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Aranyosi Ervin:  
Nevetni mindig van okod!
Tudod, a nevetés sok mindenre gyógyír, 
kár, hogy azt az orvos nem írja fel neked! 
Ám akad számodra egyúttal egy jó hír, 
másképp is van módod emelni kedvedet.

Az életben annyi vicces fonákság van, 
ne bosszankodj rajtuk, inkább csak nevess! 
Leld meg hát a humort a sírós világban, 
s lásd a szebbik oldalt, hogy vidám lehess!

A félelem lehúz, akár egy vasmacska, 
engedd el, s emelkedj a felszínre fel! 
Ne búslakodj tovább, ne legyél oly csacska, 
hidd el, hogy a lelkünk jobbat érdemel!

Ha már a világod végre szebbnek látod, 
villantsd másokra is kedves mosolyod, 
így teremthetsz ennél sokkal szebb világot, 
s rájössz majd, nevetni mindig van okod!

Fotó: Benczi Jolán
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Visszatekintés a rendezvényekre
Városi gyereknap

Brotherhood motoros találkozó
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Önkormányzati, hivatali hírek

Kedves Olvasók! 

Újabb hosszabb szünet után, most újra a fellélegzés idősza-
kát éljük. Reményeink szerint a jövőben derűsebb idők vár-
nak ránk, mint amelyek az elmúlt időszakban voltak. Nagyon 
sokan megszenvedték a nehézségeit, és sajnos többen a saját 
és családjuk bőrén tapasztalták a hideg és rideg valóságot. Az 
év hátralévő részére kívánunk mindenkinek leginkább egész-
ségben és szeretettben gazdag napokat. 

Az újság olvasása közben reméljük sikerül feleleveníteni 
az elmúlt időszak végre kicsit mozgalmasabb eseményeit. A 
következő időkben pedig reméljük még több színes és szóra-
koztató program képeivel jöhetünk Önöknek, mellyel élményt 
nyújthatunk a fiatalabb és idősebb generáció lakosainak is. A 
címlap versének is fogadják meg boldogító szavait és kíván-
juk, hogy köszöntsön végre a város lakosaira a szeretet és a 
jókedv.

A szerkesztők

Településfásítási program

Az országos programba bekapcsolódott Demecser Város 
Önkormányzata is. A programban fontos szerepet kap az, 
hogy az állam hozzájárulhat a települések egészségesebb, él-
hetőbb környezetének a megteremtéséhez és a klímaváltozás 
hatásainak enyhítéséhez. A fával borított területek növelése 
mellett pedig az is fontos, hogy a fák elültetése és gondo-
zása erősítse a helyi közösségeket. Demecserben a helyi civil 
szervezetek részvételével megtörtént az első fák telepítése, 
Drabbant Zsolt kerületvezető erdész irányításával.
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Városi gyereknap

A veszélyhelyzet fokozatos feloldásá-
nak eredményeképpen sikerült megtarta-
ni az első önkormányzati rendezvényt, a 
városi gