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Zsákai Judit:

Szeretetben

Karácsony éjjelén eltűnik a bánat.
Ragyognak a szívek,
még akkor is, ha fájnak.
Most kis Jézus születik,
jót hoz nekünk, szépet.
Még tanuljuk a mosolyt, az emberséget…
Nevess csak, mosolyogj,
ez maga az Élet!
Ajándékot osztunk jó szívvel egymásnak,
ha rosszat tettél is,
tudom, hogy megbántad.
Gyertyafény vezessen,
s öröm lesz az élet,
nemcsak a karácsony,
minden napunk szép lesz.

Zsákai Judit délegyházi lakos versével
kívánunk Áldott, békés ünnepeket
és boldog új esztendőt
Délegyháza minden lakójának!
Délegyháza Község
Polgármestere, Képviselői
és a Délegyházi Hírek szerkesztősége

HALÁSZLÉ

A karácsonyi asztalról nem hiányozhat a hal…

„Ennek egyik magyarázata, hogy amikor Jézus az apostolokat az
emberek halászaivá tette, a hal egyúttal a megtért és megkeresztelt
ember szimbóluma is lett.
A hal motívum a kereszt mellett az egyik legfontosabb jelentésű,
mivel nemcsak a feltámadt Krisztusban való hitet jelképezi, hanem
mindazokat, akik követik Krisztust.
Másrészt a karácsonyi halevés magyarázata a néphagyományban
is megtalálható. A gyorsmozgású hal az új esztendőben hasonló haladásra serkenti az ünnepi asztalt körülülő családot, és a halpikkelyek bőséget ígérnek a ház népének a következő esztendőre.”
(Forrás: hvg.hu)

Az Együtt Délegyházáért Egyesület, a Délegyházi Horgász
Sportegyesület és a Villantó Horgásztó közös célja, hogy min-

den család asztalára kerüljön finom, ízletes hallakoma, ezért 300
főre készítenek halászlét, mely elvihető és helyben is elfogyasztható 2014. december 24-én 11 és 13 óra között Délegyháza,
Rákóczi úton.

Délegyházi Hírek
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Önkormányzati hírek

KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ

A karácsony a béke, a szeretet, a család ünnepe.
A nagy rohanás után nemsokára elcsendesedik minden és mindenki igyekszik családi körben tölteni a karácsony ünnepét.
Márai Sándor szavai szerint:
„Nézz utána, hogy minden napból, a legközönségesebb, sivár hétköznapból is ünnepet
csinálj, ha pillanatokra is! Egy jóindulatú szóval. Egy jócselekedettel. Udvarias mozdulattal.
Nem kell sok az emberi ünnephez, hiszen minden napba belecsempészhetsz valamilyen varázsos elemet...”
Az ünnep hangulatában a másik emberre is
figyeljünk és gondoljunk arra is, hogy mit
nyújthatnánk szeretteinknek. Hogyan tehetnénk ünneppé a hétköznapjaikat azoknak, akik
fontosak számunkra.
Nem drága ajándékok jelentik a szeretetünket, hanem hogy önmagunkból mit adhatunk.
Ez a mi legemberibb értékünk.
Aki nem csak saját magáért él, az érzelmi és
lelki gazdagságban él és erőt merít abból, hogy
szeretetet adhat.

De a kapott szeretetet el is kell fogadni!
Nyissuk ki a szívünket és fogadjuk be a szeretetet, a törődést, a gondoskodást. Töltődjünk fel a
kapott szeretetből, és adjon új lendületet a hétköznapi gondok elviseléséhez.
„Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap
az évben, mely hivatalosan is a szereteté.
Háromszázhatvanöt nap közül háromszázhatvannégy a gondjainké, a céljainké, munkáé…
és a szereteté csupán egyetlen egy, s annak is az
estéje egyedül.
Pedig hidd el, fordítva kellene legyen.
Háromszázhatvannégy nap a szereteté, s egyetlen csak a többi dolgoké.” (Wass Albert)
A szeretetet befogadni nem könnyű –, de ha
megtapasztaljuk az élményt, vágyni fogunk rá.
Akarni fogjuk, hogy az év minden napja ünnep
legyen.
Szeretetet adni és kapni: érzelmi, lelki közösséget, élményt nyújt.
Ez az élmény végigkíséri egész életünket és
mindig megadja számunkra a megújulás lehetőségét.
Melegség tölti el szívünket karácsony közeledtével.

Önkormá nyzati Hírek

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 25én 17 órai kezdettel tartotta rendes ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében. Az ülés kezdetén Derzsi Katalin bizottsági tag esküt tett, majd pedig dr. Riebl
Antal polgármester beszámolt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Első napirendi pontként egy összehangolt turisztikai együttműködés lehetőségét tárgyalta a Képviselő-testület, melynek keretében az önkormányzati tulajdonú tavak kezelésében, hasznosításában jelenleg érintett 4 szervezet és az
önkormányzat működne együtt a horgászturizmus és a strandturizmus fellendítése érdekében. A Képviselő-testület ezért úgy határozott, hogy a tavak turizmusának fejlesztéséhez szükséges szakmai anyagokat (komplex turizmusfejlesztési stratégia, horgászturizmus-fejlesztési program, halgazdálkodási keretterv) megrendeli Füstös Gábor okleveles halászati szakmérnöktől, mely a
továbblépés nélkülözhetetlen feltétele.
Ezt követően a 2015. évi belső ellenőrzési tervet, majd a 2014. évi költségvetési rendelet 3. számú módosítását (19/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelet 3. sz. módosításáról) és a 2014. évi III. negyedéves költségvetési tájékoztatót tárgyalta és fogadta el a Képviselő-testület.
Ötödik napirendi pontként víziállás kérelmek tárgyalása következett, majd
pedig egy belterületbe vonási kérelem ügyében született döntés. Az infláció
mértékével módosította a Képviselő-testület a tulajdonában lévő Tavirózsa
Kemping és a Testépítő Sportegyesület által bérelt edzőterem 2015. évi bérleti
díját, egyben öt évvel meghosszabbítva az edzőterem bérleti szerződését.
Úgy határozott a Képviselő-testület, hogy a hókotrást idén saját gépeivel
látja el, és csak szükség esetén veszi igénybe külső vállalkozó közreműködését. Meghatározásra kerültek a Civilek Háza bérleti díjai magánszemélyek
családi rendezvényei esetére (3 órán túl történő használati díja: 5.000
Ft/alkalom, a 3 óráig történő használati díja: 3.000 Ft/alkalom).
Felülvizsgálta a Képviselő-testület a helyi adókról szóló rendeleteit, melynek keretében mentességek kerülnek bevezetésre 2015. január 1-jei hatállyal
(20/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet a helyi építményadóról szóló
20/2003. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról, 21/2014. (XI. 26.)
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Álljunk meg egy-egy pillanatra és idézzük
fel a legszebb emlékeinket, köztük azokat, amikor kaptunk, és azt is, amikor adtunk.
Raktározzuk el lelkünkbe azok minden szépségét, jóságát, hogy ebből meríthessünk erőt az
elkövetkező újév napjaira is.

Kívánom, hogy a karácsony mindannyiuknak úgy teljen, ahogy arra vágynak. Családdal,
szeretteikkel, meleg, mézeskalács illatú otthonban, a karácsonyfa körül.

Baja Mihály szavaival kívánok áldott, békés
karácsonyt!

„A mi kis falunkban,
egy kis fehér házra,
Leszállt a karácsony
Simogató szárnya.
Ahogy elköltik az
Ünnepi kalácsot:
Énekelnek egyet...
Így szokás ez nálok.
Majd kopogás hallik,
A szomszédok jönnek,
Szép jóestét s boldog
Ünneplést köszönnek.”

Dr. Riebl Antal polgármester

önkormányzati rendelet a telekadóról szóló 23/2003. (XII. 23.) önkormányzati
rendelet módosításáról). Az építményadó alól mentes lesz az ingatlanszerzést
követő egy adóévben az egyenesági vagy házastársi öröklés útján szerzett egy
lakás, hiszen ezek adóztatása újabb nem várt kiadást jelent az örökösöknek. A
telekadó alól mentes lesz a gazdasági válság előtt (2007. december 31-ig) szerzett belterületi telek adóköteles területének 50%-a. A mentességet egy darab,
legfeljebb 900 m2 nagyságú telekre lehet igénybe venni. További feltétel az
önkormányzat felé fennálló köztartozás hiánya. A mentességet évente kell kérelmezni az adózónak. A fenti mentességeket a Htv. vonatkozó rendelkezései
értelmében csak nem vállalkozó magánszemély adóalanyok üzleti célt nem
szolgáló ingatlanaira lehet igénybe venni.
Felülvizsgálta a Képviselő-testület a szociális ellátásokról szóló rendeletét –
nagyobb mérlegelési lehetőséget biztosítva a Szociális Bizottságnak a támogatások elbírálásában –, valamint az étkeztetési díjakról szóló rendeleteit 2015.
január 1-jei hatállyal, továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendeletét is 2014. december 1-jei hatállyal (22/2014. (XI. 26.) önkormányzati
rendelet a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 19/2013. (XII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról, 23/2014.
(XI. 26.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodás igénybevételéért
fizetendő térítési díjakról szóló 22/2009. (VIII. 19.) önkormányzati rendelet
módosításáról, 24/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011. (II. 16.) önkormányzati
rendelet módosításáról).
Jóváhagyta a Képviselő-testület az újonnan alakult Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodást, valamint megtárgyalta az önkormányzat likviditási tervét. Az egyebek napirend keretében
döntés született gépjármű vásárlásáról, az ún. Vízitelep ingatlanon a bérlő által
létesítendő kémény jóváhagyásáról, öt közvilágítási lámpatest kihelyezéséről,
ingatlanvásárlásról, továbbá az Iskolánkért Alapítvány és a Napköziotthonos
Óvoda Alapítvány alapító okirata módosításának elkészíttetéséről és a Délegyházi Községi Sportegyesület kérelméről.
Az ülések jegyzőkönyvei és az ülésen alkotott rendeletek a község honlapján (www.delegyhaza.hu), valamint a Könyvtárban olvashatók.
Dr. Molnár Zsuzsanna jegyző
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Vigyázzunk magunkra, figyeljünk másokra!

