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Születés:
1. Bacsó Boglárka
2. Balázs Szamanta
3. Balogh Benett Zsolt
4. Balogh Jázmin Maja
5. Balogh József Benjamin
6. Balogh Linett
7. Balogh Zoé
8. Barnák Botond
9. Bartha Fanni
10. Bernáth Olivér Mór
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11. Bódi Lora Bella
12. Erdős Milán Olivér
13. Farkas Kevin Tibor
14. Fazekas Zsolt
15. Feczus Liza
16. Fodor Tibor
17. Fodor Tibor Gábor
18. Földi Olivér
19. Furkó Bálint
20. Győri Roland
21. Hajcsák Léna
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22. Hajnal Botond
23. Karaffa Kristóf
24. Képiró Szófia
25. Kovács Lara Bella
26. Labbancz Boglárka
27. Laczkó András Levente
28. László Roland
29. Lukács Bence
30. Mák Benjámin
31. Mező Máté
32. Nagyidai Bítia

33. Palicz Viktória
34. Papi Ráhel Léna
35. Pataki Léna
36. Patkás Sándor Martin
37. Scholcz Szabolcs
38. Szép Imre Gergő
39. Szilvási Csaba Márk
40. Tamás Zoé
41. Tuza Zsombor László
42. Váradi Dávid Kevin

Halálozás:
1. Bacsó Sándor
2. Bagonyi József
3. Balázsy Zoltán Sándor
4. Berta Ferenc
5. Borbély Béla
6. Daku István
7. Ecsedi György
8. Enyedi Józsefné (Lucza Julianna)
9. Fabu József
10. Fabu László
11. Fabu László Ferencné (Orosz Katalin Ágnes)
12. Fekete István
13. Gergely Jánosné (Feskó Gizella)
14. Hagymási Sándorné (Fabu Ilona)
15. Hajnal Gyuláné (Nagy Mária)
16. Hegedüs Béláné (Ősz Klára)
17. Horváth Imre Györgyné (Ignéczi Erzsébet)
18. Jenei Imréné (Nemes Éva)
19. Kantár Lászlóné (Lippai Erzsébet)
20. Kató Lajos
21. Kemecsei László

22. Kepics Györgyné (Gyurkó Ilona)
23. Kovács Györgyné (Csadek Borbála)
24. Kovács József
25. Kovács Menyhért
26. Kozma Dánielné (Vadász Piroska)
27. Lakó András
28. Lukács Sándorné (Mikó Piroska)
29. Mizsik István
30. Mohácsi László Kálmán
31. Murzsa György
32. Pásztor Miklósné (Sinka Zsófia)
33. Sebők Mihály
34. Sempergel Gyula László
35. Sepa József
36. Szabó Jánosné (Farkas Mária)
37. Tatos Tiborné (Paulon Margit)
38. Teremi Lászlóné (Barati Zsófia)
39. Teremy Józsefné (Papp Erzsébet)
40. Tóth Sándor
41. Vaskó Sándor
42. Vajda Zoltánné (Huszti Aranka)
43. Zele Lászlóné (Nagy Aranka)

Házasságkötés:
1. Beri Erika - Balogh Csaba
2. Máté Nikoletta – Kovács László
3. Tonté Anita Mária – Csonka György Norbert
4. Dr. Teiringer Nóra – Tóth Csaba
5. Varga Eliza – Varga Gyula
6. Rézműves Mária – Balogh Gyula
7. Soltész Bernadett – Pataki Péter
8. Sápi Eszter Csilla – Varga Dávid
9. Szilvási Dorottya – Szűcs Béla
10. Bakró Helén – Dinó Róbert
11. Dr. Szanyi Adrienn – Berta Zoltán
12. Palicska Ivett – Csikós István
13. Tóth Brigitta – Bernáth Richárd
14. Mező Dóra – Fazekas Zsolt
15. Horváth Nikoletta – Fuziák Arnold
16. Dr. Himinec Anita – Csintalan Ádám

17. Machnik Brigitta – Mező Máté
18. Dubecz Nóra – Haraszti Sándor
19. Gulyás Ilona Krisztina – Szilágyi Szabolcs
20. Nagy Anita – Hajnal Zoltán
21. Kovács Nikoletta – Sipos Tibor
22. Molnár Petra – Dankó Miklós
23. Vörös Laura – Mák Dávid
24. Béres Kitt – Beri István
25. Rádi Csilla – Jakab Attila
26. Lippai Tünde – Homonyik Csaba
27. Zsiros Márta – Labbancz Zoltán
28. Imre Marianna – Győri László
29. Gemzsi Zsanett – Forgony Róbert
30. Bacsó Bernadett – Rádi Attila
31. Székely Katalin – Szilágyi Norbert
32. Tóth Erika – Labbancz Sándor
33. Kovács Judit – Molnár Mihály
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Kedves Demecseri Lakosok!
Kérem fogadják szeretettel mostantól rendszeresen
megjelenő kiadványunkat, mellyel közelebb kívánjuk
hozni Önökhöz a városban zajló eseményeket és történéseket. Újságunkat egy polgármesteri interjúval kívánjuk megnyitni, melyet fogadjanak szeretettel.
Üdvözlöm Polgármester Úr, kérem, nyissa meg
beszélgetésünket!
Tisztelt Demecseriek! Szeretném megköszönni a
bizalmat, hogy a választások után én foglalhattam el a
polgármesteri széket. Minden igyekezettemmel azon
leszek, hogy megfeleljek ennek a tisztségnek.
Hogy érzi magát az új szerepkörben?
Rengeteg feladat hárul Ránk, a hivatal dolgozói
mind egy stabil önkormányzati rendszer kialakítására
törekednek, bár sok a feladat, az elintéznivaló. Megnehezíti a dolgomat a kívülről érkező feszültségkeltés, de
mindezek ellenére nagy lelkesedéssel állok az előttem
álló feladatokhoz.
Ha már a feszültséget emlegette, tudna mondani
egy pár szót a testületben kialakult helyzettel kapcsolatban?
A város lakóinak az érdeke az első. A békében történő együttélés, és a város fejlődése. Ennek érdekében
hajlandó voltam szembe szállni a testület egyes tagjaival is, mert nekünk nem feladatunk Önös érdekek és
érzelmek alapján dönteni. A magánembert otthon kell
hagyni és felelős városvezetőként kell viselkedni. Reményeim szerint a békétlenség megszűnik a településen és egy élhető városképet sikerül kialakítani.
Mennyi igazságtartalma van a pletykáknak az
Ön és Váradi László közötti kontaktusban?
Több olyan projekt zajlik jelenleg is Demecserben,
amelyek még hathatósan érintik a volt városvezetést,
ezért a helyzet helyreállítása érdekében szükség van
egyeztetésre. A szóbeszéddel ellentétben ez nem jelent
magán jellegű egyezséget közöttünk.
A régi ügyek és történetek lezárása érdekében a
megfelelő lépések megtétele már zajlik, melynek eredménye a Kormányhivatal hatáskörébe kerül átadásra,
így a döntés az ő kezükbe kerül. Az önbíráskodás nem
a mi feladatunk, nekünk Demecser szükségleteit kell
szem előtt tartanunk.Afelsőbb vezetéssel kell törekednünk a jó kapcsolat kialakítására, hogy elképzeléseink
a település fejlődésével kapcsolatban, minél szélesebb
körben kerüljenek támogatásra.
A munkakapcsolatok alakulását, hogy látja Polgármester Úr a településen?
Mindenki magkapta a lehetőséget, hogy bizonyít-

son. Aki félre tudta tenni a sérelmeit és a városért képes
együtt dolgozni, az a csapat része lesz. Aki pedig csak a
megfelelő pillanatot keresi, hogy hátráltassa az önkormányzat munkáját, azzal sajnos a későbbiekben nem
fogunk tudni együtt dolgozni.
Kérem meséljen jövőbeli terveiről?
Az éven szeretném, ha lehetőségünk nyílna több
olyan projektre, amely a demecseri lakosok régi vágyát váltaná valóra. Ezek megvalósítására fektetjük a
hangsúlyt, miközben minden egyéb téren értékteremtő
munkát kívánunk végezni, úgy, hogy közben valami
pluszt nyújtunk a lakosoknak. Célunk még, hogy színvonalas szórakozást hozzunk el a város csendes kis életébe.
Valamint elképzeléseim szerint, a családi kasszát
megterhelő nagyobb alkalmak előtt támogatásban részesülne Demecser minden lakosa, ahogy ez a karácsonyi ünnepek előtt is történt. A megélhetési segélyezést meg kívánom szüntetni, de a valóban rászoruló
embereket, vagy a nehéz helyzetbe kerülőket továbbra
is megpróbáljuk segíteni lehetőségeinkhez mérten.
Mivel kívánja zárni ezt a tartalmas beszélgetést?
Remélem közösen jó eredményeket érhetünk el. A
váltás már megtörtént, most már csak változásra van
szükség. Mi mindent megteszünk annak érdekében,
hogy élhetővé tegyük ezt a várost.
Köszönöm szépen az őszinte szavakat, sikeres
munkát kívánunk Önnek a jövőben.
Tóth Eszter Adrienn
felelős szerkesztő
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adóalany, aki január 1-ig betöltötte a
65. életévét, és nincs kommunális
adó hátraléka. A mentesség igénybevételéhez március 1. után adatbejelentő nyomtatványt kell benyújtani,
amely a Polgármesteri Hivatal Adóirodájában szerezhető be, vagy az eönkormányzati ügyfélportálról lehet
letölteni. A részletekről az Adóiroda
munkatársai tudnak felvilágosítást
nyújtani.

vezetésére. A pályázati kiírás megtekinthető a https://kozigallas.gov.hu/
publicsearch.aspx oldalon és a
www.demecser.hu oldalon. A pályázat benyújtási határideje: 2020. február 20.

