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„Tiszteld a nőket, ők szövik és fonják földi sorsunkba a mennyei rózsát.”

                                                                                                                                                                          (Schiller)

NŐNAPI KÖSZÖNTŐ

Kedves Lányok, Hölgyek, Asszonyok!

Engedjék meg nekem, hogy magam és férfitársaim nevében tisztelettel köszöntsem Önöket Nők napja 

alkalmából. Kívánom, hogy az a sok szeretet és szépség, mellyel bearanyozzák környezetük mindennapjait, szálljon vissza 

Önökre ezen a jeles napon, és kísérje el Önöket egész évben!  

Minden férfi életében kitüntetett szerepe van a hölgyeknek, hiszen Önöknek köszönhetjük azt, hogy 

megszülettünk, hogy felnőttünk, hogy megtanulhattunk szeretni. Igen, szeretni igazán egy nő tudja megtanítani a férfit, és 

az a szeretetteljes gondoskodás, mellyel körülvesznek bennünket, nem hálálható meg soha igazán. Az értő szeretet, és az 

őszinte figyelem az, melyet mi férfiak megkapunk a nőktől, és ez a legtöbb a világon! 

Minden férfi életének alapját két nő határozza meg. Az első: az Édesanyja, a második: az első szerelme. Ez az 

ünnep egyre inkább kifejezi mindazt, amit a férfiak a nők iránt éreznek: szeretetet, megbecsülést, gyengédséget, 

szerelmet…”

„Mi a nő nekünk? Az egész világ maga, a szüntelen változás. Az anya, akinek testén át e világba lépünk, az első és 

végtelen önfeláldozás. Ő őrzi első lépteink, törli le könnyeink, testéből etet, szeretetéből nevel, mindig megbocsát, ha kell, 

és soha nem enged el, ő a fény, a meleg, és minden, ami jó, semmihez sem fogható és semmivel se pótolható.” (Szalai Pál) 

Kedves Demecseri Lányok, Asszonyok!

Fogadják jó szívvel e néhány szót, és higgyék el, hálásak vagyunk Önöknek, még ha olykor úgy tűnik is, 

megfeledkezünk erről. Köszöntök minden hölgyet ezen a szép napon, és kívánok nekik nagyon boldog, vidám, szép 

nőnapot Kéri János költő versével:

                  

                                   Tavasz hajnalán Róluk emlékezünk,

A nőkről, kiknek Életünk köszönhetjük.

Ki mindent Megtesz értünk, a nő,

Dajkál, ápol, És felnevel ő.

Hálánk szálljon Lányra, anyára,

Ki a családot Összetartja.

Szépséges nők, Jó asszonyok,

Kívánunk boldog, Víg nőnapot.   

                                                                                                           
                                                                                                                

   Váradi László
Demecser Város Polgármestere



Önkormányzati hírek

2015. február 2-án ülésezett képviselő-testületünk. 

A rendkívüli ülésen az alábbi napirendek kerültek 
7)A 8/2015.(II.2) határozattal döntöttek arról, hogy a 

megtárgyalásra: polgármester és az önkormányzati képviselők 
határidőben eleget tettek a köztartozásmentes adózói 

1)A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adatbázisba történő felvételről szóló kötelezett-
beszámolót fogadott el ségüknek.
  a képviselő-testület.
  A képviselő-testület az első napirend tárgyalása során 
megállapította, hogy 
  a hivatal a  testület által hozott döntéseket 2015. február 13-ai ülésén fogadta el a képviselő-
határidőben végrehajtotta. testület Demecser Város Önkormány-zatának 2015. 

évi költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011.évi 
2)Módosításra került a piacról szóló önkormányzati CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése alapján a jegyző által 
rendelet. előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a 
Több piaci árus is megkereste az Önkormányzatot, hogy polgármester a központi költségvetésről szóló törvény 
hosszabb időtartamra bérelnének árusító helyet, de az hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a 
egy összegben megfizetés problémát jelent. Mivel a piaci képviselő-testületnek. 
árusítóhelyek bérleti díja bevételi forrás, lehetőséget kell 
biztosítani, hogy az árusok szívesen jöjjenek a A költségvetés előkészítésének első lépcsőfokát 
településre a lakosok megelégedésére. jelentették a 2014. és 2015. évben a jogszabályok és 

önkormányzati rendeleteink változásából adódó 
3)Demecser Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat- döntéseink.
tal kötött együttműködési megállapodás felül-
vizsgálatára került sor. A napirend tárgyalása során A társulásban ellátott feladatok a jogi személyiséggel 
képviselő-testületünk nyilatkozta, hogy továbbra is rendelkező társulásokhoz kerültek, így ezeknél a 
minden segítséget megad a nemzetiségi önkormányzat feladatoknál az egyéb működési célú támogatásokat kell 
működéséhez. Biztosítja részükre az irodát, eszközöket, biztosítanunk, mely tartalmazza a megigényelt 
jogi iránymutatást stb. feladatalapú támogatás átadását is.
4)Az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására is A központi költségvetésről szóló törvény és a hozzá 
sor került. A módosítás célja, hogy a 2015. évi kapcsolódó rendeletek kihirdetése és hatálybalépése 
költségvetési törvényben előírt feltételeknek a után megkezdtük az egyeztetést intézmény-
költségvetési szerv megfeleljen, azaz: vezetőinkkel.
- az intézmény nyitva legyen hetente egy alkalommal a 
hét valamely szabadnapján vagy munkaszüneti napon, A költségvetés 1. melléklete az önkormányzati szintű 
- továbbá a nyitva tartás hetente legalább egy alkalommal bevételeket, a 2. melléklet az önkormányzati kiadásokat 
21.00 óráig biztosítva legyen. mutatja be. A központi költségvetésből kapott 
Az intézmény  nyitva tartása az alábbi: támogatásokat részletesen a 3. melléklet mutatja be.

Később kerül közlésre a köznevelési intézmények 
Hétfő: zárva működtetéséhez kapcsolódó támogatás/ 2. mell II/4.p/ 
Kedd-Péntek: 09.00-17.00 óra melyet a tavalyi szinten az átvett pénzeszközök között 
Szombat:       13.00-21.00 óra tervezünk 8 640 ezer forinttal.
Vasárnap:       igény szerint Bevételeinknél intézményi szinten terveztük a 

szolgáltatások és a vagyonhasznosítás bevételeit/ 4. 
5) Ötödik napirendként elfogadásra került a 2015. évi melléklet/. A konyha bevételének tervezésekor a 2014. 
közbeszerzési terv. Ezen terv tartalmazza a 2015. évi évi tényleges adagszámokat vettük figyelembe. A 
közbeszerzés-köteles árubeszerzéseket, szol- közhatalmi bevételeknél a gépjármű adó 40%-át 
gáltatásokat, építési beruházásokat. terveztük, mivel a megosztott adó 60%-a a központi 
6)Képviselő-testületünk elfogadta a 2015. évi belső költségvetést illeti meg.
ellenőrzési tervét is. Képviselőink elmondták, hogy 
kiemelt figyelmet kell fordítani a városi piac 
üzemeltetésének ellenőrzésére, a helyi adók behajtására, 
az intézmények részére biztosított feladatalapú 
támogatások felhasználásának ellenőrzésére.
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ÁFÁ-t, 3 720 ezer forintot a bank költségre /beleértve az Az egyéb működési átvett bevételeket részletesen az 5. 
egyéb kiadásokat is/, jogi képviseletet, a biztosításért 

melléklet mutatja be.
fizetendő/.

Felhalmozási bevételként a két pályázat / orvosi rendelő 
A közfoglalkoztatás saját forrása a dologi és a beruházási 

építés és fotovoltaikus rendszerhez / bevételeit 
kiadások között jelenik meg. A központi költségvetésből 

terveztük. 
kapott feladatalapú támogatás terhére kerültek 
tervezésre.

2014. évben pályázott önkormányzatunk a hivatal, 
művelődési ház, egészségház napelemes pályázatára. 

A 2014. évi START program áthúzódó foglalkoztatása 
Ennek a pályázatnak a bevétele is beépítésre került.

2015. február 28-ig tart, a szociális földprogramé 2015. 
április 30-ig tart, a hosszabb időtartamú foglalkoztatás 
2015. február 28-ig tart és a képzés programja 2015. 
március 31-ig tart.

Költségvetési maradvány 
működési:
szociális tűzifa 9 636 ezer forint

Pénzeszköz átadások /10. melléklet/
2014. évi támogatás megelőlegezése 13 995 ezer forint
összesen 23 631 ezer forint

2013. január 1-től köznevelési intézmények állami 
fenntartásba kerültek. / általános isk., középfokú 

felhalmozási:
oktatás/

Orvosi rendelő                                13 680 ezer forint
Rendőrség adomány beszerzésre          300 ezer forint

Képviselő-testületünk döntött arról is, hogy a 
összesen                                          13 980 ezer forint

köznevelési intézmény működtetését is átadja az 
államnak. Önkormányzatunk az önkormányzat 

Az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadásait 
rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a 

feladatonként megbontva a 9. melléklet tartalmazza.
saját tulajdonában álló - az állami intézményfenntartó 
központ által 2013. január 1-jétől fenntartott köznevelési 

A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál / 7. melléklet/a 
intézmény feladatainak ellátását szolgáló - ingó és 

bevétel:
ingatlan vagyon működtetéséhez megállapított 

járásnak továbbszámlázás                   1 790 ezer forint
hozzájárulás megfizetését vállalta, melynek összege 

anyakönyvi esemény díja                       127 ezer forint
havonta 2 315 ezer forint. 2015. évben is ennyi 

/önkormányzatnál kerül tervezésre/
hozzájárulást kell fizetnünk. Közösen használjuk a 

feladatalapú támogatás V.1.1              12 100 ezer forint
KLIK-kel a tornacsarnokot és a rezsi kiadás ránk eső 

feladatalapú támogatás                       80 333 ezer forint
részét számlázzák át.