Pest Megyei Kormányhivatal Ráckevei Járási
Hivatalának Járási Népegészségügyi Intézete
megkérte Délegyháza Község Önkormányzatát,
hogy tájékoztassuk a lakosainkat a téli hónapokban előforduló kihűlés veszélyéről.
A télre való felkészülés időszakában különös
figyelmet kell fordítani a kihűlés, fagyhalál és
fagyási sérülések megelőzésére.

Hótakarítás

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy Délegyháza Község Önkormányzata gépparkjának
növekedése következtében, idén az előző évektől eltérően Délegyháza Község egész területén
(gyűjtő utakon, az intézmények előtti utakon,
falu központjában, tanyákon és az üdülőterületen is) az önkormányzat által üzemeltetett gépekkel végezzük el az utakra hullott hó eltakarítását. (MTZ-820, VTZ-2048, traktorokkal,
tartalék: JCB 3CX-4 rakodógép)
A havat akkor kezdjük el takarítani, amikor
annak magassága eléri az 5 cm-t. A síkosságmentesítésről speciális síkosság mentesítő
anyag (Eis Tiger) szórásával gondoskodunk a

FELHÍVÁS
Köszönet
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Különösen fontos annak ismerete, hogy a
kihűlés veszélye nemcsak a szabadtérben áll
fenn, hanem a belső térben is, ha tartósan 14
°C körüli hőmérsékleten tartózkodunk – elsősorban idősek, betegek, mozgásukban korlátozottak esetén.
A havazással és jegesedéssel hirtelen megnő
a traumás esetek előfordulási gyakorisága, legbuszjárat vonalán, valamint a falu központjában lévő főutakon.
Elérhetőségek:
Hallai László községgondnok: 70-932-7611
Szilveszter Lajos alpolgármester: 30-692-1073

MTZ-820 rendszámú traktor:
Ady E u., Aköv sziget, Arany J. u., Árok u.,
Árpád u., Bányász sor, Berzsenyi u., Boróka
köz, Borostyán köz, Cserje sor, Csermely köz,
Csobogó köz, Diófa köz, Deák F. u., Dózsa Gy.
u., Európa u., Fűzfa u., Gábor Á. u., Galla tanya, Gacs sor, Gesztenye u., Gesztenyés köz,
Gizella telep, Gizella u., Gomb köz, Harcsa u.,
Hársfa sétány, Honvéd sziget, Hóvirág u., Ibolya u., Jókai u., József A. u., Kastély köz, Kinizsi u., Kis köz, Kossuth u., Kölcsey u., Mandula köz, Móra F. u., Mókus u., Napsugár u.,

nagyobb mértékben a töréssel járó balesetek
aránya.
Kérjük Önöket, hogy a téli hónapokban
különös tekintettel vigyázzanak magukra, illetve figyeljenek azokra is, akik a koruk; fizikai, szellemi állapotuk; csökkent belátási és
önérdek érvényesítő képességük miatt nem
képesek reálisan felmérni a szélsőséges időjárás veszélyeztető hatását, illetve, akik anyagi
helyzetük miatt nem tudnak védekezni ellene.
Délegyháza Önkormányzata

Némedi u., Nyírfa u., Patak köz, Petőfi u.,
Rákóczi u., Szabadság tér, Széchenyi u., Szilfa
u., Táncsics u., Temető u., Tompa köz, Tölgyfa
köz, Vadkörtefa u., Vadvirág u., Vasút sor, Vásárhelyi P. u., Vég u., Vörösmarty u., Zöldrét u.
VTZ-2048 rendszámú traktor:
Anna u., Akácos u., Áfonya u., Boglárka u.,
Ciklámen u., Csendes u., Diófa u., Erdőalja u.,
Eper u., Faház sor, Fagyöngy u., Fácán u.,
Fecske u., Fény u., Gesztenye u., Gyöngyvirág
u., Határ út, Kavics u., Kovács köz, Kurta köz,
Kéktó sétány, Liget u., Liliom u., Mária u.,
Molnár köz, Naturista part, Nomád part, Nyárfa sor, Óbudai telep, Pacsirta u., Paprika köz,
Pitypang u., Rigó u., Sirály u., Sóderos út, Szabó köz, Szántó u., Szitakötő u., Tavirózsa u.,
TSZ-telep, Túzok u., Újpesti sor, Üdülő sétány,
Vadrózsa u., Zsombékos u.

Délegyháza Község Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonában lévő Tavirózsa Kemping
2015. május 1-jétől történő bérbeadására. A pályázati kiírás a község honlapján
(www.delegyhaza.hu) és a hirdetőtáblákon olvasható.

Délegyháza Község Önkormányzatának
nevében köszönetemet fejezem ki
Galambos Ernő úrnak a Napsugár Óvoda
és a Zsebi-Baba Családi Napközi számára
biztosított Mikulás ünnepségért és a Mikulás által hozott ajándékokért, mellyel
mosolyt csalt a sok kisgyermek arcára.
Dr. Riebl Antal polgármester

Köszönet

Délegyháza Község Önkormányzata
köszönetét fejezi ki
Halász Józsefnének

az Idősek Napjára adott
adományáért.

Délegyháza Község Önkormányzata

Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
hulladékszállítási ügyfélfogadás a
Polgármesteri Hivatal 7-es számú irodájában
2014. december 22-én (hétfő) 8.00-14.00-ig,
valamint 2014. december 29-én (hétfő)
8.00-14.00-ig lesz.
Polgármesteri Hivatal

Új rend(szer) a CIVILEK HÁZA működésében

Délegyháza Község Önkormányzata a fenntartásában lévő Civilek Háza közösségi házzal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot és Érdeklődőket:
2015. január 1-től a Civilek Házát érintő állandó illetve alkalmi bérleti
igényt a Kölcsey Művelődési Központban kell jelezni Szabóné Pál
Orsolyánál személyesen illetve telefonon: 06/24/512-005 vagy
06/30/599-5982.
Az alkalmi bérleti igényt legkésőbb a kért időpont előtt két munkanappal kell jelezni!
Az aktuális, szabad időpontokat a község honlapján lévő „Foglaltsági
táblázat” tartalmazza.

A magánszemélyek által fizetendő bérleti díj az Önkormányzat
274/2014. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozata alapján az alábbiak szerint alakul:
3 órán belüli használat esetén: 3.000 Ft/alkalom
3 órán túli használat esetén: 5.000 Ft/alkalom
A bérleti díjat a művelődési központban kell megfizetni a bérlést követő
első munkanapon.
A Civilek Háza foglalásainál előnyt élveznek a helyi civil szervezetek és az intézmények, akik továbbra is térítésmentesen vehetik
igénybe az épületet!
Szabóné Pál Orsolya

Délegyházi Hírek
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Tájékoztató

MUNKALEHETŐSÉG

Tisztelt Lakosság!
Az Állattenyésztő és Növénytermesztő, Feldolgozó, Értékesítő Szövetkezetünk lehetőséget kíván adni a falvak lakóinak megélhetésük jobbá tételére.
Munkát, pénzt, keresetet szeretnénk biztosítani mindazok számára,
akik termelőként, őstermelőként vagy nyugdíjasként részt vesznek a
programunkban.
2015 harmadik negyedévében beindítjuk nyúl vágóhidunkat, majd ezt
követően a baromfi, és később a birka és sertés vágóhidat is. Mindezekhez
szükségünk van olyan termelőkre, akik vállalkoznak nyúl, majd baromfi –
ezen belül liba, kacsa, gyöngytyúk, galamb, vadkacsa – tenyésztésre.
Későbbiekben – két másik vágóhidunk megépítésekor – birka és sertés tenyésztésre várjuk a termelőket.
Ezek mellett számítunk a növény-, takarmánytermesztő földdel
rendelkező gazdákra is, ezzel is olcsóbba téve az állattenyésztők számára a takarmányellátást.
Összességében minden termelő részére tisztességes jövedelmet,
megélhetést kívánunk biztosítani.
Előnyt jelent mezőgazdasági végzettség, jártasság, szervezőképesség, valamint ha a személy regisztrált munkanélküli.
Jelentkezni lehet a következő elérhetőségen:
Telefonszám: 06-70-419-4190
E-mail: medve.istván46@gmail.com
Levélcím: 3527 Miskolc, Zsigmond Vilmos utca 2. C. ép. 4. em. 408.