Az átszervezéssel kapcsolatos adminisztratív feladatokat elvégeztük.
Önkormányzati hírek
Jelenleg rendben folyik a mindennapi munka végzése, a 2020. évi költTájékoztatás
ségvetési rendelet elkészítése, a foa Demecseri Nonprofit Kft.
lyamatban levő pályázatok hiánypótügyvezetőjének személyéről
lásának intézése.
Határidőben, 2020. január 6-ig beDemecser Város Önkormányzat
nyújtottuk a pályázatunkat az idei Képviselő-testülete a Demecseri Váközfoglalkoztatási programokra.
rosgazda Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezetőjének 2020. január 1.
Adókedvezmény bevezetése
napjától Veres Csabát bízta meg határozatlan időre. Folyamatban van a
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakossá- Kft. gazdálkodásának áttekintése, a
got, hogy Polgármester Úr javasla- gazdaságos működés feltételeinek
tára Demecser Város Önkormányzat kialakítása.
Képviselő-testülete 2020. január 6-i
ülésén módosította a magánszemé- Intézményvezetői pályázat kiírása
lyek kommunális adójáról szóló
rendeletét. A módosítás értelmében
Intézményvezetői álláshelyre pá2020. március 1. napjától mentesül lyázatot írtunk ki a Demecser Város
az adófizetési kötelezettség alól az az Önkormányzata Konyha és Étterem

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Kovács Miklós alpolgármester alpolgármesteri feladatait –
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 77.§ban biztosított jogkörömben - teljes
körűen megvontam az 1/2020.(I.16.)
számú határozatommal 2020. január
16. napjától.
Rátkai Sándor
polgármester

A Demecseri
Közös Önkormányzati
Hivatal alapítása
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2020. január 1. napjától a
Demecseri Polgármesteri Hivatal és
a Gégényi Polgármesteri Hivatal
egyesült, azaz megszűnt jogutódlással. A jogutód: a Demecseri Közös
Önkormányzati Hivatal, melyhez Demecser és Gégény települések tartoznak.
A Demecseri Közös Önkormányzati
Hivatal székhelye:
4516 Demecser Kétezer-egy tér 1.
Kirendeltségei:
Demecseri Kirendeltége:
4516 Demecser Szent István út 2-4.,
Gégényi Kirendeltsége:
4517 Gégény Dombrádi út 2.
Rátkai Sándor Polgármester Úr a
Demecseri Közös Önkormányzati
Hivatal jegyzőjének pályázati eljárást követően 2020. január 01. napjától határozatlan időre Bötykös Katalint nevezte ki, aljegyzőnek Balázsné
Keller Olgát.

Tájékoztatás az önkormányzat
gazdasági helyzetéről

Az önkormányzat szállítói tartozása a polgármesteri munkakör átA Hivatal ügyfélfogadási rendje
adása-átvételekor a jegyzőkönyv
alapján 106.595.419,- ft volt. A szálHétfő: 8.00-12.00 óra
lító tartozások jelentősen csökkentek
Kedd: 8.00-12.00 óra
Polgármester Úr által bevezetett taSzerda: 8.00-17.00 óra
karékossági intézkedéseknek és a taCsütörtök: nincs ügyfélfogadás
karékos gazdálkodásnak köszönhePéntek: 8.00-12.00 óra
tően, 2020. január 13-i állapot szerint
64.726.183,- ft az önkormányzat
Apolgármester fogadóórája:
összesített szállítói tartozása. A szálkedd délután 13.00-16.00 óra
lítói tartozások ledolgozását követőAjegyző fogadóórája:
en szeretnénk megvalósítani olyan a
hétfő délután 13.00-16.00 óra
lakosság széles körét érintő beruházásokat, mint pl. a még le nem aszfalKérjük Tisztelt Ügyfeleinket, tozott utak aszfaltozása, járdák építéhogy ügyeiket az ügyfélfogadási se, javítása, a közvilágítás korszerend betartásával szíveskedjenek in- rűsítése.
tézni!
Bötykös Katalin
Az alpolgármester feladatainak
jegyző
teljes körű megvonása

KÖZLEMÉNY
Közvilágítással kapcsolatos problémák bejelentése:
info@kovika.hu 06709302402
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Ø Megtörtént az Árpád út és a Szabadság út kátyú-
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letek síkosság mentesítése.
zása, mely első lépése a szilárd útburkolat elkészí- Ø A Berkeszi úton lévő fasor kivágásra került, ezzel
tése előtti folyamatnak, valamint feltöltésre kerülbiztonságosabbá téve az arra járó emberek otthotek a Bogdányi úton tátongó hatalmas gödrök, janaikba történő hazatérését.
vítva ezzel a közlekedés minőségét.
Ø Elkészült a hamarosan születendő szarvasmarha
borjak részére az ellető istálló.
Ø Kialakításra került egy téli betonelem gyártó üzem
a „Kólagyár” területén, melyben hamarosan meg- Ø Mindemelett az általános feladatok elvégzése foindulnak a munkálatok: térkő, betonoszlop gyártás.
lyamatos, gondolva itt például:
Ø Végre megtörtént az Egészségház életveszélyes
 a hulladékok eltakarítására,
előtetőjének javítása is, komfortosabbá téve ezzel
 a betonozási munkákra, megfelelő időjárási viaz ott dolgozók munkakörülményeit.
szonyok esetén,
Ø A rendkívüli időjárás esetén szükséges intézkedé az állattartó telep rendben tartása, az ott lévő
sek megtétele folyamatos. Zajlik a város útjainak
állatok feldolgozása a Demecseri Élelmezési
járhatóvá tétele, valamint a középületek előtti terüüzem részére.
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A Roma Nemzetiségi Önkormányzat is megalakult kisebb kezdeti nehézségek után.
Elnöke:
Balogh István Csaba
Elnökhelyettes:
Balogh Ferenc
Tagjai:
Sempergel Kálmán képviselő
Balogh József képviselő
Balogh Jenő képviselő
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A leköszönő roma önkormányzati vezetés plusz 80.000 Ft-tal adta
át a költségvetést. Ezt követően
munkájukat elkezdték, a 2020. évi
költségvetési tervezetüket már el is
fogadták, az állami támogatás a
költségvetésben 1.040.000 Ft.

Két pályázat is benyújtásra került: a Roma Hagyományörző Táborozás 3.000.000 Ft értékben és a
Rétközi Roma Kulturális Találkozó
1.200.000 Ft értékben, bízunk a pályázatok pozitív elbírálásában.
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő 9:00-11:00

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
Állatbefogás, Felelős Állattartás
Demecser Város Önkormányzata a kóbor kutyák
számának visszaszorítása érdekében, a város területén élve fogó csapdát helyez el, melyet a gazdátlan
ebek befogására fog használni. A csapdát kamerával megfigyelt helyen fogjuk elhelyezni, tehát ki
szeretnénk emelni, hogy a megunt háziállatok elhelyezésére nincs lehetőség. Ezt követően elszállításra kerülnek az állatok az Önkormányzat által létrehozott gyűjtőhelyekre, ahonnan remélhetőleg a
PCAS állatmenhelyen keresztül örökbefogadó gazdákra találnak.
Felhívjuk a lakosok figyelmét a felelős állattartásra, mely az ebek rendszeres oltását, chip elhelyezését, és a megfelelő életkörülmények meg-

teremtését foglalja magába (zárt udvar, kíméletes
bánásmód, fedél az állat feje felett, megfelelő
mennyiségű és minőségű élelem és tiszta víz.)
A kutya szökésének a megakadályozása az állattartó kötelezettsége, aki a felügyelete alatt álló ebet
a közterületre kiengedi, kóborolni hagyja, bírságolható. A befogást követően eb összeírást fogunk
tartani a településen, és első lépésként az oltással és
chippel nem rendelkező kutyatulajdonosokat fel fogjuk szólítani azok pótlására. Aki ezután sem tesz eleget állampolgári kötelességének, az ellen jegyzői hatáskörben eljárás megindítására kerül sor, melynek
utolsó lépése a büntetés kiszabása lesz.
Kérjük Önöket a fent említettek betartására, mind
embertársaink, mind a védtelen állatok védelme érdekében.
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A hosszú szünet után nagy örömmel jöttek újra óvodába a gyermekek.
Igaz volt olyan gyermek is, aki nehezen engedte el az édesanyja kezét, de
hamar feloldódott, mert birtokba vehették az új játékokat. A LEGO gyártól még az elmúlt évben nagyértékű
játékokat kaptunk (LEGO Duplót) Sárosi Gabriella képviselőnő támogatásával.
Az esélyteremtő óvodai programból is nagyon sok fejlesztő, mozgáshoz szükséges eszközöket (egyensú-