Összesen                                          94 350 ezer forint.

Kötelező önkormányzati feladat az óvodai nevelés, 
A kiadások a bevételek mértékéig kerülnek 

melyet most is társulásban működtetünk Berkesz és 
megállapításra.

Székely Község önkormányzatával. A Demecseri 
Óvodai társulás feladataira 112955 ezer forint 
feladatalapú támogatást kapunk és tervezni is 

Demecser Város Önkormányzata /8. melléklet/
támogatásként 112 955 ezer forintot tervezünk. A 
feladat ellátást szigorú és takarékos gazdálkodással a 

Részletesen feladatonként kerülnek bemutatásra a 
feladatalapú támogatásból sikerül megoldani.

tervezett feladatok.

Ingatlan karbantartásnál az új telephelyre került 
A szociális feladatokra a Demecseri Szociális és 

tervezésre 1500 ezer forint, a tornateremre 1125 ezer 
Gyermekjóléti Társulás esetén 75 017 ezer 

forint, egyébre 875 ezer forint.
feladatalapú támogatást kapunk, de a feladat 

A város és községgazdálkodás feladatán került 
ellátáshoz további 15 030 ezer forint szükséges.

tervezésre a bérlakások, a piac, a sportpálya működtetés 
A Demecseri Központi Orvosi Ügyelet mű-

kiadása és a pályagondnok személyi juttatása is. Az 
ködéséhez 13 752 ezer forint támogatás szükséges. 

önkormányzat működéséhez tervezett 10 375 ezer forint 
dologi kiadás tartalmazza a 4 000 ezer forint fizetendő 
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Nyírbogdány és Kék település kilépése a Pénzbeli ellátások között került megtervezésre a 

társulásból tovább növelte a hozzájárulásunkat. A települési támogatás során:

társtelepüléseink a 300 forint/ lakos hozzájárulást 

biztosítják, melyet közvetlenül a társulásnak önkormányzati támogatás régi 

utalnak. lakásfenntartási helyett      3 500 ezer forint

szépkorúak juttatás         150 ezer forint

Az önkormányzat saját tulajdonát képező kft-je települési segély

működéséhez a tavalyi szinten 12 400 ezer forintot / régi önkormányzati segély/                3 000 ezer forint

tudunk biztosítani. Összesen                                             6 150 ezer forint

A szociális ellátások bemutatása a 6. mellékletben van Természetbeni  ellátások között került megtervezésre a 

részletezve. települési támogatás során:

A központi költségvetésből a pénzbeli és szociális közgyógy, köztemetés                              330 ezer forint

ellátásokra, valamint a közmunka saját forrásához 40 029 évvégi természetbeni támogatás

eFt-ot kapunk. / szaloncukor/                   2 000 ezer forint

50%-os támogatás étkezéshez               3 498 ezer forint

2015. évben jelentősen átalakult a segélyezés rendszere. 70 éven felüli egyedülálló helyett 

A kötelezően nyújtandó ellátások közül átkerül 2015. megfizetett szemétdíj   2 000 ezer forint

március 1-től a járási hivatalokhoz a rendszeres szociális Összesen                                             7 828 ezer forint.

segély / egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
Általános működési tartalékot 100 eFt-ban, és támogatás lesz/ és a foglalkoztatást helyettesítő 
céltartalékot 100 eFt-ban javaslom elfogadni. támogatás. Önkormányzatunknál eddig az időpontig 

terveztük az ellátásokat.
Beruházási kiadásainkat a 2. melléklet részletesen 
tartalmazza. A pályázatok beruházásainak saját forrására 

A lakásfenntartási támogatás szabályai 2015. március célszerű 50 millió forintot biztosítanunk, hogy a 
1–jétől kikerülnek a szociális törvényből. Azon ügyfelek lehetőségeket azonnal ki  tudjuk használni ,  
jogosultsága, akik 2015. március 1. előtt kérelmezték a természetesen a Képviselő-testület döntésének 

megfelelően.lakásfenntartási támogatást, a következőképpen   alakul:
 -Ha az ellátásra való jogosultságot 2014. december 31-ig 
A civil szervezetek, egyházak támogatására megállapították, akkor a korábbi szabályoknak 
előirányzatot 2 000 ezer forintot terveztünk.megfelelően a megállapítástól 1 évig jogosult a 

lakásfenntartási támogatásra.
Az előkészítést követően a részletes egyeztetéseket 

-Ha 2015. január 1-jét követően állapítottak meg tartalmazó emlékeztetőket a Pénzügyi Bizottság elé 
lakásfenntartási támogatást, azt csak 2015. február 28-ig terjesztettük a Képviselő-testület döntése előtt.
lehetett  megállapítani.

A Képviselőtestület Demecser Város Önkor-
mányzata 2015. évi költségvetésének bevételi A tervezésnél ezen szabályokat figyelembe vettük.
főösszegét 918 251 eFt-ban állapította meg:

Az önkormányzatok által biztosított ellátások neve 2015. 
A bevételi főösszegből március 1-jétől egységesen települési támogatás lesz.
működési bevétel 791 318 eFt
felhalmozási bevétel 126 933 eFt

Összesen: 918 251 eFt
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Kiadások főösszegét 918 251 eFt-ban állapítja meg: Kovács Miklós a Városfejlesztési, Városüzemel-

Ebből: tetési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Működési kiadások: A hónap utolsó hétfői napja: 15:00-16:00 

 személyi juttatás                 229 390eFt

 munkaadókat terhelő járulékok,szoc.hjár.     44 981eFt Demecser Város Roma Nemzetiségi Önkor-

 dologi kiadások   171 105eFt mányzat hírei

 pénzeszköz átadás, egyéb támogatás     258 813eFt

 ellátottak pénzbeli juttatásai  0eFt Demecser Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

 Szociális kiadások    70 819eFt Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésén határozatot 

 működési célú általános tartalék    100eFt fogadott el a Demecser Város Önkormányzata és a 

céltartalék    100eFt Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési 

2014. évi megelőlegezett tám visszautalás  13 995eFt megállapodás megkötéséről. Ugyanezen ülésen a 2014. 

Összesen: 789 303eFt évi költségvetés is módosításra került, valamint a testület 

három pályázat benyújtásáról döntött. 

Felhalmozási kiadások: A testület pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrás 

felújítás   0eFt Támogatáskezelő nyelvi környezetben megvalósuló 

 beruházások 128 548eFt nemzetiségi, népismereti, művészeti, hagyományőrző és 

 felhalmozási célú kamat             400eFt olvasó táborok megvalósításának 2015. évi költségvetési 

 felhalmozási célú céltartalék    0eFt támogatása című programra. A pályázatban igényelt 

 Összesen:     948eFt támogatás összege 2.150.000Ft. A pályázat 

A költségvetési rendelet megtekinthető a benyújtásához önrész vállalása nem volt szükséges.

Pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrás Támogatás-

kezelő nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2015. évi 

Demecser, 2015. február 25. költségvetési támogatására közzétett pályázati 

Demecseri Polgármesteri Hivatal felhívására, a kulturális és hitéleti hagyományok ápolását 

célzó rendezvények című programra. A pályázatban 

igényelt támogatás összege 700.000 Ft. A pályázat 

benyújtásához önrész vállalása nem szükséges.

Pályázatot nyújtott be a Holdkő Alapítvány által 

Váradi László polgármester meghirdetett nagy mennyiségű ingyenes számítógép, 

Kedd: 8:00-11:00 netbook, tablet, multifunkciós nyomtató kiosztására 

Csütörtök: 8:00-11:00 közzétett  felhívásra. A pályázatban igényelt eszközök: 2 

db netbook, 1db multifunkciós nyomtató, 2 db 

Lengyel Lászlóné alpolgármester számítógép. A pályázat benyújtásához önrész vállalása 

A hónap utolsó szerdai napja:  14:00-16:00 szintén nem volt szükséges.

A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete 2015. 

Barabás Jánosné dr. jegyző február 13-i ülésén fogadta el a 2015. évi költségvetését. 

Hétfő: 13.00–16.00 A bevételi és kiadási oldalát 379 e Ft összeggel határozta 

meg.

ifj. Mák János a Pénzügyi Bizottság elnöke A 2015. február 26-i ülésen a testület a Demecser Város 

A hónap utolsó csütörtöki napja:  15:00-16:00 Önkormányzatával kötendő szociális földprogram 

megvalósításáról szóló együttműködési megállapodás 

Teremy Károlyné az Ügyrendi, Jogi és Kulturális megkötéséről döntött. 

Bizottság elnöke

A hónap utolsó szerdai napja: 15:00-16:00 Váradi Róbert

Demecser Város

Bartha Zoltán a Szociális és Sport Bizottság elnöke Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 

A hónap utolsó keddi napja: 14:00-16:00

www.demecser.hu honlapon.
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DEMCSER VÁROS Önkormányzata

BEFEJEZŐDÖTT az Új háziorvosi rendelő építése DEMECSER VÁROSÁBAN.

Demecser Város Önkormányzata az ÉAOP-4.1.2/A-12 – „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-

szakellátás fejlesztése” című pályázati konstrukcióra benyújtott pályázatán elnyert 54,72 millió forintból felépítette az Új 

háziorvosi rendelőt.

A pályázat 2012. december 28-ai benyújtását követően 12 hónapos várakozás után pozitív döntés született a 

pályázati elképzelés megvalósítására. Támogatási Szerződéskötést követően a projekt előkészítő munkái folytatódtak. 

A közbeszerzés eredményeként a kivitelezésre vonatkozóan vállalkozói szerződés került aláírásra 2014. május 16-

án, és megkezdődtek a munkálatok.

