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Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Demecseriek!

A nagy rohanás után nemsokára elcsendesedik minden, mindenki 
igyekszik családi körben tölteni a karácsony ünnepét. A karácsony 
a béke, a szeretet, a család ünnepe. Az év vége az öröm, az ünnep 
mellett alkalmat ad arra is, hogy számvetés készítsünk az eltel 
esztendőről.

Az év során színes tartalmas rendezvényekre hívtunk, vártunk 
minden Demecserit, amelyeken ismét megmutattuk, hogy tudunk 
együtt, összetartó közösségként ünnepelni. E mellett igyekeztünk 
városunk mindennapjait úgy igazgatni, hogy mindannyian úgy 
érezhessük, hogy jó itt élni.

Közeleg az Advent, alig néhány hét, és újra itt a Karácsony. 

Váradi László
Demecser Város Polgármestere

Az advent nem lenne teljes a város adventi koszorúja és a gyertyagyújtások nélkül. A négy adventi 
gyertya lángja: még nem a várva várt pillanat beteljesülése, de az idő végét jelzi, a Karácsony 
eljövetelét, a Megváltó születését. Az adventi koszorú fényei, a négy gyertya évszázadok óta a 
biztosan bekövetkező, mindenkire váró örömhírre figyelmeztetnek.

Melegség tölti el a szívünket karácsony közeledtével, felerősödnek az érzelmeink családunk és 
közösségünk iránt. Az ünnep hangulatában mindenkinek a lelkét melegség járja át és szeretteinkre 
gondolunk. Nem a drága ajándékokat helyezzük előtérbe, hanem, hogy önmagunkból mit adunk 
és miről vagyunk képesek lemondani.

Sétálunk az ünnepi fényekben, rácsodálkozunk arra, milyen bensőséges, milyen meghitt képét 
mutatja ilyenkor minden utca, minden ház.  Advent  várakozó csendje, hatja át a várost.

Demecser ünneplőbe öltözött szívvel várja idén is a Karácsonyt. Ez hassa át a mi mindennapjainkat, 
a mi készülődésünket is. S hogy ez a készülődés még ünnepélyesebb legyen, ha tehetjük, 
kapcsolódjunk be minél többet a szervezők által összeállított téli programokba.

Az advent idején tartó várakozásban benne van egy érzés mely eszembe jutott, és ez a szeretet. 
Ez az egyszerű szó nagyon fontos az életünkben és mégis milyen gyakran megfeledkezünk róla. 

Böjte Csaba szavaival élve:
„A szeretet olyan, mint a gyógyszer, nem jutalom. Nem annak kell adni, aki megérdemli, hanem 
annak, akinek szüksége van rá.” 

Fogadjuk meg e szavakat és mi is igyekezzünk minél inkább azok felé fordulni, akiknek szüksége 
van a törődésre, a szeretetre.

Kedves Demecseriek engedjék meg, hogy szeretetteljes Karácsonyi ünnepeket, békés, boldog 
eredményekben gazdag Új évet kívánjak, a Képviselő-testület és a Hivatal munkatársai nevében!

Az elkövetkezendő 2019-es esztendőben is a szeretet, az összefogás, az együttgondolkodás 
jellemezze mindennapjainkat! 

Ehhez kívánok sok erőt, jó egészséget, kitartást, jókedvet és lelki békét!
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Demecser Város Önkormányzat 
Adventi Ünnepségsorozata
Fenyőfaállítás: 2018. november 29. (csütörtök)

Fenyőfadíszítés: 2018. november 30. (péntek)

Mikulásház: a Mikulás 2018. december 01-től december 
06-ig várja a gyerekeket 12 órától 17 óráig.

Első Adventi gyertyagyújtás:
(Demecser Város Önkormányzata) 

Ideje: 2018. december 02. (vasárnap) 16.00
Helyszín: Művelődési ház előtti tér
Ünnepi beszédet mond: Váradi László Demecser Város 
Polgármestere
Az ünnepi műsorban közreműködnek a DOC Általános 
Iskola tanulói Fazekasné Borbély Krisztina vezetésével, 
valamint a Barátság Nyugdíjas Egyesület Gyöngykoszorú 
Népdalköre Juhász Jánosné vezetésével.
Mézeskalács kínálás a Pendelyes Tánccsoport közremű-
ködésével.
A műsort követően az Önkormányzat minden jelenlévőt 
megvendégel.
(Sült debreceni, zsíros és tepertős kenyér, tea, boros tea)

DOC Általános Iskola Mikulás ünnepsége: 
Ideje: 2018. december 05. (szerda) 13.30
Helyszín: Művelődési ház

Színházi előadás:
A Dezsavü Színkör előadásában Spiró György:
Prah – Milliomosok című keserűkomédiáját tekintheti 
meg a kedves közönség.
Ideje: 2018. december 07. (péntek) 18.00
Helyszín: Művelődési Ház
Belépés INGYENES!

Polgármesteri Bál:
Ideje: 2018. december 08. (szombat) 18.00
Helyszín: DOC Gimnázium aulája

Második Adventi gyertyagyújtás:
Református Egyház közreműködésével
Ideje: 2018. december 09. (vasárnap) 16.00

Helyszín: Művelődési ház előtti tér
A műsort követően az Önkormányzat minden jelenlévőt 
megvendégel.
(Fánk, lángos, tea, boros tea)

Harmadik Adventi gyertyagyújtás:
Görög Katolikus Egyház közreműködésével
Ideje: 2018. december 16. (vasárnap) 16.00
Helyszín: Művelődési ház előtti tér
A műsort követően az Önkormányzat minden jelenlévőt 
megvendégel.
(Zsíros és tepertős kenyér, tea, boros tea)

Karácsonyi ajándékosztás a lakosság részére:
2018. december 18-tól
DOC Általános Iskola Karácsonyi műsora:
Ideje: 2018. december 21. (péntek)
- alsó tagozat  9.00
- felső tagozat 11.00
Helyszín: Művelődési ház

Karácsonyi koncert:
Ideje: 2018. december 22. (szombat) 17.00
Helyszín: Művelődési ház
Közreműködnek a DOC Alapfokú Művészeti Iskola 
növendékei és a DOC Általános Iskola felső tagozatos 
tanulói.

Negyedik Adventi gyertyagyújtás:
Római Katolikus Egyház közreműködésével
Ideje: 2018. december 23. (vasárnap) 16.00
Helyszín: Művelődési ház előtti tér
A műsort követően az Önkormányzat minden jelenlévőt 
megvendégel.
(Halászlé, tea, boros tea)

Csézy Városi Karácsonyi Koncert:
Ideje: 2018. december 23. (vasárnap) 18.00
Helyszín: Római Katolikus Templom
Belépés INGYENES!

Évbúcsúztató vendéglátás:
Ideje: 2018. december 28. (péntek) 15.00
Helyszín: Művelődési ház előtti tér
Az Önkormányzat minden jelenlévőt megvendégel.
(Lencsefőzelék, tea, boros tea)
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Kedves Demecseri Lakosok! Hívők és nem hívők!

Karácsonyra készülünk! Karácsony, az egyik legmeghit-
tebb ünnepe az embereknek. Sokan örülnek, de vannak, 
akiknek mindig fájdalmas az ünnep. Pedig ünnepelni kell, 
kellene! Gondolok azokra, akik kevés hittel élik minden-
napjaikat, akik nem tudják, hogy mit ünnepelnek, csak-
úgy „elvannak”, mert munkaszüneti nap van. Vagy azokra 
gondolok, akik a tömeggel együtt vásárolnak, fenyőfát 
vesznek, különleges ételeket sütnek-főznek, de valami hi-
ányzik az életükből, az ünnepükből. 