A tanév megkezdésekor nem is
gondoljuk, milyen hamar itt a félév!
Annyi program színesíti diákjaink
minden napját, hogy nehéz kiválasztani azt, amelyik tükrözi egy iskola arculatát. Úgy gondolom ez a
két teljesen különbözőnek tűnő rendezvény megmutatja, hogy egyetlen
egy érzés mennyi mindent összeköt.
Mi más lehetne ez az érzés, mint a
SZERETET!
Adventi készülődés az általános
iskolában!
Advent karácsony előtt 4 héttel
kezdődik, pontosabban december
25-e előtti négy vasárnap és a köztük
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lyozó pad, zsámoly, különböző méretű labdákat) sikerült pályáznunk.
Új gyermekhangszerek, sportszerek
segítik a projektek tartalmas feldolgozását, élményszerűvé téve a gyermekek részére (egészséghét, farsang,
ovicsalogató).
Harmadik éve a Móricz Zsigmond Színház művészei interaktív
foglalkozást tartanak a gyermekeknek. A színészek változatos játékokkal készülnek az óvodásoknak, amit
mindig nagyon élveznek az apróságok.
A jövőbe nézve március hónapban nyílt napot tervezünk az intéz-

ményben, ahol betekintést nyerhetnek a szülők az óvoda életébe, időpontjáról Facebook oldalunkon értesítjük az érdeklődőket.

lévő hétköznapokat nevezzük adventi időszaknak. Adventtal veszi
kezdetét a karácsonyi ünnepkör.
Minden héten meggyújtottuk iskolánkban is a szeretet gyertyáit megható, ünnephez méltó műsorokkal.
Az első gyertya fellobbanását igen

nagy izgalommal teli hét követte,
mivel Demecserbe is ellátogatott a
Mikulás!Amásodik évfolyamos gyerekek és felkészítő nevelőik egy csodálatos műsorral készültek társaiknak és persze a Mikulásnak erre a
napra.
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Repültek a napok és máris az utolsó gyertyát gyújtotta meg igazgató néni. Ezután együtt mentünk át a művelődési házba, ahol a meghívott vendégekkel együtt tekintettük meg a
dráma szakkörös gyerekek műsorát.
A felkészítő nevelők szeretettel rakták össze az előadást, a szereplők pedig az ünnephez méltóan adták elő.
„Medvetánc, pilleszárny,
Tört emlék, az ember…
Dallam cseng, hangfoszlány,
Volt egy régi december.”
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ségeken, ahol tiszteletadással és megTANKERÜLETI KÖZPONThatottan éneklik együtt a résztvevők.
NAK, hogy ez a projekt megvalóAztán egy idő után magad is megprósulhatott az iskolánkban!
bálod énekelni, s egyre biztosabban v 2019/2020-as tanév első félévédalolod a többiekkel. Mire az iskolánek kitűnő tanulói!
ban tanulsz róla, már ismered, szereHagyományukhoz híven a legted, hozzád tartozik – ez a dal: a majobb tanulóink az első féléves bigyar Himnusz.
zonyítványukat igazgató nénitől
Kölcsey Ferenc 1823. január 22vehették át az aulában ünnepélyes
én fejezte be a Himnusz szövegének
keretek között. Gratulálunk és tomegírását. Ennek emlékére 1989 óta
vábbi jó tanulást, eredményes feljanuár 22-én ünnepeljük a Magyar
készülést kívánunk nekik!
Kultúra Napját.
Balogh Emese

További események
Január 22.
iskolánk életéből!
a Magyar Kultúra Napja!
v A harmadik évfolyamos gyereIskolánkban hagyományosan az
kek a 2020-as év első tanítási napidén is megrendeztük a kultúra hetét!
ját, egy élményeket nyújtó gyárA megnyitó után minden nap színes
látogatással kezdték, a LEGO
programok várták tanulóinkat. A délnyíregyházi gyárában. (Sokan letelőtti változatos előadások után a déltünk volna a helyükben!) Köután a versenyekről és vetélkedőkről
szönjük a lehetőséget!
szólt. A Kultúra- hete lehetőséget v Tanulóink (44 fő) 2020. január
adott diákjainknak, hogy összemér24-én részt vehettek a DEBREjék tudásukat. Olvastak, írtak, vetélCENI FÖNIX CSARNOKBAN
kedtek, plakátot készítettek, hogy
megrendezett RÖVIDPÁLYÁS
megmutassák magukat és tudásukat
GYORSKORCSOLYA EB-n.
diáktársaiknak és persze tanáraiknak
Ezt követően ebéddel egybeköis. A legjobbak az egész iskola előtt
tött városnézéssel is kedveskedvehették át igazgató nénitől az elistek a szervezők, ahol óriáskeremerő okleveleket.
kezéssel és Debrecen egyik legismertebb nevezetességének, a ReMit is jelent számunkra ez a nap?
formátus Nagytemplomnak a
Van egy dal, amit előbb megtamegtekintésével zárult a nap! Könulsz, még mielőtt a tartalmát megérszönjük a szervezőknek a lehetőtenéd. Amíg kicsi vagy, csak hallgaséget!
tod: a rádióban, a televízióban, ami- v Nagy öröm érte iskolánkat! 2019
kor a győztes magyar sportolók tiszdecemberében megkezdődött a
teletére felkúszik a rúd csúcsára a pitornaterem felújítása. Új, modern
ros-fehér-zöld nemzeti lobogónk.
padlóval és tisztító festéssel újult
Hallgatod az iskolai és városi ünnepmeg. Köszönjük a KISVÁRDAI
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Családi Nap
A rendezvényt már három éve szervezzük diákjaink és családjaik számára a szabadidő hasznos eltöltése érdekében. Az együttöltött időben jobban
megismerhetjük tanulóink képességeit, érdeklődését, személyiségét a szülőkkel szorosabb kapcsolatot kialakítva. Idén meghívást kaptak a beiskolázási területünkön működő általános iskolák 8-os tanulói és családjai is, így
személyesen győződhettek meg intézményünk egyik szabadidős programjáról.
A játékos szellemi, egészségügyi és
sportvetélkedő után egy karácsonyi
hangulatú Családi Napot tervezett a
tantestület.
– Az aulában a karácsonyi műsort
követően változatos ízű teákkal, és különböző díszítésű gofrival fogadtuk a
vendégeinket, melyet diákjaink nagy
lelkesedéssel készítettek. Az asztaloknál a gyerekek és családjaik készíthet-
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tek karácsonyi üvegdíszeket különböző technikával, melyeket sokan hazavittek saját karácsonyi ünnepük ékeként. A hangulatot a diákjaink által előre feldíszített karácsonyfa és a folyamatos zenei aláfestés, a gyerekek által
is közkedvelt karaoke adta. Mindehhez
szükséges eszközöket, alapanyagokat
iskolánk tanárai, diákjai biztosították.
– A sportcsarnokban családi sportmérkőzéseket tartottunk röplabda és
labdarúgás sportágakból, melyeken a
sportolni vágyó tanulók és családjaik,
tanárok vehettek részt.
Sokszínű programsorozat állt a
résztvevők rendelkezésére. Mindenki
kiválaszthatta a számára kedves programot. Többen mindenen részt vettek,
röplabdáztak, fociztak, készítettek karácsonyi üvegdíszeket, karaokéztak, és
közben fogyaszthattak a finomságokból. Próbáltunk a gimnazistáknak megfelelő programokat kitalálni, ebbe ők is
beleszóltak. Az együttgondolkodás egy
fergeteges Családi Napot teremtett.
Minden résztvevő jól érezte magát.
Már tervezzük a következő Családi

Napot, melyben a főzés nagy szerepet
kap majd a gofrisütésnek köszönhetően. Szeretettel várjuk arra is diákjainkat és családjaikat!

***
Adventi kirándulás
A Demecseri Oktatási Centrum
Gimnáziumának 12.A osztálya úgy
döntött, hogy az adventi ráhangolódást
egy debreceni kirándulással tetőzi
meg, ezért 2019. december 18-án a tanítási órák után ellátogattunk a cívis városba. Verőfényes napsütésben érkeztünk meg a karácsonyi vásárba, ahol
rögtön elkezdődött a fotózkodás. Első
programként megtekintettük a Debreceni Református Nagytemplomot, amelyiknek a tetejéről csodálatos panoráma nyílt a városra, különösen a Kossuth térre és a Piac utcára. A szabadprogram után egészen különleges mozizás következett, mivel 4DX 3D-ben
néztük meg a Jumanji – A következő
szint című filmet, miközben mozgó ülésekkel, levegő-, víz-, illat-, mozgás-,
vibrációs és egyéb hatásokkal lehet-

tünk részesei az akciónak. Végezetül
Debrecen csodálatos karácsonyi kivilágítását kihasználva töltöttük el az estét az adventi vásárban, ahol néhányan
az óriáskereket is kipróbálhatták.
Pinte Beáta
osztályfőnök

***
Rövidpályás Gyorskorcsolya EB-re
látogattunk
A Demecseri Oktatási Centrum néhány tanulója abban a megtiszteltetésben részesült, hogy 2020. 01. 24-én ellátogathatott a Debreceni Főnix Csar-
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nokba az idei Rövidpályás Gyorskor- kisfilmvetítéssel, ezzel is gazdagítva
az átélt kedves pillanatokat.
csolya EB-re.
A sokszínű program felejthetetlen
A Magyar Országos Korcsolyázó
Szövetség, a Debreceni Sportcent- élményt nyújtott diákjainknak!
rum több támogatóval (Református
Kollégium, Homm kft, Spar) összefogva nyújtott segítő kezet hátrányos
helyzetben lévő tanulónknak, hogy
egy rendkívüli napot tölthessen e neves esemény megtekintése révén Debrecenben.
Nagyon különleges volt testközelben látni e sportág külföldi és magyar
bajnokait, köztük az olimpiai aranyérmes Liu testvéreket. A futamok
alatt büszkén szurkoltak versenyzőinknek és ujjongtak egy-egy győzelem láttán. A kabala kutya megjelenése nagy ovációt keltett, mindenki
meg akarta szerezni tőle a játékpuskából kilőtt EB pólót.
A program délutáni részében felülhettek a főtéren felállított óriáskerékre és megtekinthették a Református Nagytemplomot tárlatvezetéssel,

A demecseri református elemi népiskola
épülete az 1910-es években.

