárgyalta meg a Képviselő-testü-
let, melyet a telekadóról szóló rendelet mó-
dosítása követett (4/2014. (II. 26.) önkor-
mányzati rendelet a telekadóról szóló
23/2003. (XII. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról). 

A nyolcadik napirendi pont keretében a
2013. évi költségvetésről szóló rendelet
utolsó módosításáról szóló rendelet megal-
kotására került sor (5/2014. (II. 27.) önkor-
mányzati rendelet az Önkormányzat 2013.
évi költségvetéséről szóló rendelet 4. szá-
mú módosításáról). Az egyéb településfej-
lesztési és településüzemeltetési ügyek ke-
retében egy ingatlanbérleti kérelemnek
adott helyt a Képviselő-testület. 

Délegyháza Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2014. március 3-án rend-
kívüli ülést tartott a Polgármesteri Hivatal
Tanácstermében. Az ülésen a szavazat-
számláló bizottságok tagjainak és póttagjai-
nak megválasztásáról döntött a Képviselő-
testület. 
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Újszülöttek:

Szilágyi Mira 2014. 02. 12.

Kolozsi Nimród 2014. 02. 28.

Herczeg Ádám Maximilián 2014. 03. 07.

Hehmann-Nagy Gréta 2014. 03. 09.

„Nincs szebb csillagszóró mint az öröm
fénye,
gyermekek  szemének leggyönyörűbb éke.
Tőle gyúlnak lángok  szívünk rejtett mélyén,
szeretetünk árad, ámulunk szépségén.”

/ Törő Zsóka /

Házasságkötés:

Kerezsi Zoltán – Nagy Annamária  
2014. március 17.

„Összedőlhet fenn a magas ég,
Leomolhat minden, ami ép.
Egy a fontos, hogy Te szeress, 
Minden más csak semmiség.
Örök életet élsz énvelem,
Vár reánk a kéklő végtelen.
Mert a sors egymásnak szánja,
Kiket összeköt a szerelem.”

/ Edith Piaf /

Elhunytak:

Bulyáki Antalné 1950. 12. 13.    

Száller Tibor 1947. 07. 31.                      

„Mikor a gyászban a fájdalomtól könny
csorog,
Szemedből szívedig, mi gyorsan feldobog.
Hiába telnek-múlnak az évek el,
Még mindig látod, de ha nyúlsz felé, nem
éred el.
Minden emlék és kép előtör,
Veled marad örökké amit megőrzöl.”

/ ismeretlen /

Lakóhelyet létesített: 11 fő
Tartózkodási helyet létesített: 4 fő

Zsolnainé Csernyi Erzsébet
anyakönyvvezető

Anyakönyvi
napló

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2014. február 22-én JÓZAN SÁNDORNÉT,

Édesanyánkat elkísérték utolsó útjára,
fájdalmunkban osztoztak, és sírjára elhozták a szeretet, megemlékezés virágait.

Fia, Leánya és családjaik

Délegyháza Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2014. március 11-én is
rendkívüli ülést tartott a Polgármesteri Hi-
vatal Tanácstermében. Első napirendi pont-
ként a Rákóczi és a Jókai utca felújításával
kapcsolatos döntések meghozatalára került
sor. Ezt követően az előző napirendi pont-
ban meghozott döntéseknek megfelelően
módosította a Képviselő-testület a 2014.
évi költségvetési rendeletét (6/2014. (III.
12.) önkormányzati rendelet az önkor-
mányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelet 1.
módosításáról). Harmadik napirendi pont-
ként a 2014. évi közbeszerzési tervet fo-
gadta el a Képviselő-testület. 

A Képviselő-testület 2014. március 18-
án közmeghallgatást tartott a Kölcsey
Művelődési Központban. Első napirendi
pontként a 2014. évi útfelújítások tárgyalá-
sára került sor, melynek keretében Vigh
Antal Rókus tervező és műszaki ellenőr
részletesen ismertette a Rákóczi és a Jókai

utca szilárd burkolattal történő felújításá-
nak terveit. A második napirendi pont kere-
tében a VI. tó környékének használatával
és a VI. tó halászati jogával kapcsolatos
kérdések megvitatására került sor. A har-
madik napirendi pont keretében a Play Live
Alapítvány képviselői ismertették az idén
megtartásra kerülő Dobfesztivállal kapcso-
latos terveiket, valamint Csőgör Péter nyúj-
tott betekintést a Délegyházára tervezett tri-
atlon és nonatlon versenyek részleteibe. 

Az ülés végén az Egyebek napirendi pont
keretében a lakosság részéről felmerült kér-
dések kerültek megvitatásra (hulladékszál-
lítás, vízminőség, honlap fórum rovata, a
korábbi polgármester ügye, a lakosságnál
kihelyezett személyi vészjelzők, valamint a
már kiépített térfigyelő rendszer).

Az ülések jegyzőkönyvei és az ülésen al-
kotott rendeletek a község honlapján
(www.delegyhaza.hu), valamint a Könyv-
tárban olvashatók. 

dr. Molnár Zsuzsanna jegyző

Köszönetnyilvánítás
Köszönetemet és hálámat fejezem ki mindazok részére, akik

koszorúval, virágcsokorral vagy virágszállal, vagy jelenlétükkel
megtisztelték szeretett feleségemet, gyermekeim édesanyját,
unokáim szeretett nagymamáját, és utolsó útjára elkísérték.

Külön köszönetemet fejezem ki a Délegyházi Önkormány-
zat Polgármesterének, Tisztségviselőinek és dolgozói-
nak a tevékeny segítségükért és támogatásukért.

Valamint az ELOHIM Kft. tulajdonosainak és
dolgozóinak a kiemelkedő, színvonalas mun-
kájukért. 

Megköszönve 
Bulyáki Antal és családja
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Tisztelt Választópolgárok!

Magyarország Köztársasági Elnöke kitűzte 
az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választását. 

A szavazás napja:
2014. május 25.

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.

Az EP választásokat minden ötödik év májusában vagy júniusában tart-
ják. A sikeres listaállításhoz legalább 20.000 választópolgár ajánlására van
szükség. Egy választópolgár több listát is ajánlhat.

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok automatiku-
san felkerülnek a központi névjegyzékbe. A szavazóköri névjegyzékben
szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről értesítőt
kapnak. A névjegyzék a helyi választási irodában tekinthető meg.

Az Európai Unió más tagországának állampolgára – ha Magyar or szá -
gon lakóhellyel rendelkezik – kérheti névjegyzékbe vételét/névjegyzékből
való törlését az Európai Parlament tagjainak választásán. A névjegyzékbe
vétel 2014. május 9-ig kérhető a helyi választási iroda vezetőjétől, a név-
jegyzékből való törlés iránti kérelem a szavazás napját megelőző 10. napig
nyújtható be.

A Magyarországon lakcímmel rendelkező választópolgár a 2014. évi
európai parlamenti választásokra vonatkozóan kérheti, hogy

• a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő magyarországi településen (buda-
pesti kerületben) adhassa le szavazatát;

• korábbi átjelentkezési kérelmétől eltérő magyarországi településen (bu-
dapesti kerületben) szavazhasson;

• korábbi átjelentkezési kérelmét visszavonva, a lakcíme szerinti szavazó-
körben adhassa le szavazatát;

• kérheti, hogy külföldön tartózkodása miatt az általa megjelölt külképvi-
selet névjegyzékébe vegye fel a választási iroda;

• módosíthatja korábbi kérelmét, és külföldön szavazására egy másik kül-
képviseletet jelölhet meg;

• visszavonhatja korábbi kérelmét annak érdekében, hogy a magyarorszá-
gi lakcíme szerinti szavazókörben szavazhasson;

• szavazata leadásához mozgóurnát biztosítson az általa megjelölt címre;

• a korábbi kérelmében megjelölttől eltérő címre biztosítsa a mozgóurnás
szavazást;

• törölje mozgóurna iránti igényét, mert a szavazóhelyiségben szeretné le-
adni szavazatát.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2014. május 17-én 16 órá-
ig, átjelentkezést 2014. május 23-án 16 óráig lehet kérni a www.valasztas.
hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a lakóhely szerinti illetékes
választási irodától.