A keresztény ember az advent idejét várakozásban tölti. 
Várakozik, készül valamire, vár Valakit. És mi erre a lelki 
ünnepre készülünk a görögkatolikus egyházban novem-
ber 15.-től, 40 napon át igyekszünk egyre közelebb kerül-
ni az Ünnepelthez. 

Visszaemlékszem gyermekkoromra, - mi heten vagyunk 
testvérek, - s Szenteste délután elmentünk kántálni a fa-
luba. Szinte mindenkihez bementünk. Ma is eszembe 
van az egyik ház, ahol a nagy ruhás szekrény tetején volt 
egy fenyőág, azon volt néhány egyszerű szaloncukor. Ez 
volt a család karácsonyfája. Látszólag szegények voltak, 
de mégis gazdagok! Miért? Mert nem egy éneket éne-
keltünk, hanem legalább tízet, s ma is előttem van Róza 
néni és Mihály bácsi ragyogó arca, akik könyv nélkül, 
szívvel-lélekkel énekelték a gyönyörű karácsonyi éneke-
ket, velünk együtt. Hát ez a KARÁCSONY! És az egész falu 
énekelve, örömmel indult a templomba, a karácsony éjjeli 
szertartásra, hogy megünnepeljék Jézus születését! Még 
ma is beleremeg a szívem, ha rágondolok: tele templom, 
családok, - együtt énekeltünk, imádkoztunk, örültünk a kis 
Jézus születésének! 

Ma sok szülő ettől fosztja meg gyermekét, sőt önmagát 
is. Ma sokan nem tudnak ünnepelni, mert nem tudják, mit 
ünnepelnek. Mert a Lényegről feledkeznek meg! Nem tu-
dom elképzelni, mit jelent a karácsony azoknak, akik nem 
lépnek be az Úr házába. Nem tudom, mit jelent a Kará-
csony azoknak, akik csak sütnek-főznek; nem tudom mit 
jelent a Karácsony azoknak, akik egyetlenegy karácsonyi 
éneket sem énekelnek el! Nem tudom, mit jelent a Kará-
csony azoknak, akik csak külsőségekben látják az ünnep 
értékét.

Ünnepi szertartások a görögkatolikus templomban 
December 23. Vasárnap  9.00 A  hatodik gyertya meggyújtása; Szent Liturgia 
December 24. Hétfő, Szenteste         17.30 Karácsony éjjeli szertartás
December 25. Kedd, Karácsony I.  9.00 ünnepi Szent Liturgia, olajkenet
December 26. Szerda, Karácsony II.  9.00 ünnepi Szent Liturgia
December 27. Csütörtök   9.00 ünnepi Szent Liturgia
December 30. Vasárnap    9.00 Szent Liturgia
December 31. Hétfő   17.00 Óévvégi Hálaadó Szent Liturgia, 
              Közösségi teremben pohárköszöntő
2019. január 1. Kedd   9.00 Újévi Szent Liturgia
2019. január 6. Vasárnap Vízkereszt  9.00 Ünnepi Szent Liturgia, Vízszentelés

Demecseri Görögkatolikus
Egyházközség

„A TE SZÜLETÉSED KRISZTUS ISTENÜNK, 
FÖLDERÍTETTE A VILÁGNAK AZ 

ISTENISMERET VILÁGOSSÁGÁT…”
(Ünnepi tropár)

Nekem a Karácsony azt jelenti, hogy az Isten Fia meg-
született. Azért született, hogy megszabadítson gyarló-
ságainktól, azért, hogy magára vegye az én bűneimet. 
Nekem a Karácsony azt jelenti, hogy megtisztítom a szí-
vemet a szentgyónás által, hogy a kegyelem állapotá-
ban lehessek, s hogy így fogadhassam lelkembe az Isten 
Fiát! Nekem a Karácsony azt jelenti, hogy ott vagyunk a 
templomban, ünnepeljük ennek a piciny Gyermeknek a 
Születését! Örülünk, hogy megszületett, mint ahogy örül-
tünk és örülünk, ha gyermekünk született, születik. Milyen 
nagy ajándék egy gyermek. Isten hívja meg őt ebbe a vi-
lágba a szülők szeretetén és szerelmén keresztül! 

Nekem a Karácsony azt jelenti, hogy az Isten földerítet-
te nekünk az istenismeret világosságát! A Karácsony azt 
jelenti, hogy Isten szeretetből elküldte Fiát az emberek 
megváltásra, az én megváltásomra! Nekem a Karácsony 
ezek után jelenti a szeretet ünnepét! Azt, hogy együtt 
tudjuk megünnepelni Jézus születését, hogy együtt me-
gyünk a karácsonyfa elé, kántálunk, énekelünk együtt, 
sugárzó arccal örvendezünk Jézus születésének. „A kis 
Jézus megszületett, örvendjünk!” „Fel nagy örömre, ma 
született…”  „Csillag gyullad magas égen, égi sereg jön 
az éjben, örömhírét hozzák nékünk….” és folytathatnám a 
sok örömből táplálkozó népénekeinket. 

Sokszor emlegetett költőnket szeretném újra idézni, 
Angelus Silesius: „Ha Krisztus százszor is születne Betle-
hemben, elvesznél, hogyha nem jönne el a szívedben.”

Kedves Olvasó! Kedves Ünneplő Demecseriek!
Mindezekből következik, hogy ha Krisztus nem szüle-

tett volna meg, nincs Karácsony, nincs munkaszüneti nap, 
nincs, ami feltöltse a lelkünket.  De Krisztus megszületett, 
hogy bármely felekezethez is tartozzon valaki, saját temp-
lomába menjen el, köszönje meg az Istennek az életét, 
a családját, az egészségét, az örömeit és bánatait, mert 
Krisztus eljött értem, érted, s mindannyiunkért, hívőkért 
és kevésbé hívőkért. 

Milyen lesz a karácsonyunk? Olyan lesz, amilyenné tesz-
szük. Olyan lesz, amilyenre felkészültünk. Olyan lesz, ami-
lyet megérdemlünk! Lesz-e fehér karácsonyunk? Mind-
azoknak fehér lesz, akik nem a külsőségekben, hanem 
belül tudnak ünnepelni. Azoknak lesz fehér a karácsonya, 
akik megtisztítják lelküket a szentgyónás kegyelmeiben, s 
tiszta szívvel és alázatos lélekkel tudnak majd leborulni a 
jelképes betlehemi jászol előtt. 

Így kívánok minden kedves demecseri, jóérzésű testvé-
rünknek lelkiekben megújulni akaró, belül, a szív mélyén 
történő karácsonyi szent ünnepet, hogy Krisztus születése 
földerítse sok demecseri ember lelkében az istenismeret 
világosságát! Áldott Születés ünnepet és reményteli új 
esztendőt kívánok: 

     Szabó Gábor görögkatolikus esperes paróchus

Vízkereszt után kezdődik a házszentelés. Kérjük a kedves híveket, hogy fehér terítőt, gyertyát, 
pohárban vizet és imakönyvet készítsenek el a házszentelésre, s a templomi hirdetés szerint nyi-
tott ajtóval várják Krisztus szolgáját, hogy lakóházunkat megszentelje! 

Szabó Gábor esperes, paróchus



Római Katolikus Egyház Alkalmak, melyek segíthetnek a karácsonyi 
készületünkben:

Ebben az évben is beléptünk adventba és megkezdődött 
a felkészülés karácsonyra. Hiszen az advent a várakozás 
és készület ideje. Minden készület jelzi, hogy mennyire 
fontos számunkra az, amit várunk. Mint egy messziről 
jött, rég nem látott rokonunk vagy barátunk esetében: 
készülünk az érkezésére. Főzünk, takarítunk, ha kell, 
szabadságot veszünk ki arra a napra, mert fontos a másik 
ember.

Valahogyan ilyen számunkra a karácsony is: erre is 
készülnünk kell. Persze nem úgy, ahogyan a boltok 
sugallják, hogy már novembertől kezdve kezdjük el a 
karácsonyi ajándékok vásárlását. Ez is készületre sarkall 
minket, de elvonja a figyelmünket a lényegről és a 
másodlagos dolgokat helyezi előtérbe: a rohanást, a 
vásárlást, az ajándékozást, a lelki ráhangolódás pedig 
elveszi. Talán ezért van az, hogy nagyon sok ember már 
várja, hogy vége legyen a karácsonynak, mert már most 
elfáradt, belefáradt az egész készületbe. Sokan, már most 
leakarják tudni a karácsonyt, túl akarnak esni rajta, azért, 
mert nem sikerült igazán felkészülni az ünnepre.

Egy történet jut erről eszembe egy hegymászó csoportról, 
akik többed magukkal elindulnak, hogy meghódítsanak egy 
magas csúcsot. Az ilyen hegymászó csoportról tudni kell, 
hogy a hegymászók mellett mindig vannak olyanok, akik 
segítenek vinni a felszerelésüket: a sátrat, élelmet, ruhákat, 
a hegymászósához szükségese eszközöket. Keleten ezeket 
az embereket serpáknak hívják. Ők azok, akik ezeket a 
komoly terheket cipelik. Így a hegymászók könnyen és 
gyorsan tudnak előre jutni. Az egyik ilyen alkalommal, már 
vagy egy hete megállás nélkül ment előre egy hegymászó 
csoport. Már szinte elérték a csúcsot, amikor arra lettek 
figyelmesek, hogy ezek a serpák megállnak és lerakják a 
csomagokat és csendben ülnek, mint ha csak várnának 
valamire. A csoport többi tagja először azt gondolta, hogy 
ennyi cipekedés után biztos elfáradtak és szükségük van 
egy kis pihenésre. Mikor azonban már több órát ültek egy 
helyben, akkor oda mentek hozzájuk és kérdezgették: miért 
ültök itt ilyen sokáig? Mikor mehetünk már tovább? Ekkor 
az egyik serpa azt mondta: sajnos még néhány napot itt 
kell töltenünk, mert olyan gyorsan jöttünk, hogy a lelkünk 
lemaradt. Most meg kell várnunk, míg utolér bennünket.

Lehet, hogy mi is elveszítettük valahol a lelkünket. 
Lehet, hogy nekünk is meg kellene állnunk, mint a 
serpáknak, hogy a lelkünk utolérjen minket. Erre hív 
meg bennünket az advent: a várakozásra és a készületre. 
Lehet, hogy ez a készületet az életemben megjelenik 
akkor, amikor elmegyek vasárnaponként az adventi 
városi gyertyagyújtásokra, ahol a rég nem látott 
ismerősökkel és barátokkal találkozhatok. Lehet, hogy 
ez a készület egy karácsonyi koncert lesz, melyen részt 
veszek azért, mert szeretném feltölteni a lelkemet. Lehet, 
hogy rászánom magam és elmegyek a szentmisére 
vagy az istentiszteletre, hogy kapjak valami olyat, amit a 
világ nem tud megadni. Lehet, hogy szenteste egy-két 
karácsonyi dalt énekelek családommal, hogy az ünnep 
meghitté váljon odahaza. Akárhogy is, sokszor nem kell 
nagy dolgot tenni azért, hogy a lelkem is megérkezzen, 
néha csak annyit, hogy megállok egy kicsit. Kívánom, 
hogy lelkileg is fel tudjunk készülni és ettől legyen békés, 
boldog karácsonya mindenkinek.

1. Dec. 8-án, 15-én és 22-én (szombaton) Roráte 
szentmisék lesznek reggel 6 órától templomunkban.

2. Dec. 16-án (vasárnap) adventi lelkigyakorlat, mely 
14 órakor kezdődik a Művelődési Házban. Két komoly 
előadást hallgathatunk meg Szabó József spirituálistól, 
aki Egerből érkezik hozzánk. Majd az adventi városi 
gyertyagyújtás után - már a templomban - lesz 
lehetőség a szentgyónás elvégzésére, és kb. 17 órakor 
közös szentmisével zárjuk a napot. Fontos, hogy ezen a 
vasárnapon a 930-as szentmise elmarad!

3. Dec. 23-án közös adventi gyertyagyújtás a város 
főterén, majd 18 órára Czézy karácsonyi koncertjére 
hívjuk az érdeklődőket. A koncert után adományt 
szívesen fogadunk, melyet templomunk fűtésének 
korszerűsítésére szeretnénk fordítani!

4. Dec. 24-én (szenteste) 23:30-kor pásztorjáték, majd 
éjféltől szentmise.
    Dec. 25-én és 26-án (karácsony I. és II. napján) pedig 
930-kor lesznek a szentmisék.
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Református Egyház

Demecser Város Önkormányzata 
Konyha és Étterem bemutatkozása

A világ világossága…

„Ajándékot adtak neki…”

Karácsony közeledtével, és így az év vége felé különösen, 
bennünk, idősebb emberekben felidéződnek a régmúlt 
karácsonyok emlékei. Előttem is ott van az a gyermeki 
várakozás, ami eltöltött annak idején. Nem voltak még 
fényfüzérek, de mi kezdetleges eszközökkel és módon 
igyekeztünk villanyfényt szerkeszteni a fenyőfára. A 
szén közül kiszedett gyújtózsinór volt a segítségünkre, 
és lapos, 4,5 V-os elemmel igyekeztünk biztosítani a 
szükséges áramellátást. És milyen öröm volt az, amikor 
sikerült fény „varázsolnunk” a frissen kivágott fenyőfára. 
Azóta már más fényt igyekszek meggyújtani…
A karácsonyfán a vásárolt égő sor ma bevilágítja a 
legtöbb szobát, sőt a házakat is. De sajnálattal látom, 
hogy mennyi emberi szív van, talán még nagyobb 
sötétségben, mint amilyenben a 60-as, 70-es években 
volt.
Olyan megdöbbentő, hogyha szétnézünk a boltok 
és az Internet ünnepi kínálatában, a karácsony igazi 
lényegére szinte semmi sem utal. Mi még tudtuk, 
hogy a karácsonyfán meggyújtott hagyományos, 
vagy elektromos gyertya fénye a Betlehemben eljött 
világosságra utal. De ki mondja el ezt a ma emberének? 
Kicsiknek és nagyoknak. Ki mutatja fel korunkban 
az életével azt a világosságot, amely életet fakaszt, 
melegséget áraszt, vagy ha kell, még gyógyulást is ad? A 
szétszakadt családokban, karácsonyfa nélkül, vagy azzal 
együtt felgyullad-e a betlehemi fény? Jézus önmagáról 
mondta: „Én vagyok a világ világossága, aki engem 
követ, az nem járhat sötétségben.”
De egyáltalán annak, aki gyermekkora, vagy évek esetleg 
évtizedek óta sötétségben él, ki mondja el azt, hogy mi 
a probléma, mi az alapvető baj az életében? Hiszen a 
karácsony üressége is csak jel. Jelzés a meg nem gyulladt, 
vagy kialudt fényről.

Az önkormányzati étterem és konyha 2017. január 
01. napjától önkormányzati fenntartású önálló 
intézményként működik.

A konyha jelenleg napi átlagban 350 fő gyermek és 
mintegy 400 fő felnőtt étkeztetését látja el. 

Friss hazai alapanyagokból készült ízletes ételekkel 
igyekszünk  az étkezők igényeit kielégíteni.

Pályázati forrásból  felújításra került a főzőkonyha. A mai 
kor igényeit kielégítő sütők, gépek beszerzésére került 
sor 2017. évben. 2018. évben is sikeresen pályázott 
az önkormányzat a konyha és ebédlő megújítására, 
külső szigetelésre, valamint az ebédlő berendezésének 
cseréjére. 