Irány Málta!

A 2019/2020-as tanévtől a 9. és 11. osztályos nappali tagozatos gimnáziumi és
szakgimnáziumi képzésben tanulók kéthetes egyéni vagy csoportos nyelvoktatásban
vehetnek részt a Nemzeti alaptanterv szerint tanulható első idegen nyelvek célországaiban. A Demecseri Oktatási Centrum
Gimnáziumának 24 fős csoportja két angoltanáruk vezetésével az angol nyelv tanulása miatt a mediterrán éghajlatú Máltára
tervezi az utazást a nyári szünetben.
A minősített külföldi nyelviskolák
nyelvtanfolyamokat kínálnak az újrakezdőtől a felsőfokú szintig amelyek kéthetes
időtartamban, minimum heti 20 nyelvórával valósulnak meg. A tanulók a nyelvórákon kívül egyéb kulturális, szabadidős
programok keretében is lehetőséget kapnak
a nyelvtanulásra, illetve a célnyelvi ország
kultúrájának, szokásainak megismerésére.
Az elszállásolás szállodában fog történni,
ami újabb lehetőséget teremt a nyelv elsajátítására.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
megbízásából a program megvalósítását a
Tempus Közalapítvány végzi. A Külföldi
Nyelvtanulási Program a célországokban
való nyelvtanulásra teljes körű támogatást
nyújt, tehát fedezi a külföldi nyelvtanfolyam díját, a kiutazás költségeit, a külföldi
szállást és ellátást, a célországon belüli, a
nyelvtanfolyamon való részvételhez szükséges utazási költségeket. A tanulók a támogatást még a tervezett kiutazás előtt megkapják, így önerő, előfinanszírozás nem
szükséges.
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– Templomunkban December 1.-jén Advent első vasárnapján meggyújtottuk az első gyertyát az adventi koszorún.
A szentmise után a Demecseri Nyugdíjas Egyesület gyönyörű énekekkel örvendeztette meg közösségünket, méltóképpen segítve az adventi készületet, ráhangolódást Urunk
születésének ünnepére.

– Advent második vasárnapján templomunkban és a város koszorúján is gyertyát gyújtottunk a hívek közreműködésével.
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–Aszentestei pásztorjátékunk eltért a megszokottól. Felnőttek előadásában hallhattunk néhány jelenetet, melyek segítettek elmélyülni, ráhangolódni karácsony szent titkára. A
jelenetekben fellelhettük Jézus születésének eseményeit, és
ezzel párhuzamban a ma élő ember mindennapjait is.Az előadás mondanivalója az volt, hogy mindenki találja meg a
karácsony valódi értelmét.

– Január 5-én a szentmise keretén belül vízszentelés
volt, ami után a hívek vihettek az otthonaikba a megszentelt
vízből.
– Február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén templomunkban, István atya megszentelte a hívek
gyertyáit, majd a szentmise után közös teázásban, kávézásban volt részünk.

– Advent harmadik vasárnapján lelkigyakorlaton vehettünk részt. A szentmisét Szováti Tamás esperes atya celebrálta.

– Sajnos Nagy Zsolt atya nem tudja tovább ellátni papi
szolgálatait betegsége miatt. Ezért a Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye Püspöke az egyházközség szolgálatával
Katona István atyát bízta meg.
István atya elérhetősége: 06-20/594-02-69 Forduljon
hozzá mindenki bizalommal!
Balogh Lívia
hitoktató
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dig szükséges, hogy ne önző módon éljünk, hanem igenis vegyük észre, hogy mások is vannak körülöttünk!
Böjte Csaba atya mondta: „Az ember azzá válik, amit
Kedves Olvasók!
Immár 18-ik éve szolgálom a Demecseri Görögkatolikus tesz. A tetteink visszahatnak ránk. A jótettek, az erények egyEgyházközség és a hozzánk tartozó három település híveit. re jobbá tesznek, a rossztettek, a bűnök lehúznak, beszenyNyugodt lélekkel állíthatom, hogy nemcsak a mi híveinknek, nyeznek bennünket. Tetteink beépülnek a személyiségünkbe.
hanem azt hiszem, az egész város valamennyi történelmi Nem tudunk úgy jók lenni, hogy ezáltal egyre jobbakká ne
egyházának híveit, s minden városlakót szolgálok. Maga az váljunk. Nem tudunk úgy törekedni az igazságra, hogy ne
Úr Jézus mondotta önmagáról: az Emberfia nem azért jött, váljunk egyre inkább igaz emberré.”
Gary Chapman pedig ezt írja: „Csak akkor tudunk kitarhogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, s váltságul
adja életét sokakért. Néhány napja, február 2-án Gyertya- tóan szeretni, ha úgy döntünk, hogy jobban szeretjük az embereket, mint megérdemlik.”
szentelő Boldogasszony ünnepén gyertyát szenteltünk.
Úgy gondolom, nem másoktól függ az emberségünk, az
emberi életünk, hanem attól, hogy személy szerint én hogyan akarok ember lenni, jó ember lenni. Ahogy Arany János megfogalmazta: „Ember lenni mindég, minden körülményben.” Hogy ezt meg tudjuk valósítani, olvassák el az
alábbi tanulságos történetet egy mérlegről:
Ajómódú gazda, és a szegény ember üzletet kötött.Agazda minden héten ad két kiló túrót a szegény embernek, aki pedig viszonzásul két kiló összegyűjtött mézet ad. Ment az üzlet rendben jó ideig, amíg egyszer csak a gazda arra gondolt,
hogy bizony nem minden ember tisztességes, és meg kellene
mérni, amit kap. Úgyhogy mikor legközelebb vitte a túrót, és
néhány perc múlva megkapta a mézet, azt hazavitte, és a ponA szentelt gyertya, mint Jézus Krisztus jelképe egyike a tos mérlegén megmérte – hát csak másfél kiló volt! Felhábolegrégibb szentelményeknek. Már az ókeresztény korban rodva ment a szegény emberhez és indulatosan a szemére veKrisztus jelképévé vált: magát fölemészti, hogy másoknak tette, hogy becsapta őt.
A szegény ember lehajtotta fejét és így szólt: – Nagyon
szolgálhasson. Ugyanezt tette Jézus is egész életében. S ez
minden keresztény ember küldetése, feladata: önmagamat sajnálom, hogy így történt, de én nagyon szegény ember vaadni mások boldogulásáért. Mint ahogy az édesanya szinte gyok. Egy kétserpenyős mérleget még tudtam szerezni, de
fölemészti önmagát, minden erejét, hogy megállja helyét a súlyokra már nem volt pénzem. Így hát, amikor megkaptam
családban, a munkahelyén, a településen, hogy mindezzel tőled a túrót és kivittem a kamrába, rátettem a mérleg serpenyőjére, és a másik serpenyőbe kimértem az azonos súlyú
másokat szolgáljon. De vajon meddig tudunk szolgálni?
Sokan úgy gondolják, hogy az idő megállítható lehetne, mézet. A gazda roppant módon elszégyellte magát és hazaha már ennyire nagy a tudomány. Mégis azt vesszük észre, ment.
Adja Isten, hogy Demecserben is minél többen, lehetőleg
hogy igen gyorsan szalad az idő. Az óvodás gyermeknek
még lassan telnek a napjai, igen hosszú egy nap, – bárcsak ne mindenki éljen emberséges, krisztusi életet, mely magába
kellene aludni az óvodában! Az iskolásoknál is hasonló a foglalja a megértést, az elfogadást, a megbocsátást, a türelhelyzet, csak az önfeledt játszadozást felváltja a komoly met, a szeretetet.
A farsang Vízkereszttől nagyböjt első napjáig tart. Emmunka, a tanulás. Természetesen, ha a szülő is komolyan veszi a gyermeke lelki-érzelmi-értelmi-testi fejlődését, s part- berségünkhöz tartozik, hogy őseink hitét, örökségét mennyiner az előre jutásában. Kedves Szülők! Vegyék komolyab- re tiszteljük. Emberségünkhöz tartozik, hogy a böjti időszakban nem szervezünk mulatságos rendezvényeket, lakodalban gyermekeik miatt ezeket a gondolatokat!
Aztán az ifjúkor szépségei, reményteli jövővel, majd a há- makat! Az idén február 24-én kezdődik a nagyböjti időszak,
zasság, családalapítás évei. Ilyenkor még lassan megy az igyekezzünk addig kikapcsolódni, mulatni.
Szabó Gábor esperes, paróchus
idő, a kisgyermekek szinte éjjel-nappal lekötik a szülőket a
mindennapi munka mellett. Aztán a középkor betöltése után
veszi észre az ember, hogy 'hejde' gyorsan mennek az évek!
Egyre több körülöttünk, akiktől el kell búcsúznunk, s egyre
csak fogyunk. S már 2020-at írunk! Mi a teendőnk?
Emberségesen élni az életünket! Embernek lenni minden
Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót a következő bibkörülmények között: a szeretetben, a megértésben, a megbo- liai Igével: „Érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr! Boldog
csátásban, a türelemben, a munkában, az emberi kapcsolata- az az ember, aki hozzá menekül.” (Zsoltárok 34:9)
inkban, nem utolsó sorban pedig embernek lenni az Istennel
A legutóbbi újság megjelenése óta eltelt időszak igen
való személyes kapcsolatomban.
mozgalmas volt a református egyházunk életében.
Amennyire tudunk örülni egy ember megszületésének,
Istennek adtunk hálát azokkal a testvéreinkkel együtt,
olyan fájdalmas egy-egy embertársunktól való elbúcsúzás.A akik eljöttek a templomunkba, hogy megemlékezzenek a 40,
kettő között kellene emberibbnek, emberségesebbnek lenni illetve 50 évvel ezelőtt megtörtént konfirmációjukról. Álmindannyiunknak, hogy szebbé tegyük önmagunk, szerette- dást kértünk a további életútjukra. A templomi alkalom után
ink, munkatársaink, sőt az egész település életét. Ehhez pe- a gyülekezeti házunk új, nagy termében szeretetvendégség
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keretében lehetőség volt a régi emlékek
felelevenítésére, és egymás életútjainak a megismerésére is.
Október hónapban, a gyászolók vasárnapjára azokat hívtuk meg, akik az
elmúlt egy esztendőben búcsúztak el
szeretteiktől. Vigasztalódást és további
erőt kértünk a hozzátartozók életére.
A karácsonyi és évvégi ünnepi alkalmainkat a megszokott rend szerint
tartottuk meg. A gyermekek szentesti
szolgálata színesítette az ünnepi istentiszteletünket.
Az esztendő utolsó vasárnapján köszöntöttük azokat, akik 40 illetve 50
éve kötöttek házasságot a templomunkban, és egymás mellett kitartottak
jóban és rosszban egyaránt. Különösen
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szép példa ebben a világban ez, amikor
sajnos egyre több házasság válással végződik, vagy sajnálatos módon meg sem
köttetik.
Atemplomunk felújítási munkálatai
lassan a végéhez érkeznek. Még néhány munka azonban hátra van. Mivel
az időkapszulát hamarosan lezárjuk,
kérjük azokat, akik eddig még nem járultak hozzá a felújítás költségeihez, de
szeretnének ezzel a lehetőséggel élni,
azt az elkövetkezendő egy hónapban
szíveskedjenek megtenni. Adományaikat eljuttathatják személyesen a lelkészi hivatalba, átadhatják valamelyik
presbiternek, illetve befizethető a következő OTP számlaszámra:
11744034-20017974. Hálás szívvel köszönjük azoknak, akik a munkák költségeihez eddig is hozzájárultak.
A Presbitérium a február 1-én tartott
gyűlésen az előző évet mérlegelve többek között a következő határozatot hozta: Az egyházfenntartói járulék minimum összege az elmúlt öt esztendő
alatt nem változott. Figyelembe véve
az ez idő alatti inflációt és azt, hogy ez
idő alatt a garantált bérminimum és a
szakmunkás minimálbér is valamivel
több mint a duplájára emelkedett, ezért
az egyházfenntartói járulék minimális
összegét 10.000 Ft/fő/év összegben határozta meg. Ezt természetesen akár
több részletben is be lehet fizetni.
Köszönetet mondunk ezúton is
azoknak, akik az egyházközségünk
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Megtartotta a 2019-es év értékelőjét Demecser Város Polgárőr Egyesülete, amin részt vett Jászovics
László, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Polgárőr Szövetség elnökhelyettese, Nagy József r. őrnagy, a Nyíregyházi
Rendőrkapitányság Demecseri Rendőrőrsének parancsnoka,
Zakor Ildikó Gégény község polgármestere, Fodor Kálmán
Gégény község Polgárőr Egyesületének elnöke, valamint
Szabó Gábor, a Demecseri Görögkatolikus Egyházközség
esperes-paróchusa. Váradi László, az egyesület elnöke ismertette a 2019-es év szolgálatainak számait. A polgárőrség
összesen 3304 órában védte a település biztonságát. Biztosították március 15-én a koszorúzást, felügyelték a rendet a fogathajtó versenyen, a rétközi kulturális fesztiválon, a káposztás napokon, valamint közreműködtek a kézilabda mérkőzéseken, a városi gyermeknapon, az oktatási intézmények ballagásain, halottak napján, illetve az adventi gyertyagyújtásokon
is. Váradi László köszönetét fejezte ki az egyesület minden
tagjának e remek teljesítményért. Az éves pénzügyi beszámo-
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anyagi terheinek hordozásában rendszeresen részt vállalnak.
Mivel a templomunkban a gázfűtés
mellett – a belső felújítás eredményeként – kiegészítő padfűtés is működik,
így az istentiszteleteinken résztvevők
számára kedvező körülményeket tudunk a téli időjárás alatt is biztostani.
Több testvérünknek ez különösen fontos, emiatt istentiszteleteink rendszeres
látogatói maradtak a hideg beköszönte
után is. Külön örülünk azoknak az istentiszteleteinken résztvevőknek, akik
az utóbbi hónapokban kapcsolódtak be
a gyülekezet közösségébe.
Amennyiben a magát reformátusnak valló személy igényli, hogy a lelkipásztor személyesen meglátogassa otthonában, akkor kérjük jelezze azt Presbiterek által, vagy közvetlenül a
06/42/233-103-as telefonszámon.
Szeretettel hívjuk és várjuk az élő Isten közelségére és lelkiekben megújulásra vágyó Testvéreket templomi és
egyéb alkalmainkra is!
Bodnár Péter református lelkész