A kérelmek letölthetők a http://www.valasztas.hu/hu/ep2014/index.
html internetcímről.

Szavazás mozgóurnával: 
Mozgóurnát az a választópolgár kérhet, aki mozgásában egészségi álla-

pota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt. Az igénylés
okát a kérelemnek tartalmaznia kell. A mozgóurna iránti kérelemnek a
szavazás napján, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a Szavazat-
számláló Bizottsághoz. A kérelmet a Helyi Választási Irodához, valamint
az ügyfélkapun, vagy a választás hivatalos honlapján (www.valasztas.hu
weboldalon) is benyújthatja a választópolgár, legkésőbb 2014. május 23-
án (pénteken) 16.00-ig. 

Szavazókörök:

Szavazókör sorszám Szavazókör (szavazóhelyiség ) címe
001. Művelődési Ház (Szabadság tér 1-2.)
002. Polgármesteri Hivatal (Árpád utca 8.)
003. Hunyadi János Általános Iskola (Árpád utca 53.)

A választási kampányra vonatkozó szabályok változtak. A választási
kampányidőszak a szavazás napját megelőző ötvenedik naptól a szavazás
befejezéséig tart, s megszűnik a kampánycsend intézménye. Kampányte-
vékenység csupán a szavazás napján, a szavazóhelyiségek bejáratától
számított 150 méteres távolságon belül közterületen nem folytatható,
továbbá a szavazás napján választási gyűlés nem tartható.

A választással kapcsolatban információt kérhetnek a Helyi Választási
Irodától az alábbi elérhetőségeken:

Személyesen a Polgármesteri Hivatalban a 7-es szobában (2337 Dél-
egyháza, Árpád utca 8.)

Telefonon a 06-24-542-155-7-es mellék számon, e-mailben a
jegyzo@delegyhaza.hu vagy az igazgatas@delegyhaza.hu címen.

Dósa Renáta 
Helyi Választási Iroda

Vezető-helyettes

KKöösszzöönneetttteell!!
Ezúton fejezem ki köszönetemet azért a munkáért, segítségért, ame-

lyet az alábbi személyek községünk lakóinak egészségmegőrzése ér-
dekében tettek a tüdőszűréshez kapcsolódó munkálatok lebonyolításá-
ban: Darabos Lászlóné, Fórizs Sándorné, Görbe Istvánné, Jávor
Kálmánné, Kabai Lászlóné, Lugosi István Gyuláné, Palóczai-Kiss
Sándorné, Simonyi Andrásné, Suhajda Lászlóné, Tujner Ferenc
Jánosné, Zatykóné Seier Zsuzsanna, dr. Ladányi Györgyi, Kun
Gézáné, Lázár Lászlóné és Tordai Angéla.

Köszönet Tujner Ferencnek az áram bekötésében nyújtott se-
gítségéért. 

Külön köszönet a Máltai Szeretetszolgálat Délegyházi Csoport-
ja vezetőjének, Palóczai Kiss Balázsnénak, hogy rendelkezésre bo-
csátották a klubhelyiségüket a tüdőszűrés lebonyolítására.

Munkájukhoz jó egészséget kívánok!

Dr. Riebl Antal polgármester

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
tájékoztatója
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Tájékoztatjuk Lakosainkat, hogy a 2011. április 1-jén elfogadott avar és kerti hulladék égetéséről szóló rendelet-módosítás értelmében, a lakosság
egészségének és a levegő tisztaságának védelme érdekében az avar és kerti hulladék égetése „üdülőterületi ingatlanokon csak keddi és vasárnapi na-
pokon 8.00–21.00 óra között, a faluközpontban és a tanyákon lévő ingatlanok esetében csak keddi és pénteki napokon 8.00–21.00 óra között
megengedett”.

Délegyháza Község Önkormányzata

Ezt a mérhetetlen veszteséget sajnos számos
szülő átéli. Szerencsésnek mondhatja magát,
akit nem sodor erre a fájdalmasan nehéz útra az
élet. De azok a szülők, akikkel mégis megesik a
tragédia, magányosan vágnak neki a meg pró -
báltatásokkal teli utazásnak.

A Szemem Fénye Alapítvány 2002-ben ala-
kult Pécsett, egy leukémiában eltávozott pécsi
kisfiú, Nail emlékére. 2010-ben pedig megnyi-
totta Magyarország első gyermekhospice házát,
a pécsi Dóri Házat, mely gyógyíthatatlan, daga-
natos és más veleszületett vagy szerzett, életet

megrövidítő betegségben szenvedő gyermekek
és fiatal felnőttek térítésmentes ellátásával fog-
lalkozik. Az alapítók célja az volt, hogy a súlyo-
san beteg gyermekeket gondozó családok ne
maradjanak egyedül küzdelmük során. A búcsú
pedig – ha már elkerülhetetlen – legyen ember-
hez méltó.

Sok szülő mondhatja azt, hogy a Dóri Ház
számukra egy olyan menedéket jelent, amelyre
jóban–rosszban számíthatnak. Mesélni tudná-
nak az elszigetelődésről, az egész világ való sze -
rűtlenségéről, amelyet az a tudat táplál, hogy

gyermeküket nem
lát ják majd felnő-
ni. A Dóri Ház ki-
váló szolgáltatá-
sokat nyújt a
gyer mekek szak-
szerű ápolásában,
a tünetkezelésben
és a gyásztanács-
adásban is. A szol -
gáltatások összességét ingyenesen vehetik
igénybe az ide érkező családok. 

Az alapítvány beteg gyermekek kórházakból,
intézményekből otthonukba, illetve a kezelések-
re történő térítésmentes szállításával is foglalko-
zik. Ellátási kötelezettségébe közel 60 000 beteg
Baranya megyei gyermek tartozik, akikkel havi
szinten 25-30 000 km-t tesznek meg autói or-
szágszerte. Enélkül a szolgáltatás nélkül a beteg
gyermekek a felnőtt betegszállítókra lennének
utalva, ahol több, jórészt felnőtt beteggel szállí-
tanák őket.

Bár a gyermekbeteg-szállítás hasznos kilo-
métereit az OEP finanszírozza, a szolgáltatásait
ingyenesen nyújtó Dóri Ház rendszeres állami
finanszírozásban még nem részesül. A működé-
séhez szükséges  havi csaknem 7 millió forintot
a személyi jövedelemadó 1% felajánlásokból,
illetve a nagylelkű támogatók egyéb adománya-
iból tudja fedezni. Bővebb információkat a szer-
vezetről és támogatási formákról a www.
szemem fenye.hu, illetve a www.facebook.com/
szememfenyealapitvany oldalakon talál. 

Falu és tanya részhez tartozó utcák
Ady E. Galla tanya Petőfi u.
Arany J. u. Gizella u. Rákóczi út
Árpád u. Gomb köz Robinson park
Bányász sor Jókai u. Szabadság tér
Berzsenyi u. József A. u. Szabó köz
Boróka köz Kanális köz Széchenyi u.
Búza u. Kastély köz Szitakötő u.
Cserje sor Kinizsi u. Táncsics u.
Csermely köz Kis köz Temető u.
Csobogó köz Kossuth L. u. Tompa köz
Csóka tanya Kovács köz Tsz telep
Deák F. u. Kölcsey u. Vadkörtefa u.
Diófa köz Majosi út Vadvirág u.
Dózsa Gy. u. Molnár köz Vásárhelyi u.
Európa u. Mókus utca Vasút sor
Fűzfa u. Móra F. u. Vég u.
Gábor Áron u. Némedi út Vörösmarty u.
Gacs sor Nyírfa u. Zöldrét u.

Üdülőterülethez tartozó utcák

Áfonya u. Gizella telep Őz utca
Akácos u. Gyöngyvirág u. Pacsirta u.
Aköv sziget Harcsa u. Paprika köz
Anna u. Határ út Paprika u.
Árok u. Honvéd sziget Pitypang u. 
Boglárka u. Hóvirág u. Rigó u.
Ciklámen u. Ibolya u. Sirály u.
Csendes u. Kavics u. Sóderos út
Diófa u. Kéktó sétány Szarvas u.
Eper u. Kurta köz Szántó u.
Erdőalja u. Liget u. Sziget köz
Fácán u. Liliom u. Tavirózsa u.
Fagyöngy u. Mária u. Tölgyfa köz
Faház sor Naturista part Túzok u.
Fecske u. Nomád part Újpesti sor
Fény u. Nyárfa sor Üdülő sétány
Gesztenye u. Óbudai telep Vadrózsa u.

Gyermekünk elvesztésével lelkünk egy darabja is meghal…
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AZ ÁLLÁSKERESŐ
KLUB HÍREI

A „MISA” Alapítvány által működtetett
Senior Foglalkoztatási Klub márciusban 25-
én tartotta meg a soros összejövetelét.

A nagy számban megjelent álláskeresőket
a klubvezető tájékoztatta, hogy a délegyházi
szervezésű 20-25 fő dolgozót kereső vállalko-
zásnál betelt a létszám, a vezető ezért nem jött
el a foglalkozásra. A legújabb információk
szerint a Dunavarsány mellett épülő üzemben
(FÉMALK Zrt.) a termelés első üteme a ter-
vek szerint július közepén, végén kezdődik.

Ezt követően két elég terjedelmes listából
válogattak az álláskeresők. A következő fog-
lalkozás április 29-én, kedden 14 órai kezdet-
tel lesz a szokott helyen. A taksonyiaknak
már a saját településükön működik a klub ki-
helyezett szekciója ugyanebben az időpont -
ban. Szeretettel várunk minden érdeklődőt. 

A klubvezetőség nevében: 
Dr. Gligor János

Kérjük, ha teheti, adója 1%-ával támogassa
a „MISA” Alapítványt, hogy mi is támogat-
hassuk a rászorulókat. 

Adószámunk: 18721797-1-13. Köszönjük.

Tisztelt Szülők!
Értesítjük Önöket, hogy a
KLIK Szigetszentmiklósi
Tankerületének általános
iskoláiban a 2014-2015-ös

tanévre tör ténő beiratkozás 
ide  je egységesen:

2014. április 28-29-30. 
(hétfő – kedd – szerda) 

8:00-18:00.

A beiratkozással kapcsolatos
minden részletes in for má -

ciót (iskolaválasztás,
körzethatárok, le tölthető

nyilatkozatok, be csa to lan -
dó dokumentumok,

döntési és fellebbezési
folyamat) megtalálnak a települési

önkormányzat honlapján
(delegyhaza@delegy haza.hu), illetve az

iskola és az óvoda honlapján.

Önkormányzat

ÁÁÁÁCCCCSSSS----
TTTTEEEETTTTŐŐŐŐFFFFEEEEDDDDŐŐŐŐ

06 30 636 5627

wwwwww..aaccss--tteettooffeeddoo..hhuuwwwwww..aaccss--tteettooffeeddoo..hhuu

Értesítés a kötelező
kéményseprő-ipari
feladatok ellátásá-
nak időpontjáról

A 63/2012. (XII. 11.)
BM rendelet 3-4. §-a értel-
mében előírt kötelező
k é m é n y s e p r ő - i p a r i
közszolgáltatás körébe

tartozó feladatokat – a települési önkor-
mányzat közigazgatási határain belül –
2014. június 1-jétől október 30-ig látják
el a Magyar Kémény Kft. alkalmazottjai.

A társaság alkalmazásában álló dolgo-
zók névre szóló, arcképes kitűzőkkel
rendelkeznek.

Magyar Kémény Kft.
7400 Kaposvár, Petőfi tér 1.
Telephely: 2330 Dunaharaszti, Fő út 46.
Tel./fax: 06-40-918-025/236 mellék 
E-mail cím: 
dunaharaszti@magyarkemeny.hu
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Kedves Szülők!
Sok szeretettel várunk 20 hónapos kortól 3 éves korig
gyermekeket Délegyháza Község Önkormányzatának

Zsebi-baba Családi Napközijébe 
(2337 Délegyháza, Árpád u. 2.).

Havidíj: 28.000 Ft + az  étkezés díja, 
helyi lakosok számára.

Más községből jövő gyermekek számára 
30.000 Ft + az étkezés díja.

Czanik Lászlóné óvoda- és családi napközi vezető

Köszönjük a Hunyadi János
Általános Iskola tanulói-
nak és Mártonné Nagy
Veronika tanárnőnek, va-

lamint Orosz Anett tánc-
művésznek a március

15-i előadást, illetve a
Kölcsey Kórusnak a

közreműködést.
Továbbá köszönjük mindazoknak, akik elfo-
gadták meghívásunkat, és együtt emlékez-
hettünk az 1848/49-es szabadságharc és for-
radalom  hőseire.

Délegyháza Község Önkormányzata

MM áá rr cc ii uu ss 11 55 ..

LAKÁS SZERVIZ
Ha folyik vagy csöpög, hívjon és jövök,

de ha csak szivárog, ha hív, akkor is kiszállok.

Víz-fűtés-gáz szerelés, karbantartás
– fürdőszoba-felújítás, -átalakítás

– mosdó, kád, WC, WC-tartály cseréje
– csaptelepek cseréje

– csőtörés javítása
– bojlerek tisztítása, vízkőtelenítése
– mosó-, mosogatógépek bekötése

– fűtési rendszerek javítása, korszerűsítése, átalakítása
– radiátorok és szelepek cseréje

– gázkazánok, vízmelegítők bekötése, cseréje
– konvektorok tisztítása, javítása

– időszakos átvizsgálás és karbantartás
– szaktanácsadás

MUNKAVÉGZÉS GARANCIÁVAL! 
HÍVJON BIZALOMMAL:

KISS TIBOR 06-30/242-7836
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2014. április 26-án (szombaton) a Szabadság téren
2014. június 7-én (szombaton) az I-es tónál (Posta)
2014. augusztus 9-én (szombaton) az I-es tónál (Posta)

Az egyéb információkról, a nevezésről, díjazásról és a szabályokról itt ér-
tesülhettek:
Csőgör Péter 
Tel.: 70/5244 984
Web: nonatlon.hu
E-mail: nonatlon@nonatlon.hu

FORGALOMKORLÁTOZÁS!

Április 26-án a Szabadság tér, valamint a Kossuth L. u. – Dózsa Gy. u. lesz
forgalomkorlátozással érintve.

Június 7-én és augusztus 9-én a Rákóczi u. – Vasút sor (Dunavarsányig) –
Árpád u. – Szabadság tér – Kossuth L. u. teljes szakasza a közúti forgalom
elől a versenyek kerékpáros futamainak ideje alatt le lesz zárva! A
Rákóczi utca teljes szakaszán, valamint az Ibolya utcán a futás ideje alatt
forgalomkorlátozás lesz. 

Kérjük a lakosság megértését, együttműködését és segítő támogatását.

Önkéntesek jelentkezését is várjuk, hogy tagja lehess a szervezőbizott-
ságnak, segítve ezzel is a verseny gördülékenyebb lebonyolítását.

Jelentkezni Csőgör Péternél lehet: 70/5244 984

triatlon-duatlon-nonatlon-aquatlon-bikatlon-futás-kerékpár
Sportversenyek minden korosztálynak több sportágban

Gyere el Te is, és próbáld ki magad egyéniben vagy váltóban, vagy szurkolj a versenyzőknek!