A jól felszerelt konyhai berendezések a konyha 
személyzet, a szakácsok és kisegítők magas szakmai 
felkészültsége, hozzáértő, áldozatos munkája biztosítja 
a bőséges, változatos ételek elkészítését.

A nálunk készült  ételeket  gondos, hozzáértő kezek 
kiváló, friss hazai alapanyagokból készítik.

1940-ben a karácsony előtt vasárnapon Pansurnajituban 
(Szumátra) Benjamin törzsfőnök arra kérte a 
misszionáriust, hogy istentisztelet után szólhasson a 
gyülekezethez. Szívesen beleegyezett a misszionárius. 
Benjamin törzsfőnök ezt mondta az embereknek:

  - Küszöbön a karácsony, a betlehemi bölcsővel, hol 
az üdvözítő Jézusunk született. Szokás, hogyha egy 
gyermek születik, ismerőseink, rokonaink körében, 
ajándékot viszünk neki. Magas származású gyermeknek 
még nagyobb ajándék jár. Mégsem gondoltunk még 
soha arra, hogy a gyermek Jézusnak, ki érettünk született, 
ajándékot vigyünk. 
Most azt ajánlanám tehát, hogy karácsony napján 
hozza el mindenki ajándékát. Legjobb ajándék szívünk 
lesz, de ezen felül adakozhatunk arra is, hogy országa 
növekedjék. 

A törzsfőnök szavai nem maradtak hatás nélkül, karácsony 
napján szép összeg pénz és sok rizs  gyűlt össze.

De lehet ez ma másként! Akár már ezen a karácsonyon 
is. Ezt hirdetik minden templomban, ahol a tiszta 
evangélium szól. Ezt igyekszünk mi is átadni, családon 
belül és azon túl is. Hirdetjük gyermekkorom egyik 
kedvenc karácsonyi énekével együtt:
„Világ világossága jött, e gyászos földre le, 
a földre jött, a földre jött,vigasz jött Ővele”

Bárcsak meghallanák sokan és megértenék ezt az igazi 
örömhírt, hogy övék is lehet a legnagyobb ajándék, 
Jézus Krisztus, és vele együtt az éltető világosság, és a 
menny soha el nem múló fénye, ajándéka!

Bodnár Péter
református lelkész

Az ebédlő ideális helyszín ballagásra, családi 
eseményekre,bálok megtartására,  melynek  lehetőségét 
az elmúlt időszakban nagy örömünkre egyre többen 
ki is használtak.  10 fő feletti létszám esetén lehetőség 
van hétvégén és munkaszüneti napokon ételek 
megrendelésére, és igény esetén azok kiszállítására is.

A rendezvényekhez  a mai kor igényeit is kielégítő 
dekorációs anyagokat, terítéshez szükséges eszközöket 
és kiszolgáló személyzetet is tudunk biztosítani. 
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Az önkormányzattal közös terveink között szerepel a 
jelenlegi felnőtt étkeztetést igénybe vevők (szociális 
és vendég ebédelők) körében igény esetén a hétvégi 
étkeztetés bevezetése is.

A minden napi munkánk mellett azonban jutott idő egy 
kis megérdemelt pihenésre és szórakozásra is. 

Juliusban a Református egyház kishutai vendégházába 
kirándultunk. A kirándulás nagyon jó hangulatban telt, 
a dolgozók a megérdemelt pihenéssel  és szórakozással 
töltötték a napjukat.

A Demecseri Városi Sportegyesület csapatainak lassan 
véget ér az őszi szezon.