lót az egyesület tagjai egyhangúan elfogadták. A beszámoló
után elismerések átadása következett, ahol Fodor Bertalan és
Oláh Gedeon polgárőrök megyei jutalomban részesültek. Az
évértékelőt ízletes vacsora zárta, amelyet ezúton is köszönnek
az önkormányzati konyha és étterem dolgozóinak!
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Demecserben 90 éve alakult meg az
első tűzoltóság. A működés nem volt
folyamatos, de 2006-ban újjá alakult a
Demecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Az alapító tagok lelkesen vetették
bele magukat a munkálatokba, az eszközök fejlesztésébe és a szakmai képzésekbe. Ennek köszönhetően egyesületünk a megyében elsőként, önálló beavatkozó egység lett, ami azt jelenti,
hogy hivatásos egység nélkül is beavatkozhatunk a tűzeset és káreset elhárításába. 5 település, Demecser,
Kék, Gégény, Berkesz, Székely, valamint a 4-es főút 11 kilométernyi szakaszának mentő és tűzvédelmét látjuk el.
Önként, szabadidőnket feláldozva végezzük tevékenységünket, minden
anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Munkánkat példaértékűen emlegetik megyei és országos szinten is. 2018-ban
felajánlásokból és önerőből, saját
kétkezi munkával szertár építésébe
kezdtünk, amelyben a tűzoltó gépjárművek tárolását kívántuk megoldani.
A munkálatok elkészültek, 2019. október 5-én tartottuk a szertáravató ünnepséget. Az egyesület beleírta a város
történelmébe magát azzal, hogy közös
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összefogással tűzoltószertárat épített.
Méltó módon, színvonalas ünnepi műsor keretében zajlott az avatás, amelyen az országos és megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetőségi
tagjai is részt vettek. A vonulások száma szinte minden évben meghaladta a
100-at. Tevékenységünk szezonokra
osztható. Kedvezőtlen időjárási viszonyok, viharkárok esetén a műszaki
mentések száma magas, ősszel és tavasszal az avartüzek időszakában rengeteg oltási feladatunk van. Télen a kéménytüzek, illetve az autók műszaki
mentései okoznak sok gondot. Mindezek mellett egyesületünk aktívan
vesz részt a város életében. A Demecseri Káposztás Napokon térítésmentesen biztosítjuk a rendezvényt, csatlakoztunk a nyílt szertárkapu kezdeményezéshez, vonzáskörzetünkben a
gyermeknapok állandó résztvevői vagyunk, a demecseri böllérnapokon ízletes ételeket készítettünk. Népszerűek
a színvonalasan megrendezett tűzoltóbáljaink, amelyen több, mint 350 fő
szokott részt venni. Ők és a város lakói, vállalkozói felajánlásaikkal támogatják egyesületünket. A bevételt eddig az épülő szertárra fordítottuk, ebben az évben nagyértékű műszaki eszközök beszerzése a cél. Az egyesüle-