Versenyek: táv [km] rajt
Futás kicsiknek 0,3 km 14:00
Futás 2 km 14:15
Kerékpár kicsiknek 0,7 km 14:45
Kerékpár 5,6 km 15:00
Duatlon (futás-ker.-futás) kicsiknek 0,2-0,5-0,1 km 15:30
Duatlon (futás-kerékpár-futás) 2-7,4-1 km 16:00
Zsákban futás 16:40
Kötélhúzás 17:15
Tojás a kanálban 17:45
Triatlon (úszás-kerékpár-futás) újonc 0,25-5-1,6 8:45
Triatlon (úszás-ker.-futás) olimpiai 1,4-40-10 10:00
Triatlon (úszás-ker.-futás) serdülő 0,5-13,5-3 14:00
Görkorcsolya 1,7 és 3,3 és 6,5 15:00
Triatlon (úszás-ker.-futás) gyermek 0,3-8-2 16:00
Futás 1,4 és 2,9 és 5,7 17:00
Víz alatti úszás amennyit bírsz 12:00
Aquatlon (futás-úszás-futás) 5-1-5 13:00
Bikatlon (úszás-futás-úszás) 0,5-13,5-0,5 15:00
Nonatlon (úszás-kerékpár-futás)×3 (0,5-13,5-2,5)×3 17:00au
g.
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„A zene az kell, mert körülölel, és nem veszünk majd el.”

15 évesek lettünk!
Ha szeretsz minket, légy velünk

2014. április 26-án szombaton, 15 órakor kezdődő

születésnapi koncertünkön
a Kölcsey Művelődési Központban.

Szeretettel
várunk 

mindenkit, aki
szívesen hallgat 

bennünket!

A Kölcsey Kórus 
tagjai
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A Katolikus Egyházban a nagyböjt  ötödik vasár-
napját régen fekete vasárnapnak nevezték. A XI. szá-
zadtól kezdődően szokás a szobrok letakarása viola-
színű lepellel. A középkortól a viola helyett fekete
leplet használtak, innen a vasárnap neve. Sok helyen
ma is e hagyományt folytatják. 

A liturgiában a következő héten már az Urunk szen-
vedéséről szóló I. prefációt, imát imádkozzuk a szent-
misén. „A megfeszített Krisztus ereje. Hálát adunk ne-
ked, mi urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök
Isten: Fiadnak üdvözítő szenvedése által az egész világ
felismerte, milyen nagy hálával tartozunk neked: a ke-
reszt kimondhatatlan ereje hirdeti, hogy Krisztus győ-
zött a világon és megfeszítve Úrrá lett rajta.”

A nagyhét virágvasárnappal kezdődik. Urunk mes-
siási bevonulását a IV. századtól nagy ünnepléssel tar-
tották Jeruzsálemben. Az Olajfák hegyén gyűltek ösz-
sze a keresztények. Szentírási szakaszokat olvastak,
utána körmenetben kísérték végig a városon a püspö-
köt. A gyermekek olajfa- és pálmaágakat vittek. Már a
VIII. században ez a szertartás átkerült nyugatra. 

Rómában Nagy Szent Leó pápa idején a liturgia
középpontjában Jézus szenvedése állt. Ez a kettős ün-
neplés a századok folyamán megmaradt, ezért az ün-
nepi liturgiában mise előtt van a barkaszentelés (pál-
maszentelés). Az evangélium helyén Jézus szenve-
déstörténete van, a liturgikus évnek megfelelően –
idén Szent Máté evangéliumából olvassuk. A nagy-
hét köznapjain a húsvét előtti eseményekről hallunk
az evangéliumok elbeszélésében – az utolsó vacsora
előkészítése, Júdás árulása.

A székesegyházakban a nagyhét eseményeihez
tartozik a krizmaszentelési mise. Az egyházmegye
főpásztora papjaival együtt misézik, megszenteli a
betegek és katekumenek olaját és a krizmát. A pap-
ság megújitja a szenteléskor tett igéreteit.

Trídium – húsvéti szent három nap. 
A húsvét –  az Ószövetségben az Egyiptomból va-

ló szabadulásra emlékeztek. Fiatal bárányt áldoztak
fel, és a kovásztalan kenyér ünnepe is. 

Jézus az Újszövetség áldozatát megalapította,
amely az emberiséget a bűn rabságából kimentse. Ezt
a liturgikus ünneplést apostolaira bízta, a teljes értel-
mét a keresztáldozatban nyerte el.

Nagycsütörtökön az esti szentmise sajátos szertar-
tása a lábmosás. Jézus nem szavával, hanem példájá-
val tanít az alázatra, szeretetre. Az Egyház Jézus sza-
vait idézi: „Új parancsot adok nektek, szeressétek
egymást, ahogy én szeretlek titeket.” Áldoztatás után
az oltáron hagyják az Oltáriszentséget. A könyörgés
után az Oltáriszentséget átviszik ideiglenes őrzési he-
lyére. Onnan visszatérve következik az oltárfosztás.

Nagypénteken a IV. században Jeruzsálemben e
napon imádkozva vonultak az utolsó vacsora termé-
től a Kálváriáig. A püspök vagy a pap tiszteletadásra
felmutatja a szent kereszt ereklyéjét. A hódolat után
igeliturgia következik. Szokás szentsír állítása. A
templomban vagy a Kálvárián vehetünk részt a ke-
resztúti ájtatosságon. Ezen a napon hústilalom és szi-
gorú böjt van.

Nagyszombaton az Egyház Jézus szenvedéséről
és haláláról elmélkedik. Az oltár minden felszerelés-

től megfosztva áll. Nincs szentmise, az Eucarisztiát
csak a haldoklóknak osztják ki. 

A húsvéti idő Fehérvasárnapig tart. Szent Pál taní-
tása szerint a keresztény a keresztség által eltemetke-
zett Krisztus halálában és feltámadása által új életre
támadt. (Róm. 6,3-5.)

A húsvéti gyertya meggyújtásának szertartásában
a keresztények a fényben Krisztust, a „világ Világos-
ságát” látják.  A XII. századtól általánossá vált a tűz
megszentelése és a bevonulási körmenet. A szertartás
csúcspontja az Eucarisztia ünneplése, ebben nyilvá-
nul meg Urunk húsvéti misztériuma. 

Húsvét ünnepe – az ószövetségi nép ünnepe az
Egyiptomból való szabaduláshoz és emlékezéshez
kapcsolódik. Ekkor ünnepelték a kovásztalan kenyér
tavaszi ünnepét. A szolgaságból való szabadulást a
húsvéti bárány áldozatával és a kovásztalan kenyérrel
ünnepelték.

A húsvét más értelmet kapott Jézus kereszthalála
és feltámadása miatt. Jézus a mi húsvéti Bárányunk,
magára vette a világ bűneit, megszabadította népét a
bűntől, ezáltal új életre támadt. 

A XI. századtól vezették be a seqventiát, amely-
ben a feltámadt, győztes Krisztus, a mi húsvéti Bárá-
nyunk dicsérete hangzik el. Húsvéti ünneplésünkhöz
tartozik, hogy a húsvéti gyertya a szentély vagy az ol-
tár közelében áll.  

A húsvéti szent három nap a húsvétvasárnapi ve-
csernyével fejeződik be.

Józsa Sándorné  hitoktató      

A halál bénít, Krisztus mozgósít!
Olvasandó: Máté 28,1-10.

Húsvétkor a feltámadás és örök élet titkát és csodáját ünnepli az érzé-
keny lelkű ember. Nem azért mert tavasz van, mert kirügyeztek a fák, ki-
nyíltak a virágok, melegebben süt a nap, és nem is azért, mert tojást tojik a
nyuszi, hanem azért, mert azt a hírt kaptuk mi is, hogy „…meghalt a halál,
az élet pedig feltámadott…”. Ezért kívánhatunk egymásnak boldog feltá-
madást, szemben a boldogtalanító mulandósággal. S most ezt kívánom én
is minden kedves olvasónak és minden délegyházi polgárnak. 

Régen és messze, több mint 2000 évvel ezelőtt, a jeruzsálemi falakon
kívül egy sír csodálatos módon megnyílt, a még be sem balzsamozott,
mozdulatlan test elindult, az elnémult ajak megszólalt és mozgósított. 