2014. december



A „MISA” ALAPÍTVÁNY HÍREI

A Magányos Időseket és Családokat Segítő Alapítvány szervezésében működő Álláskeresők Klubja novemberben 25-én tartotta
az összejövetelét Dunavarsányban.
A foglalkozáson munkaadók is voltak. A REWE GROUP
Hungary képviseletében Kerekes-Péntek Dóra HR koordinátor és
munkatársa tartott tájékoztatót a PENNY Market Alsónémedi mellett lévő raktárában lévő áru-összekészítői munkalehetőségekről, a
fizetésről stb. A munkaadók a jelenlévők közül két dunavarsányi és
három majosházi lakos jelentkezését elfogadták, a felvételi eljárás
megindult.
FONTOS INFORMÁCIÓ a jövőre vonatkozóan:

1./ Decemberben az Álláskereső Klubnak nem lesz foglalkozása.
A legfrissebb álláslisták azonban minden pénteken délelőtt Dunavarsányban, a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat épületében
8.00 és 10.00 óra között megtekinthetők.
2015. januártól a foglalkozások mindig a MÁSODIK HÉT
KEDDJÉN lesznek, tehát januárban a foglalkozás 13-án lesz, 14
órai kezdettel a szokott helyen.

Az Alapítvány Kuratóriuma mindenkinek Áldott karácsonyt, és az eddigieknél gazdagabb boldog új évet kíván!
Dr. Gligor János alapító

Kedvenceink védelmében

Jön az újév, búcsúztatjuk az óévet, de a nagy ünneplésben ne feledkezzünk meg kedvenceinkről! Egy újabb téma, amivel muszáj foglalkozni!
A kutyák egy része, a gazdák és az állatvédők is rettegnek a tűzijátéktól,
a petárdázástól, a viharoktól. Ezek hanghatásai még a jó idegrendszerű kutyákat is megviselhetik. Miért van ez? A szokásos zajokhoz egy normálisan szocializált kutya hozzászokik. Ezek a zajok folyamatosan érkeznek
egy-egy irányból, jól betájolható a kutya által, így kezelhető. Más a helyzet a tűzijáték sivító hangjával. A kutya számára szokatlan, érthetetlen,
kiszámíthatatlan irányból jön, félelmetes fényhatás is kíséri, úgy érzik a
kutyák, hogy ez körbezárja őket, nincs menekvés.
Sajnos nincs olyan módszer, amivel ez jól kezelhető lenne.
Egyre több internetes oldalon olvashatunk jónak nem mondható tanácsokat arról, hogyan lehet hozzászoktatni a kutyákat a petárdához, égdörgéshez. Van egy rossz hírem: sehogy!
Bár van, aki állítja, hogy lehet, de én még nem találkoztam olyan kutyával, akit „leszoktattak” erről a félelemről. Legendákat persze hallunk…
Én lennék az egyik legboldogabb, ha igaz lenne, és hozzá lehetne szoktatni a kutyákat a szilveszteri hangzavarhoz.
Már csak azért is nehéz, mert mi nem vagyunk otthon minden viharban, vagy minden váratlan hanghatásnál, így ha az előző hetekben sikerült is valamit elérni, azt biztosan tönkreteszi egy ilyen este.
S míg sok helyen azt olvashatjuk, hogy ez a probléma genetikai idegrendszeri „gyengeségen” múlik, nekem az a tapasztalatom, hogy ez a típusú félelem nagyrészt tanult viselkedés.
A kutyaovisok nagy része büszkén meséli a januári első oviban, hogy
márpedig az ő kutyája nem félt! Na – gondolom ilyenkor – csak várj még
1-2 évet… Miért? Ha valaki kimegy szilveszter éjfélkor a szabad ég alá,
hallhatja a petárdák hangját, a tűzijátékok hangját és a környék öszszes kutyájának a vonyítását, vagyis: a félelem hangját. Egész egyszerűen elhallják egymástól, hogy ebben a helyzetben bizony félni kell.

A chip hasznos dolog, de ha teszünk bilétát is a kutya nyakába, sokkal hamarabb
hazakerülhet az eb, ugyanis sokan nem szeretik befogni a kóborló ebet. Viszont ha látják a telefonszámot a nyakában, egy hívást
azért megpróbálnak.
Ha tudjuk, hogy az állat ijedős/félős, akkor kérhetünk az állatorvostól nyugtatót.
Ma már van receptre kiváltható tabletta,
amely veszély nélkül nyugtatja le az állatot.
Ahol lehetséges, a kutyát engedjük be a lakásba, garázsba. Ez a legjobb megoldás, és ennyi áldozatot úgy gondolom, mindenki megtehet a kutyájáért. Akinek erre még sincs lehetősége, mindenképpen zárja el a kutyát
biztonságos helyre, pl.: kennel. Sokan hiszik, hogy biztonságos a kerítésük, de a pánikba esett kutya hihetetlen dolgokra képes. (Mint ezt januárban az utcán kóborló ebek száma is mutatja, pedig az ő gazdáik is azt hitték, hogy kerítésük biztonságos, és azon nem tud átjutni kutyájuk.)
Ha a kutya a lakásban is rettegésben tölti a nehéz órákat, ne próbáljuk
nyugtatgatni, mert azt dicséretnek veheti, inkább próbáljuk feladattal, játékkal elfoglalni, elterelni a figyelmét, vagy csak hagyjuk, hogy szorosan
odabújjon hozzánk.
Ha mégis bekövetkezik a baj és kutyánk elveszik, akkor célszerű azonnal az internet lehetőségeit kihasználni és a lehető legtöbb helyen jelezni
(környezetünkben és ismerősök körében), hogy kutyánk elveszett! Könynyebb a keresés, ha fényképpel és a kutya pontos kinézetének leírásával
tesszük.
Kellemes ünnepeket és szökésmentes szilvesztert kívánunk!
Kotlár Andrea
kutyaiskola-vezető

2014. december

Délegyházi Hírek



Idősek napja
Márai Sándor:

Ajándék

És mégis, ma is, így is,
örökké mennyit ad az élet!
Csendesen adja, két kézzel,
a reggelt és a délutánt,
az alkonyt és a csillagokat,
a fák fülledt illatát,
a folyó zöld hullámát,
egy emberi szempár visszfényét,
a magányt és a lármát!
Mennyit ad, milyen gazdag vagyok,
minden napszakban,
minden pillanatban!
Ajándék ez,
csodálatos ajándék.
A földig hajolok,
úgy köszönöm meg.
1991-ben az ENSZ kezdeményezésére rendezték meg először az Idősek Világnapját, azóta
minden évben világszerte ünnepségeket rendeznek a Földön élő mintegy hatszázmillió szépkorú embertársunknak.
Délegyházán is évről évre kis műsorral,
ebéddel, ajándékkal fejezzük ki hálánkat, tiszte-

Köz ségünk életéből
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letünket, megbecsülésünket és szeretetünket
azok iránt, akik a hosszú, munkában eltöltött
évek után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket.
És hogy mikor volt községünkben először
ilyen rendezvény? A világot megelőzve 1984ben. Bizony, az első 1984 augusztusában volt,
amikor a vöröskeresztes tagok szervezésében
először hívták össze és vendégelték meg a délegyházi időseket, szereztek nekik felejthetetlen
élményeket.
E nap lehetőséget nyújt arra, hogy megköszönjük az idős embereknek mindazt, amit a
társadalomért tettek és tesznek, hiszen hoszszú éveken át rakták le azt az utat, amelyen
ma mindannyian járunk. Szükségünk van

mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csakis ők rendelkeznek, és a türelemre, elfogadásra, ahogy
tanítanak, nevelnek bennünket.
A mi feladatunk pedig lehetővé tenni számukra a korukhoz méltó életet, támaszt nyújtani
nekik a pihenés éveiben. Segíteni kell őket,
hogy a hosszú évek kemény munkája után
örömteli életet élhessenek.
Legtöbb ünnepünk alkalmából elhangzik az a
kívánság, hogy az ünnep mögött meghúzódó
gondolat ne csak egy napig legyen fontos számunkra. Az Idősek napjával kapcsolatban sincs
ez másképp, ne csak ezen a napon, hanem az év
minden napján gondoljunk rájuk szeretettel, és
mondjunk nekik köszönetet az év minden napján, hiszen szüleink és nagyszüleink mosolya és
gondoskodása rengeteg erőt sugároz felénk, a
kitartásuk, szeretetük felbecsülhetetlen kincs
számunkra.
Derzsi Kata
művelődésszervező
Délegyháza Község Önkormányzata ezúton
mond köszönetet mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy november 29-én a Kölcsey
Művelődési Központban kellemes, családias
hangulatú ünnepség keretén belül köszönthettük
Délegyháza szépkorú lakóit.
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December az ADVENT, a világosság, a
megvilágosodás, a várakozás hónapja

ecember fontos hónap, a télelő hava. Most kell számot vetni önmagunkkal, végiggondolni az évet: összhangban éltünk-e a természettel, betartottuk-e a természet törvényeit?
A téli időszakban fognak kiütközni a korábbi évszakok törvénysértései.
Ez a hónap az ADVENT, a világosság, a megvilágosodás, a várakozás
hónapja.