2020. január 28-án a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság állománygyűlést tartott. Ennek keretében kitüntetéseket, díjakat adtak át a
szakmai feladatok végrehajtásában kiemelkedő, magas színvonalú teljesítményt nyújtó szervezeteknek, személyeknek. A Demecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület is a díjazottak között
volt. Egy vándorserleget kaptunk, mivel mi lettünk az év önkéntes tűzoltó
egyesülete. A serleget 1 évig birtokoljuk, a következő évben másik önkéntes

tünk jelentős támogatásban részesül a
civil emberektől, a vállalkozóktól,
amelyet ezúton is köszönünk. De mi is
szeretnénk segíteni a rászorulókon,
ezért úgy döntöttünk, hogy a kórházak
beteg gyermekeit fogjuk támogatni
adományainkkal. Tavaly a nyíregyházi
kórházat választottuk. Ebben az évben, karácsony előtt a kisvárdai kórház
kis betegeinek vittünk játékokat, gyümölcsöket, fánkot, ivóleveket. Örömmel fogadtak minket, s mi is megtapasztaltuk, hogy nemcsak kapni jó, hanem adni is! Egyesületünk működése
nagyon hasznos, hisz a hivatásos tűzoltóságok távol vannak, így mi érünk
leghamarabb a káreset helyszínére.
Számos pozitív lakossági visszajelzés
és szakmai elismerés érkezik felénk,
ezzel is megerősítve hitünket, hogy önkéntes munkánk a város és lakóinak érdekét méltó módon szolgálja.
Lukács István parancsnok

szervezet fogja megkapni. Az egyesület több éves szakmai tevékenységét,
közösségteremtő erejét ismerték el
ezzel a díjjal. Nagyon sok támogatást,
bíztató szavakat, elismerést kaptunk
már városi és megyei szinten is. Szorgos munkánknak, összefogásunknak
köszönhetően az egyesület ismertsége
azonban túl lépett ezeken a határokon,
s országos szinten is felfigyeltek tevékenységünkre. Ezzel a díjjal megerősítést kaptunk, hogy érdemes munkánkat tovább folytatni, s ha lehetőség lesz
rá, akkor fejlődni.
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ságot, a tombola és számos értékes
nyeremény kihúzása koronázta meg.
Tombolánk fődíját Sándor Rátkai polgármester úr sorsolta ki, szerencsés
nyertesünk Horváthné Deák AdriA 2019-es év utolsó három hó- enn, boldogan vihette haza a keréknapja is bővelkedett sok rendez- párt, melyhez szívből gratulálunk.
vénnyel, fellépéssel és meghitt pillanatokkal. Október 19-én került megA november próbákkal és ünnepi
rendezésre a III. Pendelyes Támoga- ráhangolódással telt el.
tói Batyus Bál. Mérhetetlenül háláDecember 05-én ellátogatott hozsak vagyunk mindazoknak, akik je- zánk a Mikulás bácsi. Természetesen
lenlétükkel, támogatásukkal, fel- az idén is nagyon jók voltak a Demeajánlásaikkal és áldozatos munká- cseri Cseperedők és Pendelyes feljukkal hozzájárultak bálunk sikeré- nőttek is, ezért nem virgácsot, hanem
hez.
csomagot és kedves szavakat kaptak
Hálánk jeléül igyekszünk a továb- jutalmul a Mikulás bácsitól.
biakban is méltón képviselni váro2019.12.14-én két helyre is kapsunkat, megmutatni országnak, vi- tunk meghívást. Elsőként délután, a
lágnak, hogy Demecserben nagyon Kemecsei Adventi Vásárban a Penfontosak a hagyományok, az össze- delyes, majd este Demecserben az
tartás és a szeretet. Harmadik bálun- I. Egészségügyi batyus bálon, pedig
kon, egy új kezdeményezést indítot- a Demecseri Cseperedők adtak fertunk útjára és egyben hagyományt geteges műsort, mely egyben támoteremtve szeretnénk minden évben gatása is volt az első bálnak.
megköszönni azoknak a segítő, áldozatkész embereknek, egyesületeknek, civil szervezeteknek munkáját,
akik nagyon nagymértékben önzetlenül támogatják és segítséget nyújtanak a Demecseri Rétközi Hagyományőrző Pendelyes Néptánccsoportnak és egyesületének.
A bálon a Demecseri Rétközi Hagyományőrző Pendelyes Néptánccsoport elismerő oklevelet adományozott, a néptánccsoport támogatásáért, a hagyományőrzés és kulturális szolgálatáért: Koleszár Andrásnénak, a Panoráma Világklub Kisvárdai Elnökének, Teremy Ferencnének, Teremy Ferencnek,Tamásné
Bessenyei Mariannak és Tamás
Csabának .
A fergeteges műsort és báli mulat-
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2019.december 21-én került megrendezésre a Pendelyes évzáró karácsonyi vacsora. A karácsonyi hangulatot és örömteli pillanatokat fokozta
a finom ételek mellett, a meglepetés
műsor, karácsonyi gyerektombola és
tánc. Köszönjük Rátkai Sándor polgármester úrnak, hogy jelenlétével és
ünnepi gondolataival megtisztelt
minket, és együtt töltötte velünk ezt
az ünnepi szép estét. Köszönjük a
helyszín biztosítását neki és a testület
tagjainak.
December 31-én elbúcsúztattuk a
sikeresnek mondható 2019-es évet!
Bízzunk benne, hogy a 2020-as év
is töretlen sikereket és lehetőséget
tartogat számunkra!
Bileczné Lukács Csilla
Egyesületi elnök
Szalkayné Szénégető Krisztina
Művészeti vezető
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Ha az emberiség történetének 1000
évét 1 órának vesszük, kb. 36 órája jelent
Az emberiség történetét tanulmá- meg földünkön a homo sapiens, és már
nyozva megállapíthatjuk, hogy az egész bizonyára kommunikálni is tudott. Ekfolyamatnak fontos célja volt: élni. Erről kor kezdődött az első, vagyis a primitív
az élni akarásról szól a história!
kultúra kora. Az ember csak olyan inforAz emberi lét pedig mindenkor a mációkat válogatott ki a természetből,
fenntartó közösség kultúrájától függött. amelyek az életét garantálták, ezeket a
Ezért kell ünnepelnünk a kultúra napját. nyelvében tárolta, majd átadta társainak
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon és utódjainak. Mítoszaiban kódolta a legfejezte a Himnusz írását. Ennek emléké- fontosabb ismereteket, cselekvési és vire 1989 óta ünnepeljük a magyar kultúra selkedési mintákat. A primitív kultúra,
napját.
mint ősi alap nyújtott számunkra biztos
Mi is a kultúra? Kultúrán általában támaszt, amelyre építhettük a magasabb
az emberiség által felhalmozott anyagi kultúránkat.
és szellemi javakat értjük. Azonban ez a
Kialakul az írás, a korai állam, az önmeghatározás hiányos, ugyanis nincs tözéses és ekés földművelés, a kézműbenne cselekvés- és viselkedéstartalom. vesség a művészet és a tudomány. A műA kultúra tágabb értelemben az informá- vészet a világ jobb megismerésére taníciók válogatásának, tárolásának és hasz- tott, és gazdagította érzelmeinket, a tunosításának, valamint ezek módszerei- domány pedig hatalmat adott és utat nyinek összesége. Ez a kommunikáció ké- tott az emberiség fejlődésének.
pessége nélkül lehetetlen. FogalmazhatVan óra, naptár, szélmalom, vitorla,
nánk úgy is, hogy a kisebb-nagyobb kö- kerék, kohászat. Élesen különválik a vázösségeket a kommunikációs készségük ros és a vidék. Megjelennek: Zarathuszttették alkalmassá saját kultúrájuk kiala- ra, Gautáma, Konfuciusz, Lao-ce, majd
kítására, vagyis az élet feltételeinek meg- őket követi Jézus, hogy a primitív kultúteremtésére.
ráról való áttérés traumáját megszüntes-

sék. Majd Gutenberg feltalálja a könyvnyomtatást, és megteremti a kultúra demoleratizálódásának egyik legfontosabb feltételét.
Ezután következik az ipari forradalom és az informatika forradalma. Ez
minden eddiginél nagyobb kihívás az
emberiség számára.
Ma, amikor a globalizáció korát éljük, nem kisebb feladat hárul ránk, mint a
zsidó-keresztény, iszlám, hindu, kínai,
japán, afrikai, latin-amerikai kultúrák
összehangolása. Ezért ismerjük meg egymás kultúráját, hogy tudjunk beszélgetni.
Az emberiség történetében kettős
folyamatot figyelhetünk meg: az egyik a
faj szétszakadására irányul, a másik a faj
egységére. Nem kétséges, hogy melyik
lehet a célunk.
Amikor a kultúra napját ünnepeljük,
gondoljunk a mi kisebb közösségünk, a
magyar kultúra eredményeire, mert ezek
ismerete nélkül nem szerezhetünk az
egész emberiségre vonatkozó információkat, sem emberi tartást, sem pedig
lelkierőt.
Ez az élet parancsa!
Vass Lajosné

gi leventezászlók alatt vonultak fel,
sorra érkeztek az iskolák, egyesületek
tagjai. A szobor két oldalán huszárok,
vitéz Szabó Károly és vitéz Nagy Mihály a királyi 14-es huszárok békebeli
díszruhájában tisztelgett.
Az ünnepség lelke, motorja a Pazonyi Elek család volt. A zászlóanya tisztét Pazonyi Elek Emilné, Pazonyi Elek
Endréné és Fluck Béláné töltötték be.
Az ünnepségen a demecseri frontharcosok szakaszát Pintér Lőrinc irányította, a vonattal érkezőket a leventezenekar indulója fogadta.
Az avatóünnepség fővendége, szónoka a nagyszámú megyei, egyházikatonai és polgári társadalom reprezentánsai kíséretében dr. Kállay Miklós ny.
földművelésügyi miniszter, a későbbi
miniszterelnök volt.
A Himnusz eléneklése után Zakor
Mária egy hadiárva, Berde Károly megható versével köszöntötte a résztvevőket. A község koszorúját László Ferenc
főbíró helyezte el.
Dr. Kállay Miklós avatóbeszédének
kiemelkedő gondolatai érdemesek egy
teljesebb bemutatásra, most néhány, felemelő gondolatot emelünk ki.
„Ünneplem a névtelenül elhullottakat, a fejfa-nélküli sírokat is. Minden ka-

tonát, aki olyan nagy volt, ha kis ember
is volt, hogy itt tudott hagyni mindent
hazájáért.
Nemsokára Mindszent ünnepére készülünk.Akatolikus processziókban vonul ki a temetőbe, a kedvesek sírjához, a
protestáns testvérek csendes elmélkedéssel, imával gondolnak szeretteikre.
Ehhez az emlékoszlophoz ne külön-külön jöjjünk el, hanem együtt mindnyájan, mert ez az oszlop nem engedi meg
az elválasztásunkat a hősöknek ez a hagyatéka ránk. Tudni kell a szívükbe nézni, hallani kell utolsó fohászba foglalt
szavukat, ismernünk kell a végrendeletet, aminek végrehajtása reánk vár…
Elsősorban békét kell teremteni. De
nem csak a külső rend békéjét, hanem
belső, lelki nyugalmat, azt a lehetőséget, amely jobb, boldogabb életet biztosít a hősök unokáinak, utódainak és minden dolgozó polgárnak.
Ennek a lehetőségnek megteremtése
lesz a hősi halottak igazi fejfája, emlékoszlopa!”
Ezeket a gondolatokat tükrözi ez az
emlékmű immár 84 éve nekünk demecserieknek. Örök érvényű törvénnyé nemesedve.
Lucza János
helytörténész