A halál mozdulatlan és bénító, szótlan és némító, sötét és kilátástalanító.
Ahol a halál uralkodik, ott nincsenek jócselekedetek, nincsenek gyógyító
szavak és nincsenek okos tervek. A halál statikus. Csak úgy van, de bár-
csak ne lenne. De van, sőt biztosan van és bénít, némít és reménytelenít so-
kakat. A halál uralma alatt nincs mosoly, csak könny van, nincs szeretet,
csak harag van, nincs távlatos kilátás, csak kilátástalan vég van. S mivel
mindenkinek meg kell halnia, a halál senki számára nem elkerülhető. 

A halál súlya alatt roskadozik mindenki mindaddig, amíg nem hallja és
nem veszi a szívére a húsvéti angyal szavát Jézusról: „Nincsen itt, mert
feltámadt…”. Egyedül ennek a hírnek a boldog elfogadása szabadíthat
meg bennünket a halál megbénító, elnémító és megvakító uralma alól. És
egyedül ez vonhat a feltámadott Jézus Krisztus jót cselekvő, szépen szóló,
mennybelátó uralma alá.

Húsvét reggelén a tanítványok Krisztus halála miatt már harmadik nap-
ja a halál statikus, mozdulatlan, ellehetetlenítő és eltehetetlenítő uralma
alatt roskadoztak. Élő halottak voltak. S ekkor jött az angyal szava, majd
magának a feltámadott Úrnak az üzenete: „…ne féljetek…”, ne bénulja-
tok, hanem keljetek fel, emlékezzetek mit hallottatok a feltámadásról és
„…menjetek Galileába…”. Menjetek oda, ahol már olyan sokat együtt
voltunk. Ahol az élet győzedelmeskedett, uralkodott amerre csak jártunk,

mert gyógyítottunk, tanítottunk, mert kenyeret szaporítottunk, mert a
násznépnek jó bort adtunk, mert halottakat feltámasztottunk, mert
megkeseredetteket vigasztaltunk. Induljatok, mert én élek, sőt előttetek
megyek. Újra találkozunk, és még többre küldelek benneteket elhívatáso-
tok helyszínéről…  

S mindez azért lehetséges, mert Krisztus legyőzte a halált, és a
győzedelmes életet kínálja nekünk. Nekünk, akik most választhatunk,
hogy az életet vagy a halált akarjuk szolgálni. Válasszuk az életet a Szent-
lélek segítségét kérve. 

Dr. Bóna Zoltán 

Református istentiszteletek a húsvéti ünnepkörben

Az istengyermekség közösségi örömének megélésére szeretettel hívjuk
testvéreinket a böjti és húsvéti istentiszteleteinkre:

Április 13. 08:30 óra Virágvasárnapi istentisztelet
Április 13. 16:00 óra Családi nap az Evangélium körül tojásfestéssel,

énektanulással, szeretetvendégséggel – SDG Kö-
zösségi Ház, Dunavarsány

Április 18. 17:00 óra Nagypénteki istentisztelet
Április 19. 17:00 óra Nagyszombati bűnbánati istentisztelet
Április 20. 05:00 óra Hajnali feltámadási istentisztelet irodalommal,

ételáldással, szeretetvendégséggel – SDG Közös-
ségi Ház, Dunavarsány

Április 20. 08:30 óra Húsvéti úrvacsorás istentisztelet 
Április 21. 08:30 óra Húsvéti úrvacsorás istentisztelet

A húsvéti Evangéliumot és az úrvacsorát a lelkészek – bejelentés alap-
ján – az idősek és betegek otthonába elviszik. A közös ünneplést remélve
kívánunk áldást és békességet:

Délegyháza, 2014 Böjtjében a Presbitérium 
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Sokszor Isten bezár előttünk kapukat, lehe-
tőségeket, hogy másfelé, maga felé tereljen
bennünket. Sokszor nem értjük és zsörtölő-
dünk, miért nem sikerülnek a dolgaink. Pedig
Istennek a sikertelenségünkkel is terve van,
amint ezt az alábbi történet is igazolja, amit
egy nyugdíjas lelkész mesélt el:

Olyan családban nőttem fel, ahol imádkoz-
tunk, énekeltünk, vallásos életet éltünk, de
nem jártunk templomba. 1946-ot írtunk, ami-
kor az MGTSZ földjén cukorrépát egyeltünk
édesapámmal. 13 éves voltam akkor, a ke-
zem pedig ekcémás volt. A répasorok körül-
belül 1000 méteresek voltak. Nagyon sok
volt a munka és nehéz. Nagyon szerettem
volna segíteni, és hasznosnak, ügyesnek

érezni magamat. Egy idő után mégis csaló-
dottan azt mondtam: Nincs ennek semmi ér-
telme, nem vagyok képes megcsinálni!

Édesapám megértő ember volt, és ő is be-
látta, hogy nem megy ez nekem. Ez a kudarc
arra indította, hogy szabóinasnak adjon. Isten
gondviseléséből épp egy hívő szabómester-
hez kerültem. Mesterem családjával együtt
minden vasárnap istentiszteletre mentünk. A
rendszeres igehallgatás és templomba járás
azt eredményezte, hogy egy nap azt tudtam
mondani: Istenem, köszönöm, hogy meghal-
tál értem is, és innentől kezdve engedelmes
gyermeked szeretnék lenni. Később elvégez-
ve a teológiát lelkész lett belőlem. Sok ember-
nek beszélhettem Isten szeretetéről, kegyel-

méről, ami által megbocsátja az ember bűneit
és örök életet ad. Abban az időben a szegé-
nyebb, vidéki gyerekeknek nem sok lehetősé-
gük volt tanulni, teológiát végezni. Nekem
mégis megadta a lehetőséget az Úr. Nagyon
hálás vagyok neki ezért és azért is, ahogy
egész életemben gondot viselt rólam, és meg-
adott mindent, amire valóban szükségem volt.

Isten eredményes és boldog életet adott, pe-
dig mindez egy répaföldi kudarccal kezdődött.

„Mert amiképpen magasabbak az egek a
földnél, akképpen magasabbak az én útjaim a
ti útjaitoknál és az én gondolataim a ti gondo-
lataitoknál!” Ézsaiás 55:9

Baptista Gyülekezet

A Húsvét eredete – a Pészach
Húsvétkor a keresztény világ Jézus Krisztus ha-

láláról, eltemetéséről és feltámadásáról emlékezik
meg. Ez a bibliai és történelmi esemény Jeru zsá -
lemben történt közel kétezer éve, pontosan egy zsi-
dó ünnepen, a Páska (vagy Pészach) idején. Ezután
a Páska és a Húsvét ünnepe különvált egymástól.
A Páskát Isten rendelte örök ünnepnek, ekkor
Izrael népének Egyiptomból való kivonulásáról
emlékeznek meg a zsidók. A Páska jelentése elke-
rülés, az elnevezés arra utal, milyen módon kerülte
el Izrael népét az egyiptomiakat sújtó tizedik csa-
pás, az elsőszülöttek halála.