Tekintsük át a decemberi néphagyományokat és a karácsonyi ünnepkörre vonatkozó gondolatokat!
Advent: latin eredetű szó (adventus), megérkezést jelent. A Jézus születésére való várakozás, a felkészülés, a reménykedés időszaka.
András napjához legközelebb eső vasárnap és december 25-e közötti
négyhetes „szent idő” a karácsonyra való lelki felkészülés ideje.
A régi időkben éjfélkor harangszó hirdette advent, valamint az
egyházi év kezdetét. Eredete az 5-6. századra nyúlik vissza, ebben az időben az emberek szigorú böjtöt tartottak. Napfelkelte
előtt hajnali miséket látogattak, amelyeket „angyali misének”,
„aranyos misének” is neveztek. 1611-ben a nagyszombati zsinat advent első vasárnapjától vízkeresztig megtiltotta az esküvőket, zajos mulatságokat.
Ősi időkből származik a varázskör gondolata. Koszorút fontak
az emberek szalmából, fűzfavesszőből, zöld fenyőágakból, és vörös meg aranyszín szalagokkal díszítették. A zöld a termés színe
volt, a piros az életé, a sárga és az arany a fényé. A koszorú vagy a
kör az örökkévalóság jelképe volt, és a varázserőé is, amely nem
törik meg, nem múlik el. Azt tartották, hogy az ilyen szent koszorúkkal minden gonosz szellem elől el lehet zárni a házat.
1860-ban Berlin-Tegelben született meg az a gondolat, hogy a fakarikát
fonott fenyőkoszorúval helyettesítsék, és a huszonnégy gyertya helyett
csupán négyet tűzzenek rá, a négy adventi vasárnap jelképeként. Így elég
kicsi lett az adventi koszorú ahhoz, hogy a családi házakban és lakásokban
is helyet kapjon, és hirdethesse a közeledő karácsony örömét.
A karácsony a téli napforduló ősi ünnepe; a kereszténységben Jézus
Krisztus földi születésének emléknapja: az öröm és a békesség, a család és
a gyermekség, az otthon és a szülőföld, az életet adó fény megszületésének ünnepe. A világosság győzelme a sötétség fölött.

Karácsony vigíliáján (előestjén) lámpagyújtáskor kezdődött a kántálás,
kolindálás. A gyerekek és a fiatalok házról házra jártak. Bőséget, termékenységet hivatottak előidézni jókívánságokkal, köszöntőkkel.

Karácsony ünnepét a betlehemezés, szentcsalád-járás, „bő-kovács” játék vezette be az advent fontos tartozékaként.

A karácsonyfa a XIX. században „érkezett meg” a polgárházakba;
majd a későbbiekben fokozatosan terjed el állítása falvainkban. Almával
és aranyozott dióval ékesítették, és a mestergerendáról függött alá.

Éjféli misénél beharangozás előtt a régi ember nem lépett be a templomba, mert a falu elhalt papja misézett ott a lelkeknek (az ország számos vidékén a karácsonyi asztalon az elhunyt hozzátartozók is terítéket kaptak).
Beharangozás után a templomban a legények diót szórtak az oltárhoz tartó
pap elé.
A templomban a lucaszékről ilyenkor láthatták meg a pap szoknyája
után kapkodó ördögöt vagy boszorkányt. Az éjféli mise úrfelmutatása
alatt az istállókat – amelyekben friss búzaszalmán állt a jószág – égi fény
töltötte be, a barmok megszólaltak, s ha e mágikus percben szénát adtak a
lónak, az táltossá válhatott.

Az éjféli „misevégző” harangozással fejeződött be a napfordulás, a születés szent időszaka.
Miséről hazamenet terítették meg a karácsonyi asztalt.

Országszerte az ünnepi asztal éke a Luca-napkor sarjasztott búza volt,
közepén szentelt gyertyával.
Rendszerint három terítővel takarták le az asztalt, mindhármat advent
csöndjében szőtték és hímezték, a születés-varázslás mágikus időszakában; középre a Luca búza került, mellé az elmúlt esztendő terményeiből
tettek, az asztal alá a búzaszalma és az ekevas került. A szalma a születést
jelölte, a Luca búza a húsvéti mezőt, a gyertya Jézus áldozatát, s mindenjóságot.

A karácsonyi asztal, a házi oltár a hálaadás és a könyörgés eszköze volt. A gazda ekkor az asztal mellett annyi részre szegett
meg egy almát, ahányan az asztal körül álltak: a Mindenséggel
való együvé tartozás, a család összetartozásának jeleként.
Az asztalra kerülő ételek egészség- és szerencsejósló húsfélék, édességek és gyümölcsök voltak, de nem hiányozhatott az
étkezésből a fokhagyma, a méz és a dió sem.
Mielőtt evéshez láttak, a gazda a szoba négy sarkát búzaszemekkel szórta meg.
Vacsora után gondosan összeszedték az asztalról a morzsát:
gonoszűző, betegséggyógyító és termésvarázsló szerepe volt.

A „tizenkét éjszaka” – amely december 24. karácsonytól január 6. Vízkeresztig tart) – álmainak, várakozásainak, tetteinek
nagy jelentősége van következő évre nézve. Az ebben az időszakban történő változásoknak, elhatározásoknak különös fontossága van a következő évre vonatkozóan.
A Vízkereszt egy keresztény ünnep, amelyet általában január 6-án ünnepelnek.
Ezen a napon a nyugati egyházakban három eseményre emlékeznek: a
napkeleti bölcsek vagy a hagyomány szerint háromkirályok (Gáspár,
Menyhért és Boldizsár) látogatását a gyermek Jézusnál; Jézus megkeresztelkedését a Jordán folyóban; valamint az általa véghezvitt első csodát a
kánai menyegzőn.
A magyar Vízkereszt kifejezés a víz megszenteléséből, megkereszteléséből ered. A víz és a tömjén megszenteléséből alakult ki a házszentelés
hagyománya is.
Régebben otthon a szenteltvízzel megitatták az állatokat, hogy ne legyenek az év folyamán betegek, vagy az emberek magukra locsolták, betegségek vagy rontás ellen. Egyes helyeken a ház földjét is meglocsolták,
hogy áldás legyen a házon.
Vízkereszt vagy háromkirályok napja a karácsonyi ünnepkör zárónapja
és a farsang kezdőnapja. Újabb szokás szerint vízkeresztkor bontják le a
karácsonyfát.

Karácsony napjához közeledve egyre inkább elfog minket a láz, kit
ezért, kit azért.
Van, aki az ajándékokat keresi a lakás rejtekhelyein, mások az ajándékok beszerzésével foglalatoskodnak. Ezek után nem is csoda, hogy a karácsony nemsokára az ajándékok körül forog, és éppen azokról feledkezünk
meg, akik az ajándékot kapják...
„Nem az az igazi nagy tett, ha sokat adunk, hanem ha nagyon szeretünk.” (Lisieux-i Szent Teréz)
Szabóné Pál Orsolya

2014. december
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Karácsonyi ügyeskedő

December 3-án délután a Kölcsey Művelődési Központ és a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkatársai kézműves foglalkozásra hívták meg az iskolásokat.
A sok ügyes és szorgos kéz szebbnél szebb díszeket varázsolt az
előkészített alapanyagokból.
Köszönjük a Családsegítő Szolgálatnak, hogy idén is velünk szorgoskodtak, a pedagógusoknak és a gyerekeknek pedig hogy itt voltak!
Szabóné Pál Orsolya

Itt járt a Télapó

A Kölcsey Művelődési Központba is ellátogatott a Mikulás!
December 5-én, szombaton délelőtt ajándékokkal teli puttonnyal
tért be hozzánk, hogy a délegyházi
apróságoknak örömet és mosolyt
csaljon az arcára.
Köszönjük Délegyháza Község
Önkormányzatának, hogy segítségével a település legkisebb lakóit is
megajándékozhatta a Mikulás!
Szabóné Pál Orsolya

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

Délegyházi Hírek
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Gálaest Mikulás estéjén
December 5-én a Délegyházi Önkormányzat támogatásával, valamint a Délegyházi Segítő Anyukák civil
szervezet tagjainak főszervezésével gálaestet tartottunk a Kölcsey Művelődési Központban.