A kezdéssel párhuzamosan megkötésre kerültek az egyéb, elszámolható költségekre vonatkozó szerződések, 

úgymint a projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés, nyilvánosság biztosítása, könyvvizsgálat, rehabilitációs szakértő 

közreműködése.

A beruházás előre haladásával energiatanúsítvány megszerzésére és az orvosi, illetve IT eszközök megszerzésére 

vonatkozó szerződés is aláírásra került. 

A beruházás eredményeként felépült az új akadálymentesített, megújuló energiaforrásokat – napelem és 

napkollektoros rendszer - hasznosító háziorvosi rendelő épülete. 

A projekt keretein belül felépített épületnek, a modern berendezési eszközöknek, új orvosi műszereknek 

köszönhetően az egészségügyi alapellátás minőségének javulása mellett a rendelőben dolgozók munkahelyi körülményei is 

jelentősen komfortosabbá váltak.

A település lakossága hamarosan az akadálymentesített, korszerű intézményben veheti igénybe az egészségügyi 

ellátásokat.

    
Váradi László

Demecser Város Polgármestere

További információ kérhető:

Demecser Város Önkormányzata
Cím: 4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1.
E-mail: pm.hiv.demecser@gmail.com
Honlap: www.demecser.hu

http://www.demecser.hu
http://www.demecser.hu


     Felhívás

Tisztelt Lakosok!

Városunkban az ERKEL FERENC MŰVELŐDÉSI HÁZ épülete előtt SZŰRŐBUSZ-ban megszerveztük a 2015. évi 

tüdőszűrő vizsgálatokat!

A szűrések ideje: 

                                          2015. március 24-től (kedd) 

 2015. március 30-ig (hétfő)

                                

 mindennap 8 órától 12 óráig

A szűrővizsgálatra betegbiztosítási kártyáját (TAJ. kártya) 

és személyazonossági igazolványát, legutóbbi szűrőlapját

magával hozni szíveskedjen!

A jogszabályi háttér változása miatt változik a tüdőszűrés rendje. 

2014. január 01-től a tüdőszűrés nem kötelező, csak bizonyos rizikócsoportokban. 

A tüdőröntgen felvétele nem csupán a tbc-t, hanem a mellkasban levő más kóros elváltozásokat is kimutatja, ezért az 

évenkénti mellkas röntgen felvétel a betöltött 40 év feletti lakosok számára szükséges, ajánlott, melyet évente egy 

alkalommal az OEP finanszíroz, így 

40 ÉVES  KOR  FELETT  INGYENES!

A 18-40 év közötti lakosok számára a vizsgálat elvégezhető, de térítés ellenében, mely jelenleg 1.700,- forint, postai 

csekket a szűrőcsoportnál biztosítanak, melyet a szűrés napján a postán be kell fizetni.

Amennyiben nem helyben dolgozik, a legközelebbi tüdőgondozóban is kérheti szűrővizsgálatát.

Kérem szíves együttműködésüket.

Demecser, 2015. február 20.

                     Barabás Jánosné dr. sk.

                                 jegyző
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Március 15.

Minden tavasszal új köntöst vesz magára a Föld. Mi dalt. Délutánra a Nemzeti Múzeumnál népgyűlést 

minden tavasszal ünnepelünk. A tavasz irodalmunkban a hirdettek. Pestről Budára özönlött a tömeg. Ott a 

kegyetlen, hideg zsarnokságot, a telet legyőző jelkép. Helytartótanács engedett a tömeg követelésének, s 

József  Attila bimbózó, ifjú, zöld reménynek nevezi. hozzájárult a bebörtönzött Táncsics Mihály szabadon 

Kassák Lajos szerint maga az újraéledt tűz, maga az bocsátásához. Ez volt 1848. március 15. Eredményei ezt 

ifjúság. A tavasz valóban maga a Forradalom: nem lehet a napot örökre nevezetessé teszik a magyar 

megkötözni, hiába emelnek elé torlaszokat, jön történelemben. Pesten fellobbant a láng. Ez a láng 

feltartóztathatatlanul. Legyőzi a rideg múltat, elűzi a elégette a feudalizmus merev rendszerét, és megnyitotta 

fagyos telet, virágba borítja a földet, ízes gyümölcsöket a polgári fejlődés útját Magyarországon.

érlel. 167 év esztendő telt el azóta, hogy 1848. március A haza gyermekei megmutatták mind honfitársaiknak, 

15-én győzött a forradalom. Csodálatos tavasz volt. A mind pedig Európának, hogy érdemesek s képesek 

szabadság levegője járta át egész Európát. Az elnyomott elődeik tanítását továbbvinni, megvalósítani a 

népek és nemzetek egymás után álltak talpra, hogy félbemaradt álmokat, s egyszersmind újakat teremteni; 

kivívják függetlenségüket, jogaikat, s hogy önállóan, felemelve egy országot, egy hazát, még nem tudva, hogy 

szabadon élhessenek. a győztes forradalom csakhamar áldozatokat követelő 

1848. március 15-re emlékezni mindig, minden szabadságharccá válik, hogy nemsokára honvédő 

helyzetben különös és felemelő kötelesség. A nemzet háborút kell folytatni az elnyomás ellen. De az erő nem 

életében az olyan történelmi sorsfordulók egyike ez a tört meg a csatamezőkön sem, s bár a balsors csapásai 

nap, amely által többnek és igazabbnak tudjuk magunkat, fájdalmat szültek az emberekben, a küzdelem nem halt 

érezzük egy közösség törvényszerű összetartozását, és el, az emlék megmaradt.

magunk mögött tudjuk azt a szellemi erőt, amit „Mit kíván a magyar nemzet?”- tették fel a kérdést 

Széchenyi, Kossuth, Petőfi, Arany, Vasvári, Táncsics, Jókaiék, s maguk adták meg a 12 pontos, időtálló választ. 

Jókai életműve jelent a magyarságnak. Cselekedetük „Mit kíván a magyar nemzet?” A pontok sorolása előtt 

történelmi érvényét még a szabadságharc legyőzésének ott áll a mondat: „Legyen béke, szabadság és egyetértés.” 

tragédiája sem törölheti el. Kívánhatunk-e mást, ennél többet ma a nemzet 

„Mit ér az ember, ha magyar?”- kérdezte Ady. „Mi a ünnepén?

magyar?”- elmélkedett Babits, aki ekként adta meg a 

jellemzést: „Nehézkes a cselekvésben, fogékony és Prescsák Enikő

gazdag a látásban.” 1848 márciusában azonban éppen ez 

a nehézkesség hiányzott belőlünk. A magyar forradalom 

és szabadságharc kivételes eseménye volt ekkor az 

európai történelemnek, mert a forradalmi célok 

érdekében nemzeti-össznépi összefogás egyedül nálunk 

valósult meg. Az emlékezés figyelmessége egyszersmind 

figyelmeztetés is: olyan időket élünk, amikor emlékezni 

könnyebb, mint tervezni.

Március 15-én elsősorban a nemzet szabadságért, 

függetlenségért vívott harcára emlékezünk. Ez a nap 

azonban egyben az ifjúság ünnepe is. 167 évvel ezelőtt a 

márciusi ifjak voltak azok, akik tudásuk, tehetségük, 

bátorságuk és kitartásuk révén példát mutattak a jövő 

nemzedékeinek. Vezetésükkel vértelen forradalom 

zajlott le, s ezért ez a nap a magyar történelem egyik 

legcsodálatosabb napjává fényesedett.

1848. március 15-én a márciusi ifjak a Pilvax kávéházban 

gyülekeztek. Egyetemisták csatlakoztak hozzájuk, s két-

háromezer főre duzzadt a menet, mire a Landerer-

nyomdához értek. Kinyomtatták a 12 pontot, a Nemzeti 
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      Visszatekintés kulturális rendezvényeinkre

Kultúra Demecserért 2015

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz szövegének megírását. Ennek emlékére 1989 óta január 22-én 

ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. 

Ezen a napon különböző rendezvények emlékeztetnek bennünket évezredes hagyományainkra, gyökereinkre, múltunkra.

Január 22-e jó alkalom volt arra, hogy az Erkel Ferenc Művelődési Házban felidézzük Kölcsey Ferenc alakját és a kort, 

melyben „jelszavaink valának: haza és haladás.” Az ünnepi műsor az általános iskola és a gimnázium diákjai, valamint a 

Barátság Nyugdíjas Egyesület együttműködése eredményeképpen született meg. Zenével, szavalattal idéztük fel Nemzeti 

Himnuszunk születését, palotással tisztelegtünk Erkel Ferenc előtt. Nem hiányzott azonban a humor sem. A gimnázium 

tanulói Rejtő Jenő Házasságközvetítő című színpadi jelenetét nagy sikerrel mutatták be. Bízom benne, sikerült hagyományt 

teremtenünk, s az elkövetkező esztendőkben még többen  ünneplik velünk Himnuszunk születését. 

Soltész László

„Kultúrházak éjjel-nappal”

Az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár második alkalommal kapcsolódott be az országos rendezvénysorozatba, 

melynek helyi fővédnöke Váradi László, Demecser város polgármestere. Két  napon keresztül,  február 13-án és 14-én 

zajlottak az események. A Tündérkert óvoda nevelői és óvodásai vidám, elkápráztató, szórakoztató előadással lepték meg a 

nagy létszámú közönséget. Nagy sikert arattak a farsangi versek, dalok az óvodások előadásában. A hálás nézők többször is 

vastapssal jutalmazták a kis előadókat.Az interaktív zenés műsor után az óvónők „Hófehérke és a hét törpe” címmel 

színpadi előadással lepték meg a közönséget.Szűnni nem akaró taps volt jutalma az óvó nénik szereplésének is.

Aznap délután LAN-party keretén belül a világhálón kalandoztak, játszottak a számítógépes játékok kedvelői.