Emlékezetes történelmi esemény
székhelye volt Demecser főtere 1936.
október 13-án. „Lélekemelő ünnepség
volt Demecserben, mely a szívek mélyéig hatolt” – írta a Nyírvidék Szabolcsi Hírlap másnapi vezércikkében.
A hősi halottak emlékműve Osváth
Antal és Osváth Imre művészi szépségű
alkotása. Szimbólumai napjainkig hatnak. A rohamsisakos honvéd puskáját
maga előtt tartva gondolatokba mélyedve, gyászolva gondol bajtársaira. Oszlopán a szent korona látható a turulmadárral. Az ősi eredet, a legenda, a Szent István által alapított állam szimbólumaival.
Történelmi, máig ható, örök emlékek
Az 1936 októberében 13. -i vasárnapi, Szél Sándor főjegyző és Pazonyi
Elek által irányított szép ünnepség túlnőtt a községi ünnepek megszokott keretein. Országos vonatkozásban is figyelmet keltő és érdemlő, méltóságteljes esemény volt.
Az utcákra ötszáz kocsi sárgahomokot szórtak erre az alkalomra, ünnepélyes istentiszteletek voltak a római katolikus és a református templomban.
Leventealakulatok a járási és közsé-
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ADemecseri Körkép teljes megújulásának részeként „Pedagógusok nyugdíjban” címmel
sorozatot kíván indítani a szerkesztőbizottság azzal a szándékkal, hogy személyes életutakon keresztül mutassa be a
tanári hivatást, annak jellemzőit, kihívásait, sikereit és nehézségeit. Minden hónapban
Demecser város egy köztiszteletben álló nyugdíjas pedagógusával szeretnénk interjút készíteni. Hasonló célzattal a Demecseri Életképek '90-es években elkezdett érték- és hagyományteremtő munkáját kívánjuk folytatni. Bízunk benne,
hogy sokak számára kellemes
emlékeket sikerül felidéznünk.

Interjú Demecser város legidősebb férfi pedagógusával
Újraindult sorozatunk első
szereplőjének Demecser város
legidősebb férfi pedagógusát
választottuk, Bódis
Rudolf tanár urat.
Rudi bácsi
nagy
örömmel
és lelkesedéssel fogadta el
felkérésünket.
– Elevenítsük fel, hogyan
kezdődött Rudi bácsi története!
1931. október 12-én születtem Nyíregyházán. Édesanyám
hároméves koromban hunyt el,
a nagyszüleim neveltek fel. Középiskolai tanulmányaimat szülővárosomban, a Magyar Királyi Katolikus Gimnáziumban
végeztem, melynek az államosítás után Vasvári Pál Gimnázium lett a neve. A mai Vásárhelyi Pál Vízügyi és Építőipari
Szakközépiskola helyén működött ez az intézmény.
– Hogyan került a tanári
pályára?
Érettségi után a Magyar Államvasutaknál helyezkedtem
el. Már ifjú gimnazista koromban is fontos szerepet játszott
életemben a sport. Versenyszerűen atletizáltam, ebből kifolyólag számtalan versenyen vettem részt. Egy ilyen alkalom
után, a Debreceni Tudomány-

egyetem Természettudományi
Kar Tanulmányi Osztályának a
vezetője megkérdezte tőlem,
hogy lenne-e kedvem ott tanulni. Az ajánlatot nem tudtam
visszautasítani, így 1950.
augusztus 28-án pótfelvételi keretében felvételt nyertem a fizika-kémia szakra, ahol egy fél
évet sikeresen kollokváltam.
Időközben rájöttem, hogy nem
is vonz annyira a természettudományok világa, kényszernek
éreztem ezen tárgyak tanulását.
Ismét visszatértem a vasúthoz
dolgozni. Hosszas gondolkodás
után, 1951. augusztusában
ugyancsak pótfelvételi keretében sikeresen felvételiztem az
Egri Pedagógiai Főiskola testnevelő tanári szakjára.
– Miért pont Demecserre
esett a választása, utólag viszszagondolva nem bánta meg?
Az utolsó félév kezdetekor
behívtak bennünket a tanszékre, ahol a megyei tanács oktatási vezetői és a főiskola tanárai
kijelölték számunkra, hogy a
diploma megszerzése után hová kell mennünk tanítani. A legtöbbünket Szabolcs megyébe
helyezték el, így kerültem én is
Demecserbe. Először nagyon
zokon esett, ugyanis nekem
már helyem volt egy jó hírű miskolci iskolába. 1954 februárjában személyesen keresett meg a
főiskolán Bátori Barnabás, a demecseri általános iskola igazgatója, aki ugyancsak akkor végezte levelező tagozaton a biológia tanári szakot. Szintén a főiskolán ismerkedtem meg későbbi kartársammal, Benya Béláné Kiss Gy. Emmával is.Amezőtúri tiszti iskola katonai szolgálatának teljesítése után, 1954.
október 15-én álltam munkába
Demecserbe. Szabó Zoltán helyére érkeztem, akinek a homogén összetételű fiú osztályát is
én vittem tovább. Visszatérve
kérdésedre, nem bántam meg,
ugyanis lenyűgözött a falusi emberek egyszerűsége, jószívűsége és szeretete. Itt ismerkedtem
meg feleségemmel, Hajnal
Ottiliával, akivel 1959-ben kötöttünk házasságot.
– Tanár úr a gimnáziumi oktatás megszervezésében is részt
vett?
Az 1963/1964-es tanév kezdetekor kineveztek Bátori Barnabás mellé igazgatóhelyettesnek. Úgyszintén ebben az évben elindult Demecserben a
gimnáziumi oktatás, melynek
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szervezését én is a legjobb tudásom szerint segítettem, szívemen viseltem megalakulásának
sorsát.
– Úgy tudom, hogy nem
csak testnevelést tanított, ez
hogy lehet?
Atantestület szakos ellátottsága nem volt teljes. Igaz, hogy
csak testnevelő tanári diplomával rendelkeztem, azonban kezdetben tanítottam még alkotmánytant, természetrajzot, magyart, logikát, biológiát, pszichológiát, ének-zenét, sőt még
politechnikát is.
– Melyik korosztályt szerette
jobban tanítani? Nem volt furcsa az általános iskolás diákok
után a középiskolásokat tanítani?
1964-ben kinevezték Vaskó
Sándort igazgatónak, így én további három tanéven keresztül
segítettem a munkáját igazgatóhelyettesként, egészen 1967-ig.
Kezdetben párhuzamosan tanítottuk az általános iskolai és a
gimnáziumi osztályokat. 1968ban különvált a két intézmény, s
ettől kezdve már csak a középiskolában tanítottam. Igaz, hogy
az elején egy kicsit szokatlan
volt az átállás, azonban hamar
megtaláltam a gyerekekkel a
közös nyelvet. Nem számított a
koruk, ugyan úgy bántam a
kicsikkel és a nagyokkal is.
– Mire, vagy melyik időszakra emlékszik legszívesebben a tanári pályán eltöltött
évekből?
Mind a 42 év gyönyörű volt
számomra, különösen szép emlékeim vannak a tizenkét osztályomról. Büszke vagyok, hiszen sokan választották közölük a pedagógus pályát is. Szeretném megemlíteni, hogy településünk két polgármesterének
is osztályfőnöke voltam. Szinte
alig van olyan ember Demecserben, akit ne tanítottam volna. A községben és az általános
iskolában hosszú időn keresztül
vezettem bábszínjátszó-, illetve
néptánccsoportot. Nagyszerű
kollegáim voltak mind a két helyen. Olyannyira összetartó
volt a tantestület, hogy Fáky
László kartársammal az élen,
még pedagógus fúvószenekart
is szerveztünk. A gimnáziumi
pályafutásom alatt, több évtizeden keresztül szerveztem egyéni-, illetve csoportos atlétikát,
fiú-leány kézilabdacsapatot, valamint tájfutó csoportot is.Aközépiskola általam szervezett
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atlétika csapata éveken keresztül megyei bajnok volt, sőt még
az országos szintű versenyeken
is szép eredményeket értünk el.
A kézilabdacsapat a megyei első osztályban játszott. A tájfutók rendszeres résztvevői voltak az Országjáró Diákok Körének (ODK). Ezenkívül az iskolában amatőr szinten szerveztem futball-, kosárlabda, és
röplabdacsapatot is.
– Milyen tanácsot adna egy
most kezdő pedagógusnak? Mi
az, ami segített volna Önnek a
pályája kezdetén, de senki sem
mondta el?
A főiskolán nagyszerű tanáregyéniségek oktattak bennünket, olyanok voltak, mint a
szüleink. Nagyon jól bántak velünk, azonban a gondatlan diákévek után rá kellett jönnünk arra, hogy az élet nem csupán a
szép és jó dolgokból áll. Az élet
rendkívül kemény és nagy pofonokat tud adni. Azt tanácsolnám, hogy ne kövessék mereven a szabályokat és a könyvben leírtakat, legyenek kreatívak. Olyan ez, mint a gyereknevelés, könyvből nem lehet megtanulni. A világ rohamosan változik és vele a tanárok és diákok
is. Úgy gondolom, hogy fontos
még a jó szervezőkészség is. A
kirándulások, a beszélgetős
klubdélutánok, az iskolapadon
kívüli programok mind összekovácsolják a közösségeket.
– Hogyan telnek a nyugdíjas napjai? Van-e még kapcsolata az iskolával?
1992-ben vonultam nyugdíjba, 42 év tanítás után. Jó
szívvel teszek eleget minden iskolai meghívásnak, legyen az
szalagtűző vagy ballagási ünnepség. Öreg napjaimat feleségemmel töltöm. Leginkább kertészkedem, olvasok és sportműsorokat nézek. Nagyon
büszkék vagyunk gyermekeinkre, Ottikára és Csabára, akik
mindketten gyógyszerészként
dolgoznak. Szürke hétköznapjainkat imádott unokáink, Tamás, Krisztián, Rita, Dóra és
Gergő teszik színesebbé.Az emlékek nagyon szépek, s hogyha
újrakezdhetném akkor is a pedagógus pályát választanám és
ugyan így csinálnék mindent.
A szerkesztőség és a magam
nevében engedje meg, hogy
további boldog és egészséges
nyugdíjas éveket kívánjak!
Vitális Zsombor
rovatvezető
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Az Egészségház dolgozói nevében szeretnénk megköszönni a
2019.12.14-én megrendezett Jótékonysági bálon való részvételt minden kedves vendégünknek. Ezúton
is köszönjük a bál szervezésében
közreműködők munkáját, a szponzorok anyagi támogatását, a felajánlott tombola nyereménytárgyakat, melyek mind hozzájárultak
a rendezvényünk sikeres lebonyolításához, ezáltal céljaink eléréséhez.
A Bál bevételének egy részéből
a Védőnői Szolgálatnak új íróasztalokat, csecsemőmérleget, magasságmérőt, vezetékes telefont, mul-
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tifunkciós nyomtatót sikerült beszerezni. A további eszközök beszerzése folyamatban van.
Köszönetünket fejezzük ki továbbá azoknak, akik ötleteikkel, bá-