A rendezvény célja az volt, hogy a helyi gyermekek és a Cseppkő Gyermekotthon lakói ünnepi műsorral köszönjék meg támogatóiknak azt, hogy a 2013-14-es évben adományaikkal segítették a részükre szervezett helyi
eseményeket.
Ezzel a tevékenységükkel sok-sok örömteli pillanatot szereztek a gyerekek számára.

Az ünnepséget dr. Riebl Antal polgármester úr ünnepi beszédével nyitotta meg. A gyerekek nagy lelkesedéssel és izgalommal készültek erre az estére. Verses-zenés előadásuk mindenki számára szívhez szóló volt. A műsor befejezéseként a Hunyadi János Általános Iskola 4. osztályos tanulóinak előadását hallhattuk.
Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a vendégek között nagyon kevés meghívott támogató volt jelen.

Ezúton szeretném megköszönni Polgármester Úrnak a támogatását, ünnepi beszédét, amely sok ember szeméből könnyeket
csalt elő. A gyerekek kitartó munkájukkal meghitt estét varázsoltak a színpadra. Köszönöm minden segítő kéznek a fáradhatatlan
munkáját.
Dinnyérné Medve Henrietta

A délegyházi műsor szereplői

A 4. osztályos tanulók

A Cseppkő Gyermekotthon fellépői

Ajándékosztás

2014. december
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Máltai Szeretetszolgálat Délegyházi Csoportjának
beszámolója a gyerekek táboráról
2014. július 7-11-ig nevetéstől, játéktól, énekléstől és jókedvtől
volt hangos a Máltai ház a rászoruló gyerekek 5 napos táborában.
A tábor 30 fős létszámmal indult, és ingyenes volt a résztvevők
számára.
Sajnos az időjárás nem mindig volt kegyes, így sok benti program volt előkészítve (játékok, rajzok, kifestők, gyöngyfűzés,
stb.), amit sikerült is megvalósítani a gyerekeknek, a segítő felnőttekkel karöltve.
Szerdai nap délután a Szervezők és egy támogatónk jóvoltából
(aki a szállításunkat kedvezményesen biztosította) Budapestre, a
Fővárosi Nagycirkuszba látogatott el kis csapatunk. Három órakor
indultunk, és bizony este 8 órakor értünk fáradtan haza, de nagyon
vidáman, boldogan és élményekben gazdagon.
Csütörtökön délelőtt négy lovas kocsival látogattunk el egy közeli tanyára. Ezúton is köszönjük a kocsisoknak, hogy biztosították
ezt a lehetőséget! A tanyán kerti növényeket, háziállatokat ismerhettünk meg. Különösen ritka élmény volt PÁVÁT közelről látni.
Még nagyobb öröm volt, hogy a háziak mindenkitől pávatollal búcsúztak!
Délután ügyességi vetélkedőt rendeztünk, melyet nagy izgalommal fogadtak a gyerekek: zsákban futás és labdadobálás játékban
versenyeztek.
Pénteken került sor a búcsúzásra a szülők meghívásával, ahol a
gyerekek elmesélték élményeiket, s megajándékozták szüleiket a
maguk készítette ajándékokkal.
A tábor üdítővel és 120 db frissen sütött fánkkal (amit a nyugdíjas klub készített) búcsúzott a jövő évi viszontlátás reményében.
A Máltai vezetősége ezúton szeretné megköszönni minden segítőjének az odaadó és fáradságos munkáját, a szervezőnek a tábor
programjait, a gyerekek ellátásának megszervezését, valamint a
máltai tagok mindennapos, fáradhatatlan részvételét a tábor ellátásában.
Itt szeretnénk szintén megköszönni mindenkinek az adományokat, amivel hozzájárultak a táborunk sikeres megrendezéséhez.
Délegyházi Máltai Csoport Vezetősége
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A Hunyadi János Általános Iskola
Művészeti Estje képekben

Tanárok tánca – Betanította: Király Lászlóné

2. b osztály: „Farkas vagyok” – tánc a Dzsungel könyve című musicalből.
Betanította: Babaitis Tímea

5. osztály és a magyar szakkör: „Osztálytársak” című előadása.
Betanította: Kazinczi-Tóth Enikő

6. osztály: Zenés mese – részletek a Varázsfuvola című operából.
Betanította: Boros Judit

5-7-8. osztály: Hip-hop tánc.
Betanította: Nagy Blanka 8. osztályos tanuló

7. osztály: „A boldog hercegnő” – vidám jelenet Oscar Wilde nyomán.
Betanította: Kazinczi-Tóth Enikő

Délegyházi Hírek
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4. a és 4. b osztály: Márton-napi népszokások. Betanította: Fülöp Hedvig és Nyisztorné Zab Borbála

Tóth Boglárka és Orbán Leona

2. a osztály: Vers és dallam.
Betanította: Petőné Bartalis Piroska

1. osztály : Lollipop. Betanította: Mártonné Nagy Veronika

2014. december
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KÖSZÖNŐLEVÉL

3. osztály: „Csak fiúk”.
Betanította: Király Lászlóné

A Délegyházi Hunyadi János Általános Iskola tanulói és tantestülete nevében szeretnénk köszönetünket kifejezni a Muzsikás együttesnek a 2014. november 7-i szívmelengetően
gyönyörű előadásáért.
Az együttes délegyházi fellépését már 2011 óta sürgeti
Derzsi Kata művelődésszervező, de csak mostanra sikerült realizálni.
A Kölcsey Művelődési Ház nagytermét zsúfolásig megtöltöttük, ennek ellenére még közelebb tudtunk egymás szívéhez kerülni a zene által. Sokféle népi hangszerrel ismerkedtünk meg, a
négy muzsikus sokszínű előadásában a népzene különböző válfajait hallhattuk. A lakodalmi csujjogatót még az iskolába viszszatérvén is vidáman kiabálták a gyerekek.

8. osztály: Karinthy: Visszakérem az iskolapénzt – részlet.
Betanította: Nagy Ildikó

Köszönjük a MOL-nak, hogy a kultúrát nonprofit módon támogatva erre az együttesre is szánt az adományából, mert hatalmas értéket teremt azáltal, hogy ilyen kis községek gyermekeihez is eljuttatja az eredeti népzenét.
Köszönettel:

Délegyháza, 2014. november 19.

8. osztály: Keringő.
Betanította: Tóthné Horváth Mónika

Molnár Antalné
igazgató

Délegyházi Hírek
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Advent a Katolikus Egyházban

A Római Katolikus Egyházban az Advent
2014-ben novemberben kezdődött.
December 25-től négy vasárnapot számolunk
vissza, ez lesz Advent első vasárnapja. Az egyházi év adventtel kezdődik és Krisztus Király
ünnepével fejeződik be. Ez nem egyezik a naptári év kezdetével és végével (január 1. – december 31. Szilveszter).
Az Advent a nyugati egyházban a várakozást
és felkészülést, ünneplést – Jézus születését, a
karácsonyt jelenti. Jelenti még: JÖN!
Ki jön? Nagy kérdés – a kisded, akit már születése előtt sem fogadtak be. Gondoljunk csak a
szálláskeresésre: „Minden hely foglalt.” – Isten
akarata, hogy Fiát így küldje a világba.
ELGONDOLKODTATÓ!
Advent liturgikus színe a lila, a bűnbánatot
jelképezi a Római Katolikus Egyházban.
Az adventi koszorúba három lila és egy rózsaszín gyertyát tesznek. A harmadik gyertya a
harmadik vasárnap, az öröm ünnepe.
A böjt hagyománya köthető még november
11-hez, Szent Márton nevéhez. Szent Márton
napján „Fast”, a vidámság és ünneplés volt a
jellemző, hiszen utána 40 napos böjt kezdődött.
A keleti Ortodox Egyházban még most is tart a
40 napos böjt karácsony előtt. – Mi kész vagyunk úgy-ahogy???
Az adventi koszorú: templomokban és otthonokban készítenek adventi koszorút. A négy
gyertya közül az első a reményt fejezi ki. Az olvasmányok kapcsolódnak az ószövetségi pátriárkák elbeszéléseihez, akik Krisztus ősei. A
gyertya a remény szimbóluma.
A második vasárnap az aggodalomat szimbolizálja: Krisztus születését a jászolban.
A harmadik vasárnap Gaudete – öröm vasárnapon a pásztorokra emlékezünk.
A negyedik vasárnap „Az Angyali Üdvözlet”,
Krisztus születésének jelképe, a Magnificat. A
Magnificatban az Istenanya Mária – aki oly fiatal
– elfogadja az Atya akaratát, Fiának anyja lesz.
Mária a kiválasztott, Isten választottja.
A gyertyák fénye a koszorún egyre több, így
haladunk a fénnyel az Úr eljöveteléhez, Szent
Karácsony ünnepéhez. Ez öröm a világnak,
örömhír.
„Mert gyermek születik nekünk,
fiú adatik nekünk;
az uralom az ő vállán lesz,
és így fogják hívni nevét:
Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten,
Örökkévalóság Atyja, Béke fejedelme.”
Izaiás 9,5.
Józsa Sándorné
hitoktató
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Katolikus gyülekezet