Február 14-én fogópálinkával, jókedvvel felvértezve indultak a nyugdíjas egyesület tagjai, hogy hagyományokat 

elevenítsenek fel. Beszámolójukban részletesen is ismertetik a nap eseményeit.Mindkét nap kellemesen telt el, 

kikapcsolódtunk, örültünk egymás sikereinek, megbeszéltük problémáinkat.  Valamennyiünk nevében szeretném 

megköszönni Demecser Város Önkormányzatának a segítséget és támogatást.

Fábián Magdolna

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár

Intézményvezető

A Barátság Nyugdíjas Egyesület rendezvényei

Mozgalmasan kezdődött a 2015-ös esztendő a Barátság Nyugdíjas Egyesület számára. Az Erkel Ferenc Művelődési Ház és 

Könyvtár első ízben szervezett Soltész László irányításával városi műsort január 22-re, a Magyar Kultúra Napjának méltó 

megünneplésére. A rendezvényen aktív szerepet vállaltunk Juhász Jánosné felkészítő munkája mellett.

Február 7-re farsangi mulatságot hirdettünk Demecser Város Önkormányzatának támogatásával. A gimnázium tanulóinak 

közreműködésével közös műsort készítettünk. A Prescsák Enikő által felkészített diákok két bohózatot adtak elő, a Barátság 

Nyugdíjas Egyesület tagjai pedig egy lakodalmas játékot mutattak be, szebbnél szebb népdalokkal fűszerezve. A felnőttek és 

a gyermekek jelmezes felvonulását értékelés és díjazás követte. Vendégeinknek teával és az Élelmezési üzem által sütött 

finom fánkkal kedveskedtünk.Részt vettünk a Kultúrházak éjjel-nappal című rendezvényen is. Készítettünk hagyományos 

ételeket, kézimunka-kiállítást szerveztünk. Irodalmi felolvasás és nyílt énekkari próba is szerepelt a programok között.

A 2014-es év munkájáról február 14-én számoltunk be. A taggyűlés második része egybekapcsolódott a hagyományos 

disznóvágáson készült ételek kóstolásával, fogyasztásával. Február 18-án Dombrádon folytatódott a farsangi mulatozás, 

amely pihentetően hatott a sok munka után.A 2015-ös évben szeretnénk minél több népdal-versenyen részt venni. Az első 

megmérettetésre március 29-én kerül sor Debrecenben, az országos Ki-Mit-Tud?-on.

Bacskai Ferencné

Barátság Nyudíjas Egyesület Elnöke
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A DOC Gimnázium színházi jelenetéről

2015. január 27-én a Kultúra Napja alkalmából előadtuk Molnár Ferenc Az ibolya című színdarabját. A felkészülési idő 

viszonylag rövid volt.  Kezdetben csak a darab összeolvasásával és a hangsúlyozással foglalkoztunk. Az előadás előtti héten 

már a Művelődési Házban is gyakoroltunk. Féltünk, hogy nem fog összeállni a darab, féltünk, hogy belesülünk a szövegbe, 

féltünk attól is, hogy esetleg nem fog tetszeni iskolatársainknak. Felkészítő tanárunktól, Dolhainé  Fodor Enikő tanárnőtől 

nagyon sok biztatást kaptunk. A sok gyakorlásnak meglett az eredménye. Az olvasópróbák alatt rögzült a szöveg. Mindenki 

kellően bele tudta élni magát a szerepébe, és a darab nagyon jól sikerült . Az előadás előtt már mindenki kitűnően tudta a 

másik szövegét is, és mai napig gyakran idézgetjük a már szállóigévé vált mondatokat.  A felnőtt korosztály érdeklődését 

megcélzó darab a kisebbeknél is nagy sikert aratott.  Köszönjünk tanárnőnek, hogy ránk bízta ezt az előadást. Nagyon jól 

éreztük magunkat, ezzel a közös élménnyel gazdagodva hagyjuk itt iskolánk padjait.  

Zám Krisztián és Orosz Kinga 13. a osztályos tanulók.

Farsang az óvodában

A farsangot is, mint minden ünnepet nagy készülődés előzi meg. Az óvodában igen mozgalmas napok ezek. Ilyenkor 

minden csoportban a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve vidám készülődés, díszítés folyik. Beszélgetünk a 

farsangi szokásokról, hagyományokról. Jelmezeket készítünk, munkáinkkal feldíszítjük a csoportszobát. A farsang napján 

mindenki valamilyen jelmezbe öltözött, még a felnőttek is. Erre az alkalomra tanult vidám versekkel megpróbáltuk elűzni a 

telet. Szólt a zene, a szülők által készített süteményekből ettek, ittak a gyerekek. Egy meglepetés is várta az óvodásokat, 

ellátogatott hozzájuk Papp Rita és Bodnár Attila művészházaspár, akik nagyon jó farsangi hangulatot varázsoltak

Selejó Julianna

  óvodavezető

.Görögkatolikus Egyházközségi Bál

A hagyományokhoz híven rendeztük meg a görögkatolikus egyházközség jótékonysági bálját 2015. február 13-

án, pénteken. Közel 240-en vettek részt ezen az igen jó hangulatú bálon.  Külön öröm, hogy sokan családostól, 

gyerekekkel jöttek el. A műsorban a Gyöngykoszorú népdalkör lépett fel elsőként.  Külön köszönjük Dorka 

Zoltán gégényi tanár úrnak és leányának, Dórának a műsorát. Dóra nagy lehetőségek előtt áll, hiszen csodálatos 

hanggal áldotta meg a jó Isten. Majd a Szent Illés Szeretetszolgálat dolgozói mutattak be fergeteges táncot, 

mellyel megalapozták a jó hangulatot. Az asztali áldás után elfogyasztottuk az ízletes vacsorát - melyért külön 

köszönet a konyha dolgozóinak, - majd tánc következett hajnal negyed 4-ig. Közben megérkezett a virágárus 

kislány, akinek kosárkájából a férfiak virágot választva kedveskedhettek hitvestársnak, barátnőnek. Éjfélkor 17 

kisgyermek segédkezett a tombolasorsoláson, ahol igen értékes és szép ajándékokkal gazdagodhattak, akik 

szerencsések voltak. 

Köszönjük a jelenlétet, a felajánlásokat, a műsort, és mindazt, ami a közösség javát, az együttlétet szolgálta. 

Szabó Gábor
paróchus

Visszatekintés kulturális rendezvényeinkre
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Demecseri Polgármesteri Hivatal: 06/42-533-500; Fax: 06/42-533-509

Demecseri Oktatási Centrum Gimnázium: 06/42-533-055

Demecseri Oktatási Centrum Általános Iskola: 06/42-533-022

Demecseri Tündérkert Óvoda: 06/42-233-036

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár: 06/42-233-110

Orvosi rendelő Dr. Adamecz Imre: 06/42-233-408

Gyermekorvosi rendelő Dr. Vadon Judit: 06/42-233-056

Orvosi ügyelet: 06/42-233-144

Fogorvosi rendelő: 06/42-233-219

Nőgyógyászati rendelés: 06/42-233-218 (előjegyzés)

Szemészeti rendelés: 06/42-233-218 (előjegyzés)

Fizikoterápia: 06/42-233-217

Védőnői szolgálat: 06/42-233-435

Demecseri Rendőrőrs: 06/42-233-575

Posta: 06/42-233-031

2015. március 01-től az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár

nyitvatartási rendje a következőképpen változik:

Hétfő: Zárva

Kedd: 9:00 – 17:00

Szerda: 9:00 – 17:00

Csütörtök: 9:00 – 17:00

Péntek: 9:00 – 17:00

Szombat: 13:00 – 21:00

Vasárnap: Zárva 

Közérdekű információk
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Köszönetnyilvánítás

Barabás Jánosné dr. Jegyző Asszony 

2011. január 1-től 2015. február 28-ig dolgozott 

Demecser Városban és vezette a Demecseri 

Polgármesteri Hivatalt. 

Időt és fáradságot nem kímélve végzett kiemelkedő 

munkát a Polgármesteri Hivatal élén úgy, hogy 

m i n d v é g i g  j ó  mu n k a k a p c s o l a t b a n  vo l t  a  

Polgármesterrel, a Képviselő-testülettel és a 

Polgármesteri Hivatal dolgozóival. Ezúton szeretnénk 

megköszönni Demecser Városért és lakosságáért 

folytatott szorgalmas, odaadó munkáját, elhivatott 

jegyzői tevékenységét! Demecser Város Vezetése és a 

Polgármesteri Hivatal munkatársai nevében szívből 

gratulálunk új munkájához. 

Kívánjuk, hogy pályafutása során még nagyobb sikereket 

érjen el, de soha ne felejtse el Demecser Várost. 

Demecser Város Képviselő-testülete és a Polgármesteri 
„Elbúcsúzom, de ott leszek,Hivatal dolgozói nevében: 
Ahol a szél zúg, a nap nevet.

Elbúcsúzom, de itt marad,Váradi László 
Belőlem néhány pillanat.”Demecser Város Polgármestere
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Mondjátok el!

„Ne féljetek. A Názáreti Jézust keresitek, aki megfeszíttetett; föltámadott, nincsen itt; ímé a hely, ahová őt 
helyezték.De menjetek el, mondjátok meg az ő tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába; ott 
meglátjátok őt, amint megmondotta néktek..” 

(Márk 16:6-7)

Sokféle félelemtől terhes világunkban csodálatos biztatás az, amit a húsvét reggelén az angyalok mondtak el a Jézus 
holttestét nem találó asszonyoknak: Nem kell félni! Hogy miért? Nem  mintha – emberileg – nem lenne rá okunk. Nem, 
hanem azért, mert az, Aki a segítségünkre lehet, nem halott. Jézus Krisztus legyőzte a halált. Életében is megmutatta sokszor 
és sokféleképpen a hatalmát. De a halálból való feltámadása mindennek a csúcsa. Így az énekszerzővel együtt énekelhetjük:

„Jézus él, mi is élünk…”

Bár rettent még a halál, de azt már tudhatjuk, hogy ha át is kell ezen a sötét réven mennünk, nem az övé az utolsó szó.Van-e 
reménységed? – kedves Olvasó.Ebben a sötét világban az angyalok szava, az Isten közvetített üzenete olyan az életünk 
számára, mint a tavaszi napfény: éltet és jövőt ígér.