Ábrahám unokája, Jákob (azaz Izrael) egész
háznépével együtt a Kánaán földjéről menekült
Egyiptomba az éhség elől. A zsidók ezután több
száz évig éltek itt, és rabszolgaságra jutottak. Innen
hozta ki őket Isten közel háromezer-ötszáz évvel
ezelőtt, az Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak
adott ígéretének megfelelően. A kivonulásról
Mózes második könyve, az Exodus számol be. Az
egyiptomi uralkodó nem akarta elengedni a zsidó-
kat, Isten ezért tíz csapást mért országára Mózesen
keresztül. A végső csapást az Exodus tizenegyedik
része írja le: az Úr pusztító angyala minden család-
ban meg fogja ölni az elsőszülötteket, még a házi-
állatokét is. A következő fejezet tartalmazza azo-
kat az útmutatásokat, amelyek betartásával Izrael
fiai elkerülhetik ezt a csapást. Családonként el kel-
lett különíteniük egy ép, hibátlan hím bárányt,
amely csak egy éves volt, tehát még szűz. A bárány
lehetett juhé is és kecskéé is. A bárányt niszán hó-
nap tizedik napján kellett a családnak magához
venni. Isten ezt a hónapot rendelte az első hónap-
nak, mely a mi naptárunk szerint március-április
hónapra esik. Niszán 14-ig kellett őrizniük a bá-
rányt, és ezen az estén az „egész gyülekezet” előtt
kellett megölniük. A kis állat addigra az egész csa-
lád kedvence lett, már nem csak egy bárány volt,
hanem az ő bárányuk, és nagy szomorúság volt,
hogy végig kellett nézniük a halálát. Az állat egész
közösség előtt történő megölése jelképezte, hogy

mindnyájan felelősek a haláláért. A bárány vérét a
két ajtófélfára és a szemöldökfára kellett hinteni,
mintegy keresztet formázva. Ez a vér jelezte a
pusztító angyal számára, hogy az adott ház véde-
lem alatt áll, oda nem mehet be megölni az első-
szülötteket, és egyben kifejezte a család személyes
hitét az Úrban. A bárány húsát ezután tűzön sütve
meg kellett enni kovásztalan kenyerekkel és keserű
füvekkel, még aznap éjszaka, és ami megmaradt
reggelre, azt el kellett égetni. 

Az ételek és az egész rituálé szimbolikus jelen-
tőséggel bírnak, és előremutatnak a Názáreti Jézus
áldozatára. Az egyéves szűz bárány a áldozat ártat-
lanságát jelképezi. A tűzön való megsütése az íté-
letre utal, amelyet az elsőszülöttek helyett a bárány
szenvedett el. A kovásztalan kenyér (macesz) a
bűntelenség szimbóluma, Pál apostol is a kovászt
használja a bűnt hasonlataként az Korinthusiakhoz
írt első levelében. A keserű füvek a bárány szenve-
dését jelképezik. Jézusban nem volt bűn, így tudott
tökéletes áldozat lenni. A bűnös emberiség helyett
szenvedett, hogy megigazulást szerezzen azok szá-
mára, akik hisznek őbenne.

A Páska éjjelét követő hét napon, niszán hónap
15-21-ig kovásztalan kenyeret ehettek csak a zsi-
dók, aki kovászosat evett, azt ki kellett végezni. Is-
ten ezután rendelte el, hogy a Páskát örök rendtar-
tás szerint minden évben ünnepeljék meg a zsidók
a kovásztalan kenyerek ünnepével együtt. Később
ez a két ünnep egybeolvadt.  Isten rendelése szerint
a pászkavacsorát csak zsidók ehették, a szolgák
közül pedig csak azok, akik körül voltak metélve.  

A mózesi törvények szerint minden évben há-
romszor minden izraelita férfinak meg kellett je-
lennie Isten színe előtt azon a helyen, amelyet az
Úr kiválasztott: a Kovásztalan kenyerek, a Hetek
(Pünkösd) és a Sátorok ünnepén. Jézus, lévén hogy
a mózesi törvényeket tartó zsidó férfi volt, maga is
feljárt Jeruzsálembe, hogy az ünnepeket ott töltse.
Kivégzése előtt, az utolsó vacsora alkalmával
tanítványaival az evangélium leírása szerint a
páskaszer tar tás rituális formáját követték, melyet
szé dernek (rend) neveznek. Csütörtökön – niszán
13-án – Jézus utasítására tanítványai egy jeruzsále-
mi házban elkészítették a páska bárányt, hogy az
est beálltával kezdődő niszán 14-én elfogyasszák.
A vacsorát a názáreti Jézus vezette. A kovásztalan

kenyeret azzal a
mondattal adta
körbe, hogy „ez
az én testem”,
majd Júdás lelep-
lezése és távozása
után megkezdő-
dött a tényleges
páskavacsora,
melynek során a
megmentés, új-
szövetségi értelemben az üdvösség poharának fel-
emelésekor alapította meg Jézus az Úr asztalát, az
úrvacsorát: „E pohár amaz új szövetség az én vé-
remben, amely tiérettetek kiontatik” (Lukács evan-
géliuma 22:20).

Az utolsó páskavacsora elfogyasztása után Jé-
zus tanítványaival a Getsemáné kertbe vonult,
ahol aztán elfogták, és másnap, niszán hónap 14-
én, a Páska ünnepén keresztre feszítették. Jézus
Krisztus lelke és szelleme először lement a para-
dicsomba, majd a sötétség helyére, a pokolba is.
A Korinthusiakhoz írt első levélben Pál apostol
azt írja, hogy „a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus
megáldoztatott érettünk”. Jézus tökéletesen betöl-
tötte a Páskát, Ő az Isten báránya, aki a világ bű-
nei miatt adta lelkét engesztelő áldozatul, hogy az
emberek elkerülhessék Isten ítéletét, az örök kár-
hozatot. Áldozatának akkor van hatása, ha sze-
mélyesen elfogadjuk őt engesztelő áldozatunk-
nak, és hiszünk a vérében, hogy az által Isten bűn-
bocsánatot ad a megtérő embernek. Jézus teste a
sírban pihent, miközben a kovásztalan kenyerek
ünnepe elkezdődött, majd vasárnap, niszán 16-án,
az ószövetségi Első zsenge ünnepén, feltámadt.
Jézusban nem volt bűn, kovász, ezért tudta Őt az
Atya feltámasztani, immár halhatatlan és romol-
hatatlan testtel. Jézus volt az első zsenge, feltáma-
dása az egész emberiség feltámadása számára ga-
rancia és egyben reménység is.

ISTEN TERVE MINDIG JOBB!

Szeretettel várunk mindenkit istentiszteleteinken!
HIT GYÜLEKEZETE – Dunaharaszti

Cím: Dunaharaszti, Arany János u. 30.
Istentiszteletek: péntekenként 18.30-tól

Telefon: 06-70-546-0505



13 magyar aranyérem a horvát
nemzetközi bajnokságon!

ARANYÉRMESEINK: PÁL BALÁZS, 
SPANGLI MARCELL, TORDAI ATTILA!

4. HELYEZETTEK: KANIZSAI FANNI,
LENHARDT CSABA, BALÁZS ADORJÁN!

Tisztelt olvasók!
Március 14-én Horvátországba utaztunk versenyezni Shihan Borza

Józseffel, az Oyama Karate Kyokushin Hungary elnökének vezetésével,
és a 65 fős magyar delegációval. A magyar sikerek március 15-én szület-
tek, amikor itthon a nemzeti ünnep zajlott. A versenyre 10 ország küldte el
a nevezéseit. Érkeztek Olaszországból, Ausztriából, Szlovéniából, Orosz -
or szágból, Izraelből, Ukrajnából, Magyarországról, Horvátországból,
Szer  biából, Bosznia-Hercegovinából. A Délegyházi Karate Sportegyesü-
let indulói voltak Juhász Sándor, Schleer Ferenc, Tordai Attila, Lenhardt
Csaba, Tordai Viktor, Pál Balázs, Balázs Adorján, Spangli Marcell és Ka-
nizsai Fanni. Évek óta vendégek vagyunk horvát barátainknál, és szép ér-
mekkel térünk haza. Ezt idén sikerült megismételni egy erős mezőnyben.
13 arany-, 4 ezüst-, 5 bronzérem és 8 db 4. helyezés a magyar csapat ered-
ménylistája! KATA: 3 aranyérem, 1 db 4. hely, KÜZDELEM: 10 arany-
érem, 4 ezüstérem, 5 bronzérem, 7 db 4. hely! A Délegyházi Karate Sport-
egyesület érmesei: Pál Balázs kata aranyérem, Spangli Marcell kata
aranyérem, Tordai Attila küzdelem aranyérem, Balázs Adorján kata 4.
hely, Kanizsai Fanni küzdelem 4. hely, Lenhardt Csaba küzdelem 4. hely.
Adorján, Marcell és Balázs a kataban szépen  teljesítettek, a kata ver -
senyző fiaink mindenkit maguk mögé utasítottak a versenyben. Balázsnak
éppen születésnapja volt ezen a napon, amit méltó módon sikerült megün-
nepelni az aranyéremmel. A küzdelemben Tordai Attila látványosan verte
meg a nála magasabb öves, nagyobb ellenfeleit, ami igazán tetszett min-
den magyarnak. Kanizsai Fanni visszatért egy kis kihagyás után karatézni.
Neki sok győzelme volt gyerekként, reméljük ha belejön, ismét szép ered-
mények fognak születni. Vincze Feri utazási irodája, a TTS Travel támo-
gatta az utazásunkat és intézte a szállást, köszönjük Feri! Gratulálunk min-
den versenyzőnek, mindenki kitett magáért! Hajrá Magyarország!