A Katolikus Egyház karácsonyi
szertartásainak kezdete

December 24-én kisvarsányi templom
15.00 órakor Betlehemes játék.
Éjféli Szentmisék kezdési ideje:
Délegyháza 20.00 óra
Nagyvarsány 22.00 óra
Kisvarsány 00 óra
Szentmise KARÁCSONY napján:
Délegyháza 7.30 órakor
Kisvarsány 9.00 órakor
Nagyvarsány 11.00 órakor
Majosháza 15.00 órakor

Szentmise KARÁCSONY másnapján:
Kisvarsány 9.00 órakor
Nagyvarsány 11.00 órakor
Szentmise december 28-án, Szent Család
vasárnapján:
Délegyháza 7.30 órakor
Kisvarsány 9.00 órakor

Jézus valódi
születésnapja

A korai egyházban nem merült fel az
igény a Megváltó születésnapjának a megünneplésére. Ekkor még Jézus életműve és
példaként követhető élete volt a figyelem
középpontjában. Fontos eseményként sokkal jobban érdekelte a keresztényeket a
Messiás halála és feltámadása, illetve az,
hogy az ebbe vetett hitük által milyen személyes változást tudnak megtapasztalni életükben, jövőjükben. Jézus Krisztus története a születése, az engesztelő áldozata, a föltámadása és a mennybemenetele miatt lett
evangélium, azaz jó hír, örömhír az egész
univerzum számára. Mindez persze nem jelenti azt, hogy a Biblia semmit sem említ Jézus születésének az idejéről.
A Messiás mindig is szellemi, természetfeletti lény volt. Az idő teremtése előtt, az

Nagyvarsány 13.00 órakor
Majosháza 15.00 órakor
Szentmisék után a Családok megáldása!

Szentmise dec. 31-én, Szilveszter napján:
Óévi HÁLAADÁS!
Nagyvarsány 15.00 órakor
Kisvarsány 17.00 órakor
Január 1-jén, Újév napján:
BÉKE VILÁGNAPJA!
Szentmise
Délegyháza reggel 7.30 órakor
Kisvarsány 9.00 órakor
Nagyvarsány 11.00 órakor
Kegyelemteljes Karácsonyi Ünnepeket és Áldásos Új Évet kívánunk a Délegyházi Hírek olvasóinak!
Kis R. Sándor
katolikus plébános

örökkévalóságtól fogva nem Máriától, hanem Istentől született. Valóságos emberi
szellemmel, lélekkel és testtel azonban
Mária által lett felruházva, és így tudott emberként bejönni ebbe a világba, így lett
megtestesült Messiás. Fontos azonban,
hogy emberként való megszületése előtt is
élt már az Atyánál.
Lukács evangéliumát megvizsgálva kiderül, hogy Jézus születése nem eshetett karácsonyra. A Messiás születésekor népszámlálás volt a Római Birodalomban, erre ment
fel éppen József és Mária Názáretből a júdeai Betlehembe, mivel József júdeai volt, és
ott kellett feliratkoznia. Nem valószínű,
hogy az egész birodalomra kiterjedő népszámlálást télen, a leginkább kedvezőtlen
közlekedési körülmények mellett írtak volna ki. Tudjuk azt is, hogy Jézus születésekor
a pásztorok az állataikkal a szabadban éjszakáztak – emiatt sem valószínű a téli időpont. Egy harmadik fontos ellenérv a téli
születésnapra szintén Lukács evangéliumában található. Az első fejezetben olvashatunk arról, hogy az Abija rendjéből származó Zakariás pap, Keresztelő János apja, éppen az ő papi rendjére eső szolgálatát teljesítette, mikor Gábriel arkangyal hírül hozta
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neki, hogy fia fog születni. Mózes és a Krónikák könyvei alapján Abija rendje az zsidó
újévtől, niszán hó 1-től (március-április)
számított tizedik héten látta el kötelezettségeit Jeruzsálemben. Lukács beszámolója
szerint Erzsébet, Zakariás felesége rögtön
azután esett teherbe, ahogy Zakariás papi
szolgálatának napjai után hazament – tehát
a bibliai év tizenegyedik hetében. Normális,
negyven hetes terhességgel számolva Keresztelő János születése éppen húsvétra
esett.
Lukács azt is pontosan közli, hogy
Erzsébet terhességének hatodik hónapjában jelent meg Gábriel arkangyal a názáreti
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szűznek, Máriának, hogy bejelentse, ő is
teherbe esik, és a fiú, akit szülni fog, a várva várt Messiás lesz. Jézus megfoganása ez
alapján kiszlév hónapban (november-december) történt, és szintén normál, negyven hetes terhességgel számolva születésnapja a tisri hónapra (szeptember-október),
éppen a sátorok ünnepére esett. Mintha erre
utalna János evangéliuma is: „És az Ige
testté lett és lakozék mi közöttünk”, a szó
szerinti fordítás szerint: „sátorozott mi közöttünk”.
(Részletek Németh Sándor
és Szöllősi Tibor írásaiból)

Szeretettel várunk mindenkit
istentiszteleteinken!
HIT GYÜLEKEZETE – Dunaharaszti
Cím: Dunaharaszti, Arany János u. 30.
(a focipályánál)
Istentiszteletek: péntekenként 18.30-tól
Telefon: 06-70-546-0505
2014. december 12-14-ig háromnapos
konferencia a Hit Parkban!
Részletek: www.hit.hu
December 12-én és 26-án Dunaharasztin
nem lesz istentisztelet.

Református gyülekezet

„Boldog az, aki Isten országának vendége” (Lk. 14,15. b)
Olvasandó Lk. 14,12-24.

A Karácsony az úgynevezett északi világban mindenkinek ünnepe. Valahogy mindenki ünnepel december utolsó napjaiban. Van aki úgy, ahogy a
Karácsony eredete megkívánja, tehát az isteni szeretet megtestesülését köszönti Krisztusban. Mások az emberi szeretetre koncentrálnak. Megint mások csak egyszerűen élvezik az ünnepi fényeket, a látogatásokat, a névnapozásokat, a disznóvágásokat, a vendégeskedéseket. A legszomorúbb dolgok egyike az, ha valaki Karácsonykor társtalanul, ünneptelenül és szeretet
nélkül kénytelen napjait megélni. Ha tudunk ilyenről, tegyünk ellene.
A Karácsony eredetéhez visszatérve és azt kapcsolva az emberi szokásokhoz, azt mondhatjuk, hogy a vendégség kulcsfogalom Karácsonykor.
Maga az Isten jön vendégségbe a földre, de nem azért, hogy élvezze a mi
vendégszeretetünket, hanem sokkal inkább azért, hogy mennyei ajándékot
hozzon mindannyiunknak. A saját földjére jön, tehát miközben vendégnek
tűnik, ő a házigazda, és mi lehetünk nála vendégek.
Az olvasandó történet arról szól, hogy Jézus vendégeskedik. S akkor
egy érzékeny lelkű ember így sóhajt föl és ezt a szép hitvallást teszi: „Boldog az, aki Isten országának vendége.” Ezt a mondást egy ember mondta,
aki érzi, hogy milyen rossz az Isten szeretetén kívül lenni, és azt is érzi,
hogy milyen jó belül. Talán a mai világban is vannak, akik ezzel a kettős
érzékenységgel meg vannak áldva. Mert olyan biztos van, aki tudja, hogy
rossz kívül lenni az Isten vendégségén, de megmagyarázza magának,
hogy ő miért nem fogadja el a meghívást. Sajnos Karácsonykor is az emberek többsége az emberi világon belül képzeli el a legszebb ünnepet is. A
vendégségből kínos következetességgel kizárja az Istent, és így magát zárja ki abból, hogy az Isten országának legyen a vendége.
Jézus éppen ezzel a mentalitással szemben mondja a maga példázatát.
Egy gazdag ember vendégeket hívott, megterített, és a meghívását megismételte: „gyertek, minden kész”. És erre az egyik azt mondta, hogy nem
megyek, mert földet vettem, a másik azt, hogy mert ökröket vettem, a harmadik pedig azt, hogy most nősültem. Ugye milyen szánalmasan rossz
döntést hoztak mindhárman? A föld megvár, az ökör is megvár, a feleségét pedig lehet, hogy magával vihette volna. De egyszerűbb az Isten meghívását visszautasítani, mindenre hivatkozni, lelkünket megnyugtatni, aztán elveszíteni azt a boldogságot, ami abból fakadna, hogy az Isten vendégei vagyunk itt a földön, és az örökkévalóságban is.
Boldog Karácsonyt kívánunk egymásnak, de mitől leszünk boldogok?
A megszáradó süteményektől? A sokszor egészségtelenül finom ételektől? Az elmúló meghitt pillanatoktól? Nem! „Boldog az, aki Isten országának vendége.”