Az asszonyok ott a sírnál sok mindent nem értenek még, csak csodálkoznak, de hisznek. Ne gondoljuk azt, hogy mindent 
meg kell értenünk. A kereszt és a nyitott sír titkát a maga teljességében soha sem fogjuk megérteni, de hittel elfogadhatjuk. 
Ha ezt tesszük, akkor életünk megváltozik. A reménytelenségből reménységbe jut az életünk.

Az asszonyok ott a nyitott sírnál feladatot, küldetést kapnak. El kell menniük és tovább kell adniuk az örömhírt: Jézus él! 
Nem külső kényszerből, hanem szívük örömével tették meg ezt. Futottak, szaladtak a tanítványokhoz, hogy elmondják azt, 
ami a húsvét igazi lényege: Jézus legyőzte a halált!

Ha benned már világosság, új remény, élő hit támadt, akkor te is menj és mondd el másoknak! Ne tartsd meg magadnak, 
hanem add át másoknak is az örömhírt, hogy ők is veled együtt boldogan élhessenek! 

Bodnár Péter 
ref. lelkész

A demecseri Református Egyházközség húsvéti istentiszteleti rendje:

Április 1-től 3-ig minden este 6 órától istentisztelet a templomban.

Április 4-én este 6 órától istentisztelet úrvacsoravétellel.

Április 5-én, húsvét vasárnap 10 órától istentisztelet úrvacsoravétellel.

Április 6-án, húsvét hétfőn 10 órától ünnepzáró istentisztelet.

Betegekhez – kérésre- április 3-án, nagypénteken délelőtt visszük el az úrvacsorai jegyeket.

Mindenkit szeretettel várunk az istentiszteleti alkalmainkra!

Lélekemelő írások egyházaink vezetőitől
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Húsvét, vagy amit akartok?

Gyermekkoromban mennyire vártam a húsvéti ünnepeket, mert az elütött a többi ünneptől. Kaptam új ruhát, amit csak az 

ünnepen vehettem fel. Vásároltuk a nagyon olcsó opera márkájú kölnit. Nem tudtam, hogy másféle is van, mert nem is 

érdekelt. A lényeg  az volt, hogy saját kis üveges kölnim volt. És terveztük az osztálytársakkal, hol találkozunk hétfőn és kinél 

kezdjük a locsolkodást. Húsvét várakozása ebben ki is merült.

Előtte vasárnap ünnepi mise ételszenteléssel.  Alig vártam, hogy legyen már vége és kezdjünk neki a szentelt étel 

elfogyasztásához. Persze előtte imádkozni kellett. Más étkezéskor  nem volt imádság. Mohón ettem is az ízletes húsételeket. 

Na de azt is úgy, hogy a morzsa le ne essen. Mert ez szabály. Gyermekfejjel mennyire elegem volt ebből a sok szabályból. Bár 

ismertem a húsvét vallási történeteit, de nem ez foglalkoztatott. Helyette inkább az, hogy nincs iskola. A finom ételek, a 

locsolkodás, a hímes tojások gyűjtése érdekelt. Aztán lett következő nap, és azutáni nap. Ekkor maradt a dicsekvés, hány 

helyre jutottam el, mennyi tojást gyűjtöttem össze.  Ez volt a gyermekkorom húsvéti gyakorlata.

Talán sokat ma sem változott a helyzet. A fő kérdés, mi legyen a menü, menjünk-e templomba, hova utazzunk a locsolkodás 

helyett. Két napra kell valamit kitalálni, hogy elteljen a húsvéti ünnep. Aztán a következő napokon egy kis élménybeszámoló, 

és folytatódik a robot. Nem marad az ünnepből semmi más, esetleg egy kis ételmaradék, dicsekvés vagy panaszkodás.

Húsvét fő ünnepelt személye, Jézus, kint marad. Helyette bekerült a nyuszi, a bárány és egyéb újkori hagyomány. Kintről 

Jézus azért megfigyeli, mi lehetett a kirekesztő ok. Hiszen kívülről megfigyelni mindent sokkal hatékonyabb. A 

problémákkal mi is így vagyunk. Nem sértődik meg. Nem is rendez jelenetet. Nem jegyzi kőbe vésve. Egyszerűen elfogadja, 

hogy még nem Ő a fontos. Aztán eltelik az ünnep, az azt követő nap is. És továbbra is figyel és vár, mikor érkezik el a pillanat, 

amikor megszólítják és behívják. Mert egyszer elkövetkezik az a nap. Nos, akkor csak annyit mond, hogy úgy örülök neked. 

Mit tehetek érted? 

Ma már a húsvétom tartalma ő maga, a Feltámadott, Akié mindig lenni szeretnék. Aki adott múltat, hogy értékelésének 

ügyes bajos dolgairól lemondjak, átadva a legjobb megoldás reményében. Aki ad jelen pillanatot hétköznapiságával és 

ünnepeivel együtt. Aki megengedi, hogy ünnep lehessen minden pillanatom. Aki nem szomorúnak akar látni, hanem 

örömmel teljesnek. Aki azt mondja, ne félj! Bátorság! Akinek megvan minden képessége ahhoz, hogy ünnepelje azt, hogy az 

Övé vagyok. Mert tudom, hogy a mai napom lehet húsvét. És az azt követő is. Minden napon várja, mit tehetne értem. 

Ma mit szeretnél, hogy tegyen érted? Hiszed, hogy tud tenni érted?

                                                                                                                                      Pankotai József

                                                                                                                                              plébános

Ünnepi miserend: 

Virágvasárnap: Jézus bevonul Jeruzsálembe. Szentmisében barkaszentelés is lesz. Mise ideje: 09.30. Délután 16.00-kor 

városi keresztút. Este 18.00-kor nagyböjti hangverseny.

Nagycsütörtök, az utolsó vacsora emléke: 18.00.

Nagypéntek, Jézus kereszthalálának emléke 18.00. Ezen a napon szigorú böjti nap van.

Nagyszombat, Jézus feltámadásának az ünnepe 19.00. A feltámadási körmenet után frissen szentelt kaláccsal, forralt borral 

és forró teával kínáljuk meg az ünneplőket.

Húsvétvasárnap, ünnepi szentmise 09.30. Előtte 07.00-kor ételszentelés.

Húsvéthétfőn ünnepi szentmise 09.30.

Lélekemelő írások egyházaink vezetőitől
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Kedves Olvasók! 

Görögkatolikus egyházunkban február 16-án megkezdődött a nagyböjti időszak, amikor a keresztény ember tudja, miért 
tart böjtöt, tudja, miért akar bűnbánatot tartani. 40 napon keresztül készülünk fel Jézus Krisztus szenvedésének és 
dicsőséges föltámadásának megünneplésére. 
A 40-es számmal kapcsolatban a következő gondolatok jutottak eszembe. Hol sok, hol kevés az a 40 nap, 40 év vagy 40 
perc.40 nap a böjti idő. 40 napig tartott a vízözön (Ter. 7,12).  40 évig vándorolt a zsidó nép a pusztában. Mózes 40 napig volt 
a Sínai hegyen (Kiv.24,18; Kiv.35,28). Józsue is böjtölt 40 napig. Jónás próféta 40 napos kegyelmi időt hirdetett a bűnös 
városnak, Ninivének, akik aztán bűnbánatuk jeléül nyilvános böjtöt kezdtek. Dávid 30 éves volt, amikor király lett, és 40 évig 
uralkodott királyként (2 Sám.5,4). Illés próféta 40 napig vándorolt és böjtölt, amíg elérkezett a Hóreb hegyéig (1Kir. 19,8).

Jézust 40 napos korában mutatták be a templomban. Mielőtt megkezdte nyilvános működését, 40 napig a pusztában volt, 
imádkozott és böjtölt (Mt. 4,2), föltámadása után 40 napig jelent meg tanítványainak, mielőtt a mennybe fölment.A 40 napos 
böjti idő a 4. sz.-ban lett általánossá. Gondolkodjunk el a mi életünkben is erről a 40-es számról.40 év milyen szép és hosszú 
idő egy házasságban, vagy egy. 40 év egy fél emberöltő. 40 hét egy magzat kifejlődésének, emberré levésének ideje. Milyen 
szép időszak, ha áldásnak vesszük a gyermeket és nem terhesnek mondjuk az édesanyát, mert akkor csak teher lesz a 
gyermek, de ha áldott állapotban lévőnek nevezzük, akkor áldás lesz. 40 perc sok vagy kevés, tehetjük fel a kérdést. 40 percet 
várni egy iskolai tanóra végére, vagy 40 percet várni egy szerelmesnek a másikra, milyen hosszú idő! 40 perctől alig néhány 
perccel hosszabb egy Szent Liturgia, egy Előszenteltek Liturgiája.S naponta hányszor 40 percet töltünk el fölöslegesen TV, 
számítógép előtt, értéktelen időpocséklással, bulizással, szórakozással…   

Bármikor kezdünk böjtölni, ne feledkezzünk meg arról, hogy ha lelkileg semmit nem jelent, akkor Istennek sem fog 
jelenteni semmit. Ha nem párosul imádsággal és a Szentíráson való elmélkedéssel, akkor a böjtöd nem más, mint fogyókúra. A böjt Isten 
szemében folyamatos imádság! Lesznek napok, amikor a szívünkből az imádság sohasem tapasztalt mély forrásai fakadnak 
fel, s lesznek, amikor a kimerültségtől, a kedvetlenségtől egyáltalán nem tudunk imádkozni. De egy fontos: a böjtölés nem a 
tv előtti tespedés ideje, hiszen a reklámok, a szórakoztató műsorok elveszik a drága időt más, értékesebb lehetőségektől.  