Januártól nyárig karate szemináriumokat rendezünk Délegyházán,
Pomázon és Budapesten. Ezeken a napokon júniusig mindenkinek megta-
nítjuk a formagyakorlatokat fekete övig, annak, aki részt vesz. A gyere-
keknek is szépen meg lehet tanítani bonyolultnál bonyolultabb szép moz-
gásokat. Egyszer kata bajnokok lesznek. Úgy gondolom, ennek már meg
is van az eredménye a 3 szép helyezéssel. Március 30-án vasárnap Dél-
egyházán lesz a következő. 

Várjuk a jelentkezését az új karatésoknak!  Gyermek edzések 6-14 éves
korig Délegyházán. Segédedző: Tordai Viktor 1 kyu, edzésidőpontok:
hétfő 17:00 – 18:30; csütörtök 17:00 – 18:00. Ovis edzés Tordai Viktor
vezetésével pénteken 18:00 – 19:00-ig (06-20-423-2804). Gyermek edzé-
sek Dunavarsányban a Művelődési Házban hétfőn és csütörtökön
15:00–16:00-ig, valamint ovis edzésen keddenként 17:00–18:00-ig.
Felnőtt edzés Dunavarsányon a Robi cukrászdában hétfőn és csütörtökön
19:00 – 20:30-ig 12 éves kortól. Érdemes elkalandozni kicsit a megújult
honlapunkon (www.senseimarossy.hu), sok videóval edzésekről,
versenyekről…, hátha Ön / Te is kedvet kapsz, hogy ennek a baráti társa-
ságnak a tagjává válj!   

Marossy Károly 4 dan klubvezető

�  Kara te   �
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Kedves karate sportbarátok!
Kérem támogassák a Délegyházi Karate Sportegyesületet személyi

jövedelemadójuk 1%-ával idén is!
Délegyházi Karate Sportegyesület

Adószámunk: 18696547-1-13



Vízvezeték-szerelés, -javítás, du gu lás el há -
rítás, gyorsszolgálat, állandó ügyelet hétvé-
geken is. Tel.: 06-30-376-1796

***

Pedikűr, manikűr, gél-lakk, talpmas százs ott-
honában! Tyúkszem, sarokrepedés, gom  bás
köröm, körömbenövés? Hívjon bizalommal!
Kovács Zsu zsanna: tel.: 06-30-567-1075

***

Üzlethelyiség kiadó Délegyházán a Rá kó -
czi út 7. szám alatt. Tel.: 06-20-211-5434

***

Jazz tanszakon tanult előadóművész jazz,
pop, szórakoztató zenei, zongora és zene-
elméleti oktatást vállal Délegyházán és
környékén minden korosztály számára.
janos.dani03@gmail.com, +36-30/585-2184

***

Redőnyök, szúnyoghálók készítése és javí-
tása. Hétvégén is. Érdeklődni lehet: 
06-20/9715-198, 06-30/302-9444.

***

Hidegburkolást, laminált és kész parketta
lerakást, kandallóépítést vállalok. 
Tel.: 06-70/977-3208

***

Ácsmunkák, tetők építése, javítása, illetve
bádogos munkák, veszélyes fák kivágása.
Hívjon bizalommal a 06-30/8584-061-es
telefonszámon.

***

Kertrendezést, kertépítést, kőműves mun-
kákat és kerti kemencék építését vállalom.
Tel.: 30/397-1313

***

4 méter hosszú alumínium csónak felújítva
eladó. Érdeklődni lehet: 06-70-434-5173
telefonon. 

***

Délegyházán és környékén megbízható
csa  ládanya alkalmi jelleggel takarítást vál-
lal. Tapasztalattal rendelkezem. Rendsze-
res és nagytakarítás is egyaránt megoldha-
tó. Kisebb kerti munkát is vállalok. Hívjon
bizalommal! Tel.: 06-30/341-4596

***

KONYHABÚTOR, TOLÓAJTÓS
SZEK RÉNY, ÁGY SZEK RÉNY, Gard -
rób. Egyedi bútor mé retre. Ingyenes fel-
mérés. www.martinbutor.hu 
Érd.: 06-30-961-3294

KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK:

1. Polgármesteri Hivatal
Tel.: 06-24/542-155
Fax szám: 06-24/542-156

2. Napsugár Óvoda
Tel.: 06-24/212-070

3. Hunyadi János Általános Iskola
Tel.: 06-24/212-055
Fax szám: 06-24/212-055

4. Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat: 
06-24/483-352

5. Zsebi-baba Családi Napközi:
Tel.: 06-30/868-6614

6. Kölcsey Művelődési Központ
Tel.: 06-24/212-005

7. Könyvtár
Tel.: 06-24/412-172

8. Orvosi rendelő
Tel.: 06-24/212-044

9. Orvosi ügyelet
Tel.: 06-24/472-010. 
Hívható hétköznapokon 16.00–8.00 között, 
hétvégén, ünnepnap 0.00–24.00 között.

10. Fogorvos
Tel.: 06-24/212-753

11. Védőnő
Tel.: 06-24/412-128

12. Gyógyszertár
Tel.: 06-24/212-065

13. Délegyházi Állatorvosi Rendelő
dr. Hegedűs Tamás 06-30/471-3306
dr. Kotora Noémi 06-30/232-8395

14. Posta
Tel.: 06-24/512-805

15. Mozgáskorlátozottak Délegyházi Szervezete, 
valamint Máltai Szeretetszolgálat Délegyházi 
Csoportja
Vezető: Palóczai Kiss Balázsné
Tel.: 06-70/434-5165,  06-70/434-5166,
06-70/434-5163

16. Délegyházi Önkéntes Tűzoltóság
Lenhardt Károly
Tel.: 06-20/321-2255

17. Közterület-felügyelő: Trencsánszki Tibor
Tel.: 06-30/328-0304

18. Községgondnokság: Zólyomi József
Tel.: 06-20/255-7345

19. Dunavarsány – Délegyháza Református
Egyházközség
Tel.: 06-24/484-452

20. Katolikus Plébánia Dunavarsány
Tel.: 06-24/472-017

21. Temetkezés: Elohim Kft.
Tel.: 06-30/678-9278, 06-30/236-4884

Kiadó: Délegyházi Polgármesteri Hivatal
Székhelye: 2337 Délegyháza, Árpád u. 8.

Ingyenes kiadvány

Felelős kiadó: Dr. Molnár Zsuzsanna • Főszerkesztő: Derzsi Katalin
Fotók: Bulyákiné Éberth Anna, Varga Gábor

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. 

Megjelenik minden hónap utolsó hétvégéjén.

Nyomdai munkák: Press+Print Kft. Kiskunlacháza
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APRÓHIRDETÉS

� Hirdetések  � Tájékoztató   �
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DÉLEGYHÁZI HÍREK hir detési díjai

Apróhirdetésnek minősül a 30 szóig terjedő hirdetés.
A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Fizetés számla ellenében készpénzzel vagy átutalással történik. 2011. januártól csak
azokat a hirdetéseket tudjuk megjelentetni, amelyeket előre kifizettek a meg ren -

delők. Aki egész évre előfizeti hirdetését, kedvezményt kap a hirdetés árából.