De miért utasítjuk ezt vissza? Ugyanazért, amiért sokszor visszautasítjuk a földi meghívásokat is. Azért mert a házigazdát tisztelni kell. És az
ember inkább lemond a vendégségről, minthogy az Istent tisztelettel és
követéssel vegye körül.
Az isteni vendégség a maga teljességében és zavartalanságában a
mennyei világban lesz. De Karácsony éppen azt hirdeti, hogy ameddig mi
nem tudunk a mennybe szállni, addig Isten tud a földre jönni. Az Isten országa a maga tökéletességében az örökkévalóságban van, de nem csak ott.
Jézus azt mondja, az „Isten országa közöttetek van”. Tehát már itt e földön, ha nem is tudunk totálisan elszakadni a bűntől, a gyarlóságtól, mégis
ízlelhetjük Isten országának vendégségét bűnbocsánatban, szeretetben, reménységben, testvériségben, barátságban, sokféleképpen. S mindennek
legszebb alkalma az Advent, a Karácsony, az Óesztendei hálaadás, az Újévi könyörgés, a hálás emlékezet és a reményteljes jövővárás.
Bárcsak minél többen lennénk, akik nem érjük be a magunk kreálta Karácsonnyal, a magunk által terített asztalokkal, hanem már itt e földön az
ünneptől is lelkesítve a legnagyobb boldogságot élnénk át ezen a Karácsonyon, mert annak van boldog Karácsonya, aki azért boldog, mert „Isten
országának a vendége”.

Szeretettel hívjuk és várjuk minden kedves olvasónkat a Karácsonyi
Ünnepkör istentiszteleteire, az isteni vendégségre a református templomba.
December 21. 8:30 Adventi istentisztelet
December 24. 15:00 Karácsonyi istentisztelet gyermekműsorral
December 25. 8:30 Úrvacsorás karácsonyi istentisztelet
December 26. 8:30 Úrvacsorás karácsonyi istentisztelet
December 28. 8:30 Aprószentek istentisztelet
December 31. 17:00 Óévi hálaadó istentisztelet
Január 1.
8:30 Úrvacsorás újévi könyörgő istentisztelet
Január 4.
8:30 Vízkereszti istentisztelet
Január 10.
17:00 Nyilvános egyházközségi közgyűlés, újévi szeretetvendégséggel
Január 19.
17:00 Egyetemes Imahét megnyitó istentisztelete
A személyes találkozásig szeretettel kívánok ünnepre és hétköznapra
áldást és békességet.
Dr. Bóna Zoltán református lelkipásztor
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A FIÚ ÉRKEZIK

Nyirkos decemberi este volt, nem sokkal karácsony előtt. A lelkész elindult, hogy utolsó kísérletet tegyen a házaspárnál, akik válás előtt álltak, s
megpróbálja visszatartani őket ettől a lépéstől.
Hónapok óta igyekezett, hogy lelkigondozói módon segítségükre legyen, de nem jutott semmire. Ma még egyszer, utoljára megpróbálja.
Az asszony nyitott ajtót. A férfi az asztalnál ült, fáradtan, leverten. Alig
észrevehető iróniával húzta el a száját: „Te aztán nem tudsz itt segíteni.”
Az üdvözlés kurta volt és hideg.
Harminckét esztendeje éltek egymással. Néhány éve azonban valahogy
nem tudtak zöld ágra vergődni. A háború elidegenítette őket egymástól. A
viszálykodás elérte tetőpontját, néhány napon belül végleg válni akartak.
A lelkigondozó még egyszer bevetette minden energiáját, hogy az utat
egymás felé ismét szabaddá tegye. Szólt a szeretetről és megbocsátásról,
megpróbált az értelemre hatni, de úgy érezte, hogy a szélnek beszél. A házastársak tompán, közömbösen a padlót bámulták. Végre feltette mindegyiknek a kérdést: „Mi legyen tehát?” A férfi vonásai megkeményedtek,
ajkáról szaggatottan, színtelenül hangzott a kijelentés: „Amit már elhatároztunk. További együttélés a feleségemmel számomra pokol lenne.” Aztán mind a hárman hallgattak.
A következő pillanatban a csengő éles hangja vágta ketté a némaságot.
Férj, feleség kérdő tekintettel néztek egymásra: ki jöhet ilyen késő este
hozzájuk? Kint még egyszer megnyomták a csengőt. Az asszony felállt,
hogy ajtót nyisson, az előszoba kilincsét behúzta maga után.
Nem csekély meglepetésére a táviratkihordó postás állt előtte.
A mit sem sejtő asszonynak átnyújtott egy borítékot: „Sürgöny
Friedlandból”. A nőt tőrdöfésként érte. Most, éppen most kell a fiúnak hazajönnie a háborúból, a fogságból kétszeres hontalanságra! Egyik össze-

Másodszor a Barátság Kupáért
A Kolozs megyei Magyarkapuson rendezték meg a 2014-es Barátság
Kupáért kiírt nemzetközi kispályás labdarúgó tornát. A helyi rendező
együtteseken kívül részt vett a Délegyházi Végelgyengülés öregfiúcsapata, valamint a hasonló korú labdarúgókból álló marosvásárhelyi Apollo
Old Boys is.
Mint ismert, a három település között tavaly született megállapodás (a
marosvásárhelyi Viitorul Prodcomplex egykori játékosainak, Böjte
Attilának, Daróczi Lászlónak és Nagy Zoltánnak köszönhetően), miszerint a három helység részvételével évente rendezzenek barátságukat
megjelenítő, települések közötti labdarúgó tornát.
A körmérkőzéses rendezvényt idén a magyarkapusi fiatalok csapata
nyerte, amely maga mögé utasította a helyi öregfiúk csapatát, majd a rangsorban az Apollo Old Boys, valamint Délegyháza együttese következett.
2015-ben Marosvásárhelyen a helyi Apollo Old Boys szervezi meg a
Barátság Kupáért kiírt tornát.
Délegyházi csapat összetétele:
Zsüle István (kapus), Keresztes Csaba, Nagy Zoltán (csk), Szabó
Zoltán, Ullman István, Demeter Tibor, Gál József, Tóth János, Bednárik
László (mezőnyjátékosok).
A torna gólkirálya a magyarkapusi Mates Rares (5 találat), a legjobb
kapus Zsüle István (Délegyháza), a legjobb hátvéd Nagy Zoltán (Délegyháza), míg a torna legtechnikásabb játékosa a magyarkapusi Fodor
István volt.
A találkozókat Német H. Ferenc (Délegyháza) vezette.
„Örülünk, hogy a három település között szoros barátság alakult ki,

omlásból a másikba. Fáradtan tépte fel a borítékot, és olvasta: „Ma megérkeztem Friedlandba. Holnap otthon vagyok – Harald.”
A férfiak odabent némán várakoztak. Az asszony végre bevánszorgott a
szobába, megállt az ajtóhoz támaszkodva, tekintetét kérdőn, reménykedve
férjére szegezte. Végre a férfi is rápillantott. Nyugtalan lett. Akkor kitört
az asszonyból: „A fiú érkezik!” A férj rámeredt, s egy idő múlva akadozva
kérdezte vissza felesége szavait: „A fiú érkezik?” A nő csak bólintott, szeméből hullottak a könnyek.
A férfi önuralma egyszerre odalett. Zokogva rejtette kezébe az arcát. De
csakhamar összeszedte magát. Remegve felállt, anélkül hogy tekintetét levette volna feleségéről. Lépésről lépésre közeledett felé, míg végre ott álltak egymás mellett. Nem szóltak egy szót sem, de a két szempár mindent
elmondott. És aztán történt a csoda: a férj gyengéden megsimogatta felesége karját. Elfelejtkeztek róla, hogy harmadik is van a szobában.
Ez a harmadik ámulva nézte végig az egészet. De azonnal megértette a
helyzetet; amivel hónapokon át nem tudott megbirkózni, azt itt egyetlen
mondat, egyetlen másodperc alatt elvégezte: „A fiú érkezik!” És rögtön
ráeszmélt, itt már nincs semmi dolga. Óvatosan, halkan felállt, és észrevétlenül elhagyta a szobát.
Lépései újra ott kopogtak a szürkés, ködös decemberi estében. De járása lendületet kapott. Szívében ujjongott a rövid kis mondat: „A Fiú érkezik!”
Advent és karácsony ugyanezt az üzenetet hozza: „A Fiú érkezik!”
Nem tehetne nálunk is csodát?
(ismeretlen szerző)
Áldott Karácsonyt Kíván a Baptista Gyülekezet!
amit ápolni szeretnénk mi is, akárcsak a délegyháziak és a marosvásárhelyiek – mondta Török Zoltán magyarkapusi iskolaigazgató. – Jól éreztük
magunkat, akárcsak a két település labdarúgói.”
Fodor István magyarkapusi tanár szerint „a győzelemnél fontosabb az a
barátság, amely nevével is fémjelzi a tornát. Reméljük, hogy hosszú évekig ápolhatjuk ezt a barátságot a három település között”.
A harmadik helyen végzett Apollo Old Boys csapatkapitánya, Tolvaj
József pedig azt mondta: az eredményeknél fontosabb, hogy senki nem sérült meg, és ápolhatjuk a kapcsolatot a délegyháziak, a magyarkapusiak és
a marosvásárhelyiek között.
Czimbalmos Ferenc-Attila