A labdarúgók 15 mérkőzést követően pihenhetnek rá 
a tavaszi fordulóra. A felnőtt csapat az utolsó meccsét 
követően az 8. helyen, az U19 az 15. helyen és az U16 a 11. 
helyen zárta az évet a tabellán. A csapatok Váradi László 
polgármester úr meghívására egy közös záróvacsorán 
vettek részt, ahol polgármester úr megköszönte a 
játékosok és az edzők eddigi munkáját, valamint beszélt 
a jövőbeli fejlesztésekről és terveiről, amik érintik 
majd a csapatokat és a labdarúgást Demecserben. 
Berecz Csaba, a felnőtt csapat edzője, értékelte az 
őszi fordulóban elért eredményeket, kitért a csapat 
erősségeire és gyengeségeire, előrevetítette jövőbeli 
terveit és elvárásait játékosaival szemben. Gera Sándor 
az U19 edzője, szintén beszélt csapata teljesítményeiről 
és meglátásairól. Zsoldos Tamás, az U16 edzője, utolsó 
meccsüket követően értékelte az őszi szezont.

Nem lesz hiány megvalósításra váró tervekből, mivel 
tavasztól már U7, 9, 11 és U 13-as csapatokkal bővül majd 
a labdarúgó szakosztály, a Bozsik program keretein belül.

Végül december 5.-én az U19 és 16-os korosztály fiataljai 
jutalom meccsen vehetnek részt, a Magyar Kupában 
ugyan is Sényőre látogat a Ferencváros.

Október 27-én első alkalommal batyus bált rendeztünk, 
amely nagyon jó hangulatban telt,  a mulatás és szórakozás 
fergeteges volt. A bál bevételét az ebédlő dekorációs 
kellékeinek bővítésére szeretnénk felhasználni. A bált 
támogatóinak ezúton is hálás köszönetünket fejezzük ki. 

Napról napra minden erőnkkel azon vagyunk, hogy 
többet és jobbat, minden igényt kielégítő szolgáltatást 
nyújtsunk . A szolgáltatás színvonalának  javításához 
szívesen vesszük építő , jobbító javaslatukat.

Munkatársaim - a konyhai dolgozók – és a magam 
nevében kívánok mindenkinek Békés Boldog szeretettel 
teljes Karácsonyi Ünnepeket.

Tóth Ferencné 
mb. intézményvezető

Városi Sport!
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A kézilabda szakosztály felnőtt csapata megkezdte 
a szezon második fordulójának meccseit. Az első 
fordulót követően, a tabella első helyéről várhatták az 
új kihívásokat. Az idei utolsó mérkőzésükre december 
9-én, vasárnap 17 órakor kerül sor, melyre sok szeretettel 
várja az érdeklődő közönséget. Az U9-es fiúk december 
2-án vesznek részt a szövetség által rendezett kisiskolás 
bajnokságban, melynek Hajdúböszörmény ad majd 
otthont. A gyerekekre a tornán két meccs vár, amit 3+1 
felállásban játszanak, 2x10 perces játékidővel.

Előrelátható tervekből itt sincs hiány. Azon felül, hogy 
a szakosztály U9 és U8-as csapatai későbbi tornákon 
fognak részt venni, a nagycsapat számára a magasabb 
osztályba való feljutás a cél. Ehhez mindenképp az első 
hely megőrzése szükséges a szezon végéig, valamint 
egy olyan ifi csapat kiállítása a következő szezonban, 
ami képes egységgé kovácsolódni és megméretni magát 
kézilabdában. Az ifjúsági csapat tehát várja jelentkezőket! 
Az igényeket az osztályfőnököknél vagy a testnevelőknél 
lehet jelezni, akik továbbítják azokat az egyesületnek.
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Végül, de nem utolsó sorban meg kell említenünk egy 
újabb sportág, a röplabda látványsporttá avanzsálását, 
ami bekerült a társaságiadó-kedvezményen keresztüli 
támogatások (TAO) rendszerébe, abba körbe, amelyet 
eddig a labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a vízilabda 
és a jégkorong alkotott. 

Mint minden sportágban, így itt is kiemelt szerepet kap 
az utánpótlás nevelés. Reméljük városunkba is elindulhat 
majd ennek a remek sportágnak egy verseny szintű 
oktatása.

Ez úton szeretnénk jó pihenést kívánni a csapatoknak, sok 
sikert az elkövetkező meccsekhez, eredményes új évet!

Zs.Á.