Hirdetésfelvétel: Hirdetéseiket a hirdetési díj önkormányzati pénztárban, 
illetve a Kölcsey Művelődési Központba történő befizetése vagy átutalás 

(OTP: 11742180-15734769)  után adhatják fel.
Kölcsey Művelődési Központ – Ügyintéző: Derzsi Katalin

Cím: 2337 Délegyháza, Szabadság tér 1-3.
E-mail cím: delegyhazihirek@gmail.com • Tel./Fax: 24/212-005

Délegyháza Község Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Osztály
2337 Délegyháza, Árpád u. 8.

Egész oldalas fekete 10.000.-
Fél oldalas fekete 5.000.-

Negyed oldalas fekete 2.500.-
Apróhirdetések 500.-
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Alig tudtam vele időpontot egyeztetni erre a tavaszi beszélgetésre. Pró-
bál, előadásokon játszik még vidéken is, tévéműsorokba hívják, és ottho-
nában rendszeresen fogadja az újságírókat. A Szomszédok már 15 éve vé-
get ért, de az őt körülvevő szeretet és sikerszéria egyáltalán nem csökkent!
Vajon mi lehet a titka a művésznő sikerének?

– Ma Magyarországon kétféle sikeres ember van, az egyik az, amelyik
a közönségnél sikeres. Szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy én oda
tartozom. A másik amit a média csinál sikeres embereket. Egy perc alatt
belibbennek, perdülnek-fordulnak, és máris a keresztnevükön szólítják
őket. Mondhatják, hogy nekem keserű a méz, azért mondom ezt, de nem!
Nekem tudja mi az öröm? Nemrég a Játékszín portáján egy nagyon ked-
ves hölgytől csomagot kaptam. Látott a villamoson, de nem mert hozzám
odajönni. És a kedves szavakkal teli levél mellett egy gyönyörű, piros szí-
nű kasmír stóla volt gyönyörűen becsomagolva! Álltam, és nem tudtam
szólni a boldogságtól! Hogyha valami elismerés, hát ez az, függetlenül az
ajándéktól, hiszen a levél magáért beszél, és az illető hölgy nem is tudja,
milyen örömet szerzett nekem.

– Mostanában ugyanúgy ülünk le esténként a tévé elé Janka néniként
megnézni Önt mint annak idején kéthetente csütörtökön.

– A sorozat készítői talán maguk sem gondolták, hogy ennyire fogják
szeretni majd ezt a Jankát, és még ennyi év után is ilyen siker lesz! Nem-
rég elvittek forgatni a volt Vágási-lakásba, nagyon szép lett a környék.
Nem gondoltam volna én se, hogy egyszer még ennyit fogok erről beszél-
ni, de nagyon jó érzés. Egyszer mikor pont erről kérdeztek, azt találtam
mondani, hogy anélkül hogy bárkit megbántanék, a színtiszta igazság az,
hogy a Szom szédokban igazi színészek játszottak, nem pedig a járókelők.
Többet nem faggattak erről!

– Ön hogyan élte át az akkori sikerszériát?
– Megmondom őszintén, akkor kezdődött

az én ismertségem. Mert igazából hiába ját-
szik színházban az ember, azt a közönség-
mennyiséget nem lehet összehasonlítani az-
zal, amit a tévé ad. Képzelje el, nemrég egy fi-
atal pár megvárt előadás után, és arra kértek,
hogy csak egyszer, de mondjam azt nekik, hogy „Drága Zsuzsám!”. Ennek
is úgy örültem, és mondtam. Nagyon sokan szeretnek, ez tagadhatatlan.

– A szeretet egyik megnyilvánulása lehetett még, hogy két éve megkapta
a Kossuth-díjat.

– Amikor mentem az utcán, és piros lámpánál álltam a zebra előtt, szó
szerint kikiabáltak és integettek az autókból az emberek és gratuláltak. Ne-
kem mindent jelent ez a díj. Szeretik azt mondani akik megkapták, hogy ja
megkaptam, és? Én nem. Én minden áldott nap örülök neki. Sokan azt
mondják, későn. És? Számít, hogy mikor? Akkor van az öröm.

– Milyen szerepekben láthatja mostanában az Önt kedvelő közönség?
– A József Attila Színházban két darabban játszom, a „Doktor úr” és a

„Hajmeresztő”, a Játékszínben a „Nyolc nő”, a Turay Társulatnál pedig a
„Szellem a spájzban” címűben.

– Úgy hallottam, ezt Önre írták.
– Igen, Topol csá nyi Laura nekem írta, parádés a szereposztás, tavaly

május óta nagy sikerrel játsszuk.
– Most ahogy beszélgetünk, kinézek az ablakon, ragyogó napsütés van,

a fák már elkezdtek virágozni, itt a tavasz és első ünnepe, a húsvét. Ön ho-
gyan emlékszik vissza lánykora húsvéti ünnepeire?

– Gyerekkoromban a húsvét különleges ünnep volt. A húsvét volt
az, amikor tetőtől-talpig én is megújultam. Új cipőt és új ruhát kap-
tam, amit mindig ilyenkor csináltattunk. Ez különleges dolog volt,
hogy nekem csináltatott ruháim voltak, sokáig nem tudtam vásárolni
az üzletekben, mert annyira megszoktam, hogy nekem varrták a ru-
hát. Valika néni csodálatos varrónő volt, és mindig pazar ruhát kap-
tam a hozzá illő cipővel és harisnyával.

Az volt még a különlegessége a tavasznak, hogy ha jó idő volt, nem kel-
lett hozzá harisnya, térdzoknit is lehetett felvenni helyette. Az új ruhában
mentem a templomba, és mindig vittem virágot a szűzanyának. Ez örökre
megmaradt bennem. A locsolkodást nem szerettem, de a locsolóknak
mindig készítettem festett tojást. Hagyományos ételeket ettünk, sonkát, to-
jást, kolbászt, és hozzá finom édes kalácsot, amit anyukám sütött. Nagyon
szép ünnepünk volt, a lakást is feldíszítettük virágokkal. Számomra a hús-
vét mindig is különleges ünnep marad.

Kancsár Péter
FOTÓK: SIPOS KINGA

Pásztor Erzsi:
„Húsvétkor mindig új ruhában mentem templomba”

MÁJUS 1. TAVASZ KUPA
A Délegyházi Evezős Csapat ezennel hív minden érdeklődőt a má-

jus 1-jén Délegyházán az I-es tavon 10:00 órakor megrendezésre
kerülő harmadik evezős Május 1. Tavasz Kupára.

Nevezés: • 5 fős csapatokban, • minden érdeklődő nevezését várjuk:
gyerekek, evezősök, nem evezősök, szülők, barátok, • nevezési díj: 
2500 Ft/fő, • hajót korlátozott számban a szervezők is tudnak biztosítani.

További információkért és a versenyszabályzatért keresse fel honla-
punkat!  http://devezosok.hu vagy cecilia.cserepes@gmail.com

ÉRTESÍTÉS!
A Délegyházi Hunyadi János Általános Iskola Diákönkormányzata

2014. ápr. 28-29-én papír- és PET-palackgyűjtési akciót szervez.
Kérjük Önöket, hogy ezeken a napokon 14 órára összekötve tegyék ki
kapujuk elé az összekötegelt, felesleges újságokat, műanyag zsákban a
PET- és alumíniumpalackokat, TETRAPACK-dobozokat (összeta-
posva), hogy tanulóink összegyűjthessék. Az utóbbiakat egészen má-
jus 31-ig gyűjtjük konténerben. Ha módjuk van rá, e két napon 16 órá-
ig Önök is leadhatják ezeket az iskolában. EGYÜTT MŰ KÖ DÉ SÜ -
KET ELŐRE IS KÖSZÖNJÜK!  A HUNYADISOK
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