ADemecseri VKSE felnőtt labdarúgó
csapata kilencedik helyen zárta a bajnokság őszi fordulóját. A tavaszi szezon kezdete előtt a csapat egy kispályás
teremtornán vett részt, ahol a második
csoportkörig jutottak. Az edzésekre már új játékosok is
becsatlakoznak, akik erősítik majd a csapatot. A
szezon kezdete előtt a csapatra négy edzőmeccs vár,
Nyírbátor pályáján.
Az ifi és az utánpótlás csapatok is megkezdték az edzéseket. A Kiss Richárd vezette két gárda a 4. helyről
kezdi a tavaszi fordulókat.
A sportegyesület kézilabda szakosztályának csapata az ötödik helyen zárta az évet. 2020-ban újult erővel
kezdték a tavaszi felkészülést, ahol már két edzőmeccsen is bizonyíthatott a csapat. A bajnokság

torításukkal bíztattak minket, valamint a vállalkozásoknak és az önkormányzatnak a segítő támogatást.
Egészségház Dolgozói

február első hetében kezdődik, ahol az alapszakaszban
2 hazai mérkőzés várható.
Labdarúgás felnőtt hazai mérkőzések:
1. 2020.03.14. – 15:00 Demecser vs. Gyulaháza
2. 2020.04.05. – 16:00 Demecser vs. Tuzsér
3. 2020.04.19. – 17:00 Demecser vs. Nyírkarász
4. 2020.04.26. – 17:00 Demecser vs. Mezőladány
5. 2020.05.03. – 17:00 Demecser vs. Őr
6. 2020.05.17. – 17:00 Demecser vs.
Gergelyiugornya
7. 2020.05.31. – 17:00 Demecser vs. Pátroha
8. 2020.06.14. – 17:00 Demecser vs. Ajak
Kézilabda felnőtt hazai mérkőzések:
1. 2020.02.23. – 15:30 Demecser vs. Balkány
2. 2020.03.01. – 15:30 Demecser vs. Fehérgyarmat

Demecseri
Demecseri Kinizsi!
Annak idején megjelent egy könyv, melynek címe: „Miért beteg a magyar football?” Ezt most is meg lehetne kérdezni, de minket inkább az érdekel, átvitt értelemben „Miért
beteg a Demecseri Kinizsi?”
Ennek több oka is van. Leginkább az, hogy nincs egy
olyan ember, mint Fáky Laci bácsi, aki ízig-vérig akarta és
tett is a labdarúgásért. Sajnos amikor meghalt, vele együtt a
demecseri foci is elhalt. Igaz, két évvel később Kiss Gyula
polgármester úr és Czinke Sándor közreműködésével újjászületett ez a közkedvelt sportág. Az akkori vezetés a lehetőségekhez képest mindent megtett. Az újrakezdésnél először a megyei III. majd a megyei II.-be is bajnokok lettünk,
ezáltal feljutottunk a megye I. osztályba, de valahogy nem
jöttek úgy a sikerek. Többször is elindultunk a kupasorozatokon, és kijutottunk a fő táblára, de már nem volt az igazi.
Ez talán annak köszönhető, hogy az emberek közömbössé
váltak a magyar foci iránt, így a helyi labdarúgás iránt is
kevesebb lett az érdeklődés. Érdekes módon ekkor nyert az

Köszönetnyilvánítás
Demecser Város Önkormányzata köszönetet kíván mondani a Szuro Trade Kft.nek, Hegedüs Lászlónak és munkatársainak, a Nyírségvíz Zrt. munkatársainak,
Vitifruct Kft.-nek, Nyírség Hasso Kft.nek, Nagyidai Józsefnek, Mák Jánosnak,
Tóth Bau Kft.-nek, a Berni zsírüzemnek, a
Demecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, a Demecseri Élelmezési Üzem és az
Erkel Ferenc Művelődési Ház dolgozóinak a felénk nyújtott önzetlen segítségért.
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U19 bajnokságot, de sajnos jelenleg az utánpótlás korúakat
jobban leköti az okostelefon, a számítógép világa, és ez által
nem kell kimozdulniuk otthonról. A csapat jelenleg a megye
II. osztályban szerepel.
Az elmúlt 15 évben igen csak kicserélődött a játékos állomány, és a sok edzőváltás mellett mégsem sikerült hathatós eredményeket, sikereket elérni. Mint mindenhez, ehhez
is pénz kell, amiből igen csak kevés van az egyesületnek.
Jelen pillanatban ujjászerveződött a vezetőség és a tagság,
mely elnökének Lehóczki Zsoltot választotta meg. Nem kis
célt tűzött ki a vezetőség, Rátkai Sándor polgármester úr, és
a testületi tagok támogatásával, melynek célja, hogy újra
megyei I. osztályú csapat legyen ez a patinás múltú egyesület. Reméljük, hogy a kilencedik helyen álló csapat jó játékkal és odaadó akarattal további sikereket, és eredményeket
ér el.
Sok szeretettel várunk minden labdarúgást szeretőt,
szurkolót.
Hajrá Kinizsi!
Tisztelettel: Gera Sándor

Molnár Ferenc és Molnár Ferencné Szűcs Mária
1969. 11.24. napján 50
évvel ezelőtt kötöttek
házasságot!
„Napra nap és évre évek,
Szép volt ifjan látni Téged.
Jó volt együtt lenni Veled,
Tudni azt, hogy van, ki szeret.
Az a rég kimondott igen
Örökre szólt, én azt hiszem!”
Nagy szeretettel kívánunk
boldog 50. házassági
évfordulót!

A Vidékfejlesztési Program keretén belül
a Nyírség és Rétköz Határán Vidékfejlesztési Egyesület – Induló és működő
mikro-vállalkozások fejlesztése című,
VP6-19.2.1.-66-1-17 kódszámú felhívása
alapján a PFS Projekt Kft., megvásárolt
egy Jungheinrich típusú elektromos vezetőállásos targoncát. Az eszköz beszerzésével a hatékonyabb munkavégzés, a külső szolgáltatások és az emberi erőforrás
igénybevételi költségének csökkentése a
megvalósítás során teljesült.
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Jelentkezés: Veres Csabánál +36-30/620-46-52
Jelentkezési határidő: 2020.02.20.
(Max. 15 csapat)
Csapatok gyülekezése: Borzsova tanya 5.00
Megnyitó: 7.00 Demecser gimnázium parkoló

Info: 06-30/620-46-52
Facebook:
Demecser Város Önkormányzata
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