2014. december
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Tisztelt olvasók!
Most az év végén zajlanak az őszi időszak
versenyei. A legelső versenyünk Karcagon volt
október 4-én. Ez már nemzetközi versennyé
nőtte ki magát. Magasabb színvonalú verseny,
komolyabb versenyzőlétszám és tudás. A Délegyházi Karate Sportegyesület 4 ezüstérmet és 6
bronzérmet szerzett a XIV. Nagykun Kupán
Karcagon! Ezüstérmeseink: Schleer Enikő,
Nacsády Ágnes, Hosszú Zoltán, Fonyódi
Noel. Bronzérmeseink: Juhász Sándor, Szász
Berény, Balázs Adorján, Spangli Marcell
KATA, Schleer Ferenc, Lenhardt Gergely. A
gyerekek védőfelszerelésben versenyeznek,
fejvédőben, kézvédőben, lábszárvédőben. A
gyerekek ügyesek voltak, igazi kis harcosok.
Hosszú Zoltán felnőttként nagyon nagyot harcolt és ezüstéremmel lett gazdagabb. Büszkék
vagyunk a versenyzőinkre, csak így tovább!
December 6-án és 7-én Délegyházán, december 13-án Pomázon bonyolítottuk le az
évzáró vacsoráinkat jó programokkal, tortázással, filmnézéssel. Jó látni az egyesület tagjait, ahogy év végén összejövünk sokan, és
boldogan idézzük fel az egész évben elvégzett munkát, az edzéseket, felkészítőket, versenyeket, edzőtáborokat.
A gyermekek a mozgékonyságukról híresek,
és a szülő felelőssége, hogy megfelelő sportot
találjon a kicsiknek televízió helyett. Függetlenül attól, hogy dundi vagy ügyetlen a gyerek,
mindegyik kisgyereknek létszükséglet a mozgás. Létszükséglet, mert: a testi fejlődés elősegítése az életkornak megfelelő terheléssel, a
keringési-légzési rendszer fejlődése, a támasztórendszer aktív és passzív összetevőinek fejlesztése, higiéniai szokások erősítése, illetve kialakítása, az ortopédiai elváltozások megelőzése
vagy ellensúlyozása, megfelelő mozgásműveltség elsajátítása a szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzéséhez. Kifogások voltak, vannak és mindig is lesznek. Okolhatjuk a televíziót, a videojátékokat, a számítógépet… De
először inkább nézzünk magunkba! Ha otthon a
kicsi azt látja, hogy mi sem tudjuk rávenni magunkat a rendszeresen sportolásra, ne várjunk
csodát. Nem elég ráparancsolni, hogy emelje
meg a fenekét, és kezdjen el mozogni. Ebben is
nekünk, szülőknek kell példát mutatnunk. Ráadásul a sport családösszehozóként is felfogha-
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tó. Például a karate sok helyen megvalósítja ezt.
Főleg Pomázon jár edzésre gyerek, apa és anya
együtt. A szülők nem erőltetik régi vágyaikat
gyerekükre,
hanem
együtt
egymás
edzőpartnerei. Az anyagi források sem elhanyagolható tényezők. A karate edzéseken a családok kedvezményt kapnak, ami elég jelentős. A
karate edzéseken a karatésok olyan életszemléletet kapnak, melynek alapja az udvariasság, a
bátorság, az őszinteség, a becsület, a szerénység,
a tisztelet, a barátság és az önfegyelem. Kiegyensúlyozott és koordinált mozgásra tanítja a
gyermeket. Ideális a félénk, ideges típusnak,
mert önbizalmat ad neki. Az edzéseken az egyre
bonyolultabb elemek megtanulásakor a koncentrációképesség és a memória erősödik
meg. Az új gyakorlatok elsajátítása sikerélményt ad és motivál a továbbtanulásra. A mások előtti szereplés pedig magabiztosságot, önbizalmat ad. És a szép, izmos, hajlékony, arányos testért keményen és kitartóan kell dolgozni. Megéri, mert a testtel együtt az egész személyiség is fejlődik. Megtanulják, hogy a kitartás,
elszántság, szorgalom, önfegyelem és céltudatosság nélkül nincs eredmény. Ezek a tulajdonságok az iskolában, később a munkahelyen
is előnyt jelentenek. A sportban és az életben hol
sikeresek vagyunk, hol kudarcot vallunk. Fontos mindkettő helyes kezelése. Nekünk a karate
nemcsak sportról, versenyről és eredményekről
szól, hanem a gyermekek jövőjéről is. Célunk,
hogy a gyerekek testileg-lelkileg egészséges,
felelősségteljes, sikeres felnőttek legyenek, akik

megtalálják helyüket az életben, nem félnek a
kihívásoktól, és mindezek mellett továbbadják
környezetüknek, majd gyermekeiknek a mozgás kultúráját és örömét.
Ha van olyan pici gyermeke, akinek nem
talál sportot, akkor hozza el hozzánk!
Várjuk a jelentkezését az új karatésoknak!
Gyermekedzések 6-14 éves korig Délegyházán.
Edző: Marossy Károly 4. dan, edzésidőpontok:
hétfő 17:00–18:30; csütörtök 17:00–18:00, ovis
edzés Tordai Viktor 1. dan vezetésével pénteken
18:00–19:00-ig. Gyermekedzések Dunavarsányban a művelődési házban hétfőn és csütörtökön 15:00–16:00-ig, valamint ovis edzések
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 társaságnak a
tagjává válj!
Mindenkinek kívánok Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt!
Marossy Károly 4. dan
klubvezető

Délegyházi Hírek

18



Hirdetések

APRÓHIRDETÉS

Vízvezeték-szerelés, -javítás, duguláselhárítás, gyorsszolgálat, állandó ügyelet
hétvégeken is. Tel.: 06-30-376-1796
***

Pedikűr, manikűr, gél-lakk, talpmasszázs
otthonában! Tyúkszem, sarokrepedés, gombás köröm, körömbenövés? Hívjon bizalommal! Kovács Zsuzsanna: T.: 06-30-567-1075
***

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

Redőnyök, szúnyoghálók készítése és
javítása. 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.
***



Tájékoztató

Kertrendezést, kertépítést, szobafestéstmázolást, kőműves munkákat és kerti kemencék építését vállalom. T.: 30/397-1313
***

KONYHABÚTOR, TOLÓAJTÓS
SZEKRÉNY, ÁGYSZEKRÉNY,
Gardrób. Egyedi bútor méretre. Ingyenes felmérés. www.martinbutor.hu
Érd.: 06-30-961-3294
***

Parkettásmester vállal: lerakást,
javítást, csiszolást, lakkozást, PVCszőnyeg ragasztást anyaggal is. Szolid
árak, garancia! Tel.: 06-30/354-3769
***

Redőnyjavítás rövid határidőre,
garanciával. Tel.: 06-20/3642-383
***

Hűtőgépjavítás garanciával hétvégén is.
Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Klímaszerelés és karbantartás.
Tel.: 06/20-4677-693
***

Matematika korrepetálást, érettségire felkészítést vállalok, főleg felnőttek, estisek,
levelezősök részére. H–P 8.00–15.00
között. Délegyházán és környékén igény
szerint házhoz megyek. Tel.: 30/482-9081
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KÖZÉRDEKŰ
TELEFONSZÁMOK:

Polgármesteri Hivatal
Tel.: 06-24/542-155
Fax szám: 06-24/542-156
Napsugár Óvoda
Tel.: 06-24/212-070
Hunyadi János Általános Iskola
Tel.: 06-24/212-055
Fax szám: 06-24/212-055
Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat:
06-24/483-352
Zsebi-baba Családi Napközi:
Tel.: 06-30/868-6614
Kölcsey Művelődési Központ
Tel.: 06-24/212-005
Könyvtár
Tel.: 06-24/412-172
Orvosi rendelő
Tel.: 06-24/212-044
Orvosi ügyelet
Tel.: 06-24/472-010.
Hívható hétköznapokon 16.00–8.00 között,
hétvégén, ünnepnap 0.00–24.00 között.
Fogorvos
Tel.: 06-24/212-753
Védőnő
Tel.: 06-24/412-128
Gyógyszertár
Tel.: 06-24/212-065
Délegyházi Állatorvosi Rendelő
dr. Hegedűs Tamás 06-30/471-3306
dr. Kotora Noémi 06-30/232-8395
Posta
Tel.: 06-24/512-805
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
Délegyházi Önkéntes Tűzoltóság
Kovács Attila: 06-30-733-6814
Rim György: 06-30-987-2850
Közterület-felügyelő: Trencsánszki Tibor
Tel.: 06-30-328-0304
Községgondnokság: Hallai László
Tel.: 06-70/932-7611
Dunavarsány – Délegyháza Református
Egyházközség
Tel.: 06-24/484-452
Katolikus Plébánia Dunavarsány
Tel.: 06-24/472-017
Temetkezés: Elohim Kft.
Tel.: 06-30/678-9278, 06-30/236-4884
Dunavarsányi Rendőrőrs
Dunavarsány, Gyóni Géza u. 5.
Tel.: 06-24/472-125