Itt a nagyböjti idő, keressük a lehetőségeket!  Befejezésül íme egy kis történet:
A tanító néni megkérdezte a kis elsősöket, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki boldog legyen? A válaszok különbözőek voltak: 
egy szép lakás, jó ételek, sok pénz, hogy ne legyünk betegek. A tanító segített is nekik: ott van a munka, mások elismerése, 
Isten áldása….Szépen, sorban mindent felírtak a táblára. 

- Nem felejtettünk ki valamit? – kérdezte a tanító néni. 
       Egy kislány felemelte a kezét, és azt mondta:  
- De igen, egy másik embert. 

Mi kell ahhoz, hogy valaki boldog legyen? 

Nagyböjt idején jusson eszünkbe gyakran, hogy egy másik ember. Vegyük észre, 40 napunk van arra, hogy minél több 
embert engedjünk közel magunkhoz, így gyakorolva és megélve a felebaráti szeretetet, hogy méltón tudjunk majd örülni a 
föltámadásnak. 

Szabó Gábor
paróchus

Lélekemelő írások egyházaink vezetőitől
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Anyakönyvi információk

       A 2014-es esztendő újszülöttei: 2014-ben kötöttek házasságot:

1. Bodnár Éva Enikő           -    Gombkötő Tibor1.    Zám  Barbara  (an: Gazdag Krisztina)

2. Papp Éva Edina               -    Potornai István2. Hennel Máté (an: Rákóczi Gabriella)

3. Fazekas Henrietta            -    Gulyás László Roland3. Berki Lilla Antónia (an: Berki Lilla)

4. Darkó Renáta Emese       -    Bunkóczi Gábor4. Csikós Viktor (an: Farkas Szilvia)
5. Kelemen Katalin Mária    -    Hennel András5. Balogh Beatrix Roxána (an: Váradi Hajnalka Anita)
6. Tóth Hajnalka                  -    Palicz Attila6. Balogh Attila Erik (an: Berki Anikó Zsuzsanna)
7. Kovács Ágnes Mariann    -    Sárközi Márton7. Mák Eszter Lili (an: Török Eszter)
8. Szabó  Anita                     -    Lakatos Zsolt8. Tuza Márkó Kristóf  (an: Rácz Renáta)
9. Demeter Ibolya Szilvia      -    Győry Gábor Zoltán9. Papi Noel Nimród (an: Tóth Eszter Adrienn)
10. Berki Anikó Zsuzsanna    -    Balogh Attila10. Csuka Bálint (an: Fabók Renáta)
11. Bilecz Brigitta                   -     Blaskó Tibor11. Mikó László (an: Barta Ibolya)
12. Varga Patricia                   -     Balogh Csaba12. Tóth Márkó (an: Lakatos Gizella)
13. Sipos Katalin                    -     Balogh Miklós13. Ónodi Nóra (an: Enyedi Melinda)
14. Zelenák Georgina Júlia    -     Kasellák Zsolt14. Farkas Mirella Julianna (an: Orosz Diána)
15. Bíró Tímea                       -     Horváth Tamás Sándor15. Balogh Zoé Lióra (an: Balog Georgina)

       2014-ben elhunytak:16. Fésüs Elektra (an: Zsanda Brigitta)
1. Bacsó Andrásné (sz: Janóczki Borbála)

17. Kertész Bella (an: Kovács Edina)
2. Bakti Jánosné (sz: Szabó Éva)

18. Lippai Tifani (an: Tuza Tünde)
3. Batári Ferenc

19. Varga Lolita (an: Lajhó Bianka)
4. Beke Tibor Sándorné (sz: Kerepesi Zsuzsanna)

20. Lukács Luca Csenge (an: Sápi Adrienn)
5. Bodzás Sándor Zoltán

21. Miskolczi Éva (an: Miku Éva)
6. Fekete Istvánné (sz: Illés Borbála Etel)

22. Lencsés Zsombor (an: Lencsés Erika)
7. Gemzsi Józsefné (sz: Pisla Mária)

23. Molnár Máté (an: Kreznerics Nóra)
8. Hajnal  Lajosné (sz: Nagy Zsófia)

24. Tóth Milán János (an: Varga Brigitta)
9. Hegedüs Barnabás Péter

25. Palicz Márk (an: Tóth Hajnalka)
10. Illyés István

26. Gulyás Bence (an: Fazekas Henrietta)
11. Jakab Ferencné (sz: Pásztor Etelka)

27. Kovács Luca (an: Tamás Mónika)
12. Jobbágy Sándor

28. Jobbács Melinda (an: Juhász Ágnes)
13. Kaszás  Józsefné (sz: Nagy Mária)

29. Miskolczi Bence (an: Rácz Ágnes) 14. Kerekes József
30. Bagonyi Attila Edvárd (an: Ádám Krisztina) 15. Kerepesi Jánosné (sz: Vitai Ilona)
31. Blaskó Levente (an: Bilecz Brigitta) 16. Labbancz István
32. Volosinovszki Ábel (an: Csikós Adrienn) 17. László István
33. Miskolczi Levente (an: Horváth Ilona) 18. Lengyel Béla Menyhért
34. Móré Sándor (an: Oláh Anett) 19. Maksa László
35. Varga Dávid (an: Sápi Eszter) 20. Mikó György
36. Gombkötő Lilla (an: Bodnár Éva) 21. Molnár Ferenc Istvánné (sz: Jablonkai Irén Jolán)
37. Horváth Kristóf  (an: Kirják Viktória) 22. Nagy László
38. Frindik Petra (an: Lukács Beáta) 23. Németi Józsefné (sz: Liba Irén)
39. Palicska Maja (an: Lukács Mónika) 24. Orgovány Aladárné (sz: Balogh Piroska)
40. Palicska Panna (an: Lukács Mónika) 25. Ősz Andrásné (sz: Mák Erzsébet)
41. Borbély Áron Ármin (an: Sipos Erzsébet Lina) 26. Ősz Jolán

42. Nagy Alexandra (an: Nagy Klaudia) 27. Sebők Mihály

43. Pósfai Jázmin (an: Balogh Bettina) 28. Szabó László Tiborné (sz: Márton Szilvia Anikó)

44. Balogh Cintia (an: Balogh Tímea) 29. Tamás Bertalanné (sz: Hajnal Ilona)

30. Teremy Bertalanné (sz: Végső Anna)45. Czinkoczki Máté (an: Kiss Angéla)

46. Miskolczi Viktória (an: Horváth Renáta)  31. Tóth János

32. Tóth Józsefné (sz: Lakó Erzsébet)

33. Vannai  Sándorné (sz: Nagy Mária)
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Tavaszi feltöltődés vitaminokkal

Itt a tavasz, ilyenkor sokan panaszkodnak a „tavaszi” fáradtságra. Ennek oka vitaminhiány is lehet. Nélkülözhetetlen 

funkciókat töltenek be szervezetünkben a vitaminok, ezek felelnek többek között az immunrendszerünk működéséért, a 

szemünk egészségéért, sejtjeink regenerálódásáért, a véralvadásért, csontjaink és fogaink tartósságáért, stb. Van olyan 

vitamin, amely több mint száz feladatot lát el. Ezért, ha nem jutunk hozzá a kellő mennyiséghez, hiánytüneteket 

tapasztalhatunk, melyeket időben felismerve megfelelő élelmiszerek elfogyasztásával pótolhatunk, és elkerülhetjük a 

kellemetlen tüneteket is. A vegyes táplálkozás fedezi a vitaminszükségletet, de az étrend összeállításánál nemcsak arra kell 

törekedni, hogy a táplálék nyersanyaga legyen gazdag vitaminban, hanem figyelemmel kell lenni az ételek elkészítésére is. 

Főzéskor például a vitamintartalom 50%-a is elbomolhat. Ezért hatásosabbak például a frissen készített zöldség vagy 

gyümölcssaláták.

Vitaminsaláta  zöldségekből: 1 kis fej káposzta, 2 sárgarépa, 4 piros retek, 1 vöröshagyma, 1 evőkanál citromlé, 1 evőkanál 

méz, 1 evőkanál olaj, petrezselyem zöldje, csipetnyi só. Alaposan megmossuk a zöldségeket. A káposztát, a sárgarépát és a 

retket lereszeljük. Az alapanyagokat összekeverjük, enyhén besózzuk. Finomra aprítjuk a vöröshagymát, és hozzákeverjük a 

káposztához. A citromból, a mézből és az olajból kevés vízzel öntetet készítünk. Ráöntjük a zöldségekre, és frissen 

fogyasztjuk.

Ahhoz, hogy a szervezetünket a téli napfényhiányos időszak után felerősítsük, szükség van a gyümölcsökből nyert 

vitaminokra is. A lényeg, hogy sok gyümölcsöt fogyasszunk. Ha nem akarjuk csak úgy magában fogyasztani, akkor 

tálalhatjuk ízlésesebben is. Íme, egy vitamindús gyümölcssaláta recept!

Vitaminsaláta gyümölcsökből: 4 db hámozott kiwi, 2 db hámozott alma, 1 db friss ananász, 1 db citromnak a leve, 2 db 

narancs, 3 evőkanál méz, 2 db banán, 2 db mandarin, 5 gerezd dióbél. A gyümölcsöket egyszerűen feldaraboljuk, és 

belerakjuk egy tálba, majd citromlével meglocsoljuk. Az összetevőket megkeverjük, majd hozzáöntjük a mézet is. Ha kész, 

20 percre hűtőbe tesszük. Könnyen elkészíthető, ízletes, és  a szervezetünk is hálás lesz érte.

Tóth Gyöngyi

A stroke jelei - Életet menthet, ha időben felismered őket

Egyre többet hallani a stroke-ról, ami fiataloknál és idősebbeknél egyaránt jelentkező betegség, arról nem is beszélve, hogy 

az elmúlt évtizedekben egyre gyakoribbá vált a népesség körében.

Mit jelent maga a stroke?

A stroke ütést, csapást jelent. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) megfogalmazása szerint az agyi érkatasztrófa 

(gutaütés, szélütés, stroke) az agyműködés általános  zavarával írható le, gyorsan kialakuló tünetegyüttes, amely több mint 24 

órán át fennáll vagy a beteg halálához vezet, és amelynek bizonyíthatóan nincs más oka, mint az agyi érrendszerben kialakult 

elváltozások.

Hogyan ismerhetjük fel a stroke-ot?

A tünetegyüttes váratlanul csap le, ezért ezeket a jeleket nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Melyek ezek a jelek? Hirtelen 

kialakuló féloldali végtaggyengeség, bénulás, zsibbadt arcfél, hirtelen bekövetkező beszédmegértési zavar, szóformálási 

nehézség, kettős látás, látótérkiesés, látásvesztés vagy csökkenő látásélesség, szédülés, koordinációs zavarok, memóriazavar. 

Itt fontos megemlítenünk azt, hogy akár egy jel a felsoroltak közül is lehet már a stroke jele.

                                                                                          

Tanácsok az egészséges életmódhoz

Demecseri Körkép  2015. XI. évf. 1. szám Egészséges életmód 21



Hogyan ellenőrizhetjük le, hogy valóban stroke-ról van -e szó?

Alkalmazzuk az "M.B.E." – módszert!

·1. M: jelentése mosolyogj! Kérjük meg az érintetett, hogy mosolyogjon ránk. Ha ez akarata ellenére sem megy, akkor 

azonnal hívjuk a mentőket!

·2. B : Kérjük meg az illetőt, hogy beszéljen, és meséljen valamiről legalább 1-2 mondatban. Ha erre képtelen az egyébként 

folyékonyan és gond nélkül beszélő, akkor stroke-ja van!

·3. E : Kérjük meg társunkat, hogy emelje fel mindkét kezét! Abban az esetben, ha ez nem sikerül, stroke-ja van.

·+1 : A nyelv vizsgálata: Kérjük meg társunkat arra, hogy nyújtsa ki a nyelvét. Ha nyelve egyik vagy másik irányba áll, vagy 

olyan, mintha ki lenne csavarodva, hívjuk a mentőket!

                                                                                

                                                                                                                                                     Kovács Miklós

                                                                                                                                                         képviselő

A természet körforgása

Hatvan évemet jóval meghaladva érdekes libikókajátékot játszom az idővel és annak múlásával. Mikor a télből 
tavasz lesz és hosszabbodnak a nappalok, egyre nagyobb levegőt veszek a frissülő, éledő, pezsdülő természetből. 
Szeretem ezt a kibontakozást, a napok kiteljesedését. Öröm és csodálat tölt el a természet óramű pontosságú, 
precíz változásai, törvényszerűségei és állandósága miatt. 

 Június végéhez közeledve azonban mindig előre erőt vesz rajtam a szomorúság... Ismét rövidebbek lesznek a 
nappalok, s  én már előre tartok a sűrűsödő sötétségtől. Június negyedik hetének beköszöntével aztán a percek 
újra kezdenek visszavenni a nappalok hosszából. Lassan... szívósan...

 Ezen a fordulóponton túljutva egy pillanat alatt elmúlik a nyomasztó érzésem. A megnyúló árnyékokban, az 
egyre aranylóbb naplementékben, az estékben, a barátságosan világító, a  melegség hangulatát árasztó 
otthonokban látok csodát... Abban a pillanatban ennek az időszaknak az örömeit fedezem fel,  a teremtés 
tökéletességét látva benne... 

Majd elérkezik az esztendő legrövidebb napja, s érzem annak az örömét, hogy másnap már egy, aztán két, majd 
egyre több percnyi világosság az enyém.. A reggelek fénylőbbekké, a nappalok élettel teljesebbé lesznek... 

Változatos élettér ez a mi kis bolygónk, és jó élni rajta... Jó tudni, hogy mindez számunkra készített hely…Ennek 
felismerése a hétköznapokból ünnepet varázsolhat. Élni jó, és ezért csak hálásak lehetünk Annak, aki az élettel, az 
élhető térrel megajándékozott bennünket.
                                                                                                                                   
                                   Teremy Károlyné

                                                                                                                                                       képviselő

Tanácsok az egészséges életmódhoz
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                                                                                                             „A hosszú élet titka az élet szeretete.” 

KÖSZÖNTÉS

Köszöntjük  a  95 éves  TÓTH  ISTVÁNNÉ  (sz: Ignácz Mária) Jókai  út 1.szám, és a 90 éves 

GYÖRKÖS  JÓZSEF  Földvár út 1. szám alatti lakosokat  születésnapjuk alkalmából. Sok boldogságot 

és  jó  egészséget  kívánunk  mindkettőjük  számára.

          Váradi László

                                                                                                                                                         polgármester

Olvasói levél

 „A jótékonyságról pedig és az adakozásról el ne felejtkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten…” 

Zsidókhoz írt. levél 13/16.

Ezúton szeretném megköszönni Váradi László Polgármester Úrnak sokunk nevében a decemberi színvonalas 

rendezvényeket, és az ünnep előtti szeretetvendégségeket, ami sok embernek szerzett örömet. Reméljük, hagyománnyá 

válik városunkban.

Ehhez kívánok Önnek Tisztelt Polgármester Úr jó egészséget, kitartást, és sok-sok örömet Isten gazdag áldásával. 

                                               

                                                             Tisztelettel:

          Hegedüsné Lucza Zsuzsanna

MEGHÍVÓ VÁROSI SPORTNAPRA 

A FIDESZ Demecseri alapszervezete  és a Demecseri Városi Sportegyesület közös megrendezésében 2015. április 25-én a 

Sportpályán egész napos sportrendezvény megtartására kerül sor, melyre szeretettel hívjuk és várjuk Demecser város 

lakosságát.

 A rendezvényen a Demecseri Városi Sportegyesület és a Parlament válogatott labdarugó csapatának mérkőzésére is sor 

kerül. A parlamenti válogatott labdarugó csapatának tagjai többek között Kövér László, Dr. Papcsák Ferenc, valamint a 

kormány több tagja.

Reményeink szerint ezzel a rendezvénnyel elkezdődhet Demecserben is a helyi családi szabadidős tevékenységek 

népszerűsítésének, a lakosság sport iránti igényének fejlődéséhez hozzájáruló sikeres szabadidős programok megvalósítása. 

Hisszük, hogy a sport hozzájárul a jó közérzet megteremtéséhez és erősíti az összetartozást, formálja a közösséget, 

közelebb hozza egymáshoz az embereket, mert

„Ha egyedül kevés vagy, fogj össze mással. Mindig tudd, szükség van egymásra.

Ha nyitott vagy és áldozatkész, s van benned megértés, segíts egy közös célt!

Együtt semmi sem nehéz !

A közösség ereje hatalmas, te annak egy pici része vagy. „

A rendezvényen részt vevőknek kellemes időtöltést, jó szórakozást kívánnak a szervezők.

Közlemények
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Események a polgárőrség életéből 
 

2015. január 30-án megtartotta évértékelő közgyűlését a Demecseri Polgárőr Egyesület. A közgyűlésen meghívott 

vendégként részt vett  Váradi László Demecser Város polgármestere, Demecser Város Önkormányzatának képviselői, 

Jászovics László a Sz.Sz.B. Megyei Polgárőr Szövetség elnökhelyettese,  és Szűcs Ferenc a Demecseri Rendőrőrs 

parancsnokhelyettese.

A tagság a kiküldött napirendnek megfelelően megtárgyalta és elfogadta az egyesület a  2014. évben végzett szakmai 

tevékenységről szóló beszámolót, a 2014. évi gazdálkodásról szóló beszámolót, és a 2015. évi költségvetés tervezetét. 

A napirendi pontok megtárgyalását követően Váradi László polgármester megköszönte az egyesületi tagok 2014-ben 

végzett munkáját, és ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat minden erkölcsi és anyagi támogatást igyekszik 

megadni a további eredményes működés érdekében.

Jászovics László a megyei szövetség elnökhelyettese  elmondta,  hogy az egyesület mind  megyei, mind országos szinten 

kiemelkedik szakmai tevékenységével. A Demecseri  Polgárőrség a legszervezettebb és  legfegyelmezettebb egyesületek 

közé tartozik, ami az egyesület vezetőségének és a tagok szorgalmas, kitartó munkájának eredménye. Az elnökhelyettes 

arról is beszámolt, hogy több alkalommal  sikeres pályázat útján nyert az egyesület támogatást a megyei szövetségtől. A 

pályázati összeggel való elszámolás határidőre megtörtént. 

Szücs Ferenc rendőrőrs parancsnokhelyettes elmondta, hogy a rendőrség eredményes munkáját nagymértékben elősegíti a 

polgárőrséggel nagyon jól működő kapcsolat, a polgárőrök kiemelkedő és önzetlen munkája. 

A közgyűlés hivatalos részét követően a megyei szövetség, valamint a helyi vezetőség által  tárgyjutalmak átadására  került 

sor a 2014. évben legeredményesebb munkát végző polgárőrök részére.

A közgyűlés végén az egyesület elnöke a további sikeres munkavégzés reményében megköszönte a tagság 2014-es munkáját, 

és a támogatóknak az egyesület részére nyújtott erkölcsi és anyagi támogatást. A 2015-ös év munkájához a vezetőség 

nevében az elnök minden egyesületi tagnak jó egészséget és  kitartást kívánt.

                                                                                                                  Tóth Ferencné 

                                                                                                                            Egyesületi titkár

Változások a  Demecseri Városi Sportegyesület életében

2015. február 16-án a Demecseri Városi Sportegyesület megtartotta soron következő közgyűlését. A közgyűlés megtartását 

leginkább az indokolta, hogy az egyesület vezetőségének mandátuma a 2014. évben lejárt. Az egyesület vezető tisztségeire, a 

felügyelő bizottság tagjaira új személyeket kellett megválasztani. 

 Az egyesületi elnök személyére egy javaslat érkezett; a vezetőségi tagokra, valamint a felügyelő bizottság tagjaira több 

személyt is javasoltak a közgyűlés résztvevői. A szavazás eredményeképpen az egyesület vezetését az elkövetkező 5 évben az 

alábbi személyek látják majd el. 

Egyesületi elnök: Váradi László 

Alelnök: Jakab Ferenc

 Vezetőségi tag: Győri Tibor 

Labdarugó szakosztály vezető: Bernáth Zoltán

Kézilabda szakosztály vezető: Kósa István 

A felügyelő bizottság tagjai: Tóth Ferencné, Gégény Sándor, Vitális István

Az új vezetőségtől a tagság az egyesület stabil működését, a sport minőségi javulását reméli.

Közlemények
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Tisztelt Gazdák!

A nitrátérzékeny területekre vonatkozó előírásokról írok néhány gondolatot.

Nitrát-érzékeny területek

A vizek védelme érdekében a nitrátérzékeny területek az alábbi szempontok szerint kerültek kijelölésre:

- geológiai okok (karsztos területek)

- felszíni vizek minőségének biztosítása

- nagy létszámú állattartó telepek, valamint a hozzájuk tartozó trágyatárolók területe

A nitrátérzékeny területek fizikai blokkazonosítóit MEPAR szinten történő közzétételét a 43/2007. ( VI.1.) FVM rendelet 

melléklete tartalmazza.

2013. szeptember 1-től a nitrátérzékeny területek köre jelentősen bővült!

Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat

A nitrátérzékeny területeken kötelezően betartandó a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat!

Ennek fő elemei:

- az évente szerves trágyával kijuttatható nitrogén hatóanyag mennyisége max.

170 kg/ha,

- tilos trágyát kijuttatni október 31-től február 15-ig, kivéve az őszi kalászosok

fejtrágyázását, amely egyéb szabályok betartása mellett február 1-től lehetséges,

- a talajokra kijuttatandó tápanyagok mennyiségét talajvizsgálatra alapozva lehet

meghatározni, melyhez a termőhely adottságait is figyelembe kell venni.

A talajvizsgálatot 5 évente meg kell ismételni.

Növényfajonként a kijuttatható nitrogén hatóanyag mennyisége termőhelyenként a

nitrogén ellátottságtól függően korlátozott. 

Adatszolgáltatás

A nitrátérzékeny területen gazdálkodóknak, valamint az egy háztartás igényét meghaladó számú állattartást végzőknek a 

gazdálkodási évre (szeptember 1. és az azt követő év augusztus 31.) vonatkozóan a gazdálkodási évet követő december 31-ig 

adatszolgáltatást kell teljesíteniük. Az adatszolgáltatás a 2014. szeptember 1-től induló időszaktól elektronikus formában 

kötelező.

A 2013. szeptember 1-től kijelölt nitrát-érzékeny területeken a HMGY előírásait, mint például a talajvizsgálatra alapozott 

műtrágya-használatot csak 2014. szeptember 1-től kell alkalmazni (A 2014-2015-ös gazdálkodási évben).

Ebben az esetben az ilyen területen gazdálkodóknak a kötelező adatszolgáltatás határideje 2015. 
december 31-e lesz!
                                                                                                                          Nagy József  

                                                                                                               Agrárkamarai Tanácsadó

Közlemények
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Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI)

Egészségkommunikációs Központ (EKK)

Az egészség élmény!

Mindenki felelős a saját egészségéért. Az egészség pedig élmény! „Ezt szeretné tudatosítani, és az egészség megőrzéséhez 

segítséget nyújtani az Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI). A változáshoz első lépésként az intézeten belül alakult 

Egészségkommunikációs Központ (EKK) új formába önti az egészségüzenetek közvetítését. A népegészségügyi 

kommunikáció megújítását az Országos Egészségfejlesztési Intézet európai uniós forrásból, a TÁMOP-6.1.3B 

azonosítószámú Népegészségügyi kommunikáció fejlesztése című kiemelt projekt keretében valósítja meg.

Magyarországon a lakosság egészségi állapota jelentősen rosszabb, mint ami az ország fejlettsége alapján elvárható lenne. Az 

áttöréshez azt kell elérni, hogy az emberek ráeszméljenek: a legtöbbet saját maguk tehetik az egészségükért.

A Széchenyi 2020 program keretében 1,846 milliárd forint európai uniós támogatás segítségével megvalósuló projekt 

kiemelt célja, hogy az emberek ténylegesen is részt vállaljanak saját egészségük fejlesztésében. Ezért olyan programokat, 

kampányokat valósít meg az Egészségkommunikációs Központ, amelyeken a polgárok tömeges részvételére számítanak.

Ilyen esemény volt a projektkezdő Balaton körüli szűrőkamion-turné. 2013 nyarán a tópart körül több településen szó 

szerint a nyaralókhoz legközelebb, a strandokra vittük a mellrák és a melanoma szűréseket, az életmód-tanácsadást. Ebben 

együttműködtünk az Országos Tisztifőorvosi Hivatallal, a területi népegészségügyi szakigazgatási szervekkel és a helyi 

egészségügyi intézményekkel. Hasonló együttműködés eredménye és sikere volt az idén tavasszal az első Szűrés Éjszakája, 

amely országos Szűrési Stafétává alakult. További, a polgárokat bevonó programjaink: a Szív világnapja alkalmából 

lépcsőzésre invitáltuk az embereket, a mozgást javasoltuk a cukorbetegség egyik kiegészítő gyógymódjának, 

gyerekrajzokkal igyekeztünk a dohányzás abbahagyására sarkallni a dohányosokat és megdöntöttük a csoportos újraélesztés 

Guinness-rekordját. A nyár derekán  pedig a Mozgás Éjszakáján kínáltunk az embereknek lehetőséget arra, hogy 

kipróbáljanak szabadidősportokat és váltsanak egészségtudatos életmódra.

Eddig összesen több tízezer embert vontunk be aktív résztvevőként  a kampányainkba és általuk több százezer ember 

figyelmét hívtuk fel az egészséges életmód fontosságára. A projekt jelen van a közösségi média felületeken, és saját 

honlapján, az egeszseg.hu-n is megosztja az egészségüzeneteket.

A jövőben is az a fő célkitűzés, hogy a népegészségügyi kommunikációt úgy alakítsuk, hogy az emberek aktív részesei 

legyenek. Ezt a munkát segíti a most munkába álló több mint ötven helyi kommunikátor, akik az országban mindenhová 

eljuttatják majd a népegészségügyi üzeneteket.

                Erdős Judit

Egészségmegőrzés
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A kézilabda Szakosztály terve a 2015. évre

A demecseri tehetséges junior korú fiatalokra és az itt maradó felnőtt játékosokra támaszkodva szeretnénk minél jobb 

helyezést elérni a 2014-2015-ös bajnoki évben, a megyei I. osztályban. Célunk a bajnoki cím megszerzése!

Álmaink megvalósítása érdekében  heti 3 edzés, és felkészülési mérkőzések „hada” szerepel a programban. 

A játékosok nevében megígérem, hogy az edzéseken és a mérkőzéseken -a Fair Play szellemében- mindent megteszünk 

azért, hogy öregbítsük Demecser hírnevét, népszerűsítsük minél több demecseri és térségi fiatal körében ezt a csodálatos 

sportágat. 

Tájékoztatom a kedves olvasókat, hogy Sportegyesületünk tagsága  a 2015. február 16-án megtartott tisztújító Közgyűlésen 

- nyílt és egyhangú szavazással- 5 év időtartamra, ismét személyemet bízta meg a Kézilabda Szakosztály vezetésével!

Köszönöm a bizalmat! 

Köszönjük a segítséget támogatóinknak:

· Diószegi Mihály

· Képíró Sándor 

· Jakab Ferenc

· Privát Max élelmiszer Demecser (Gégény Viktor) 

· Demecser Város Önkormányzata 

TAO-s támogatók:

· SANO Modern Takarmányozás Kereskedelmi Kft. Csém

· Rúzsa Kft. Máriapócs

· Kisvárdai Kenyérgyár Kft.

· EUROFRUKT Kft.  Nyíregyháza

Köszönjük lelkes szurkolótáborunknak, hogy minden körülmények között segítették és bíztatták a csapatot!

Köszönjük a nézőinknek, hogy a belépőjegyek megvásárlásával is hozzájárultak a szakosztály működéséhez!

Kósa István

Egyéb információk

Nagy megtiszteltetés érte városunkat, ugyanis az első HUN-IOR Nemzetközi Utánpótlás Kézilabda Kupa-sorozat  egyik 

állomása Demecserben, a Városi Sportcsarnokban került megrendezésre 2015. február 6-án. A Demecseri csoportban a 

Iuvente Michalovce A, a  Kisvárdai KC SE, a Tiszavasvári SE, és a Sdvshor Ungvár  Női utánpótlás 

( G13) csapatok vettek részt.  A rendezvény lebonyolítását és a játékosok ellátását városunk biztosította. Ezúton is 

köszönjük mindazoknak, akik segítettek. 

Gera Sándor

Sportinfo
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A lap összeállításában közreműködtek:
Nagyidai-Lukács Viktória, Soltész László, 

Prescsák Enikő, Gera Sándor, Teremy Károlyné, Lengyel Lászlóné, Tóth Gyöngyi

A lapot kiadja: Demecser Város Önkormányzata, 4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1.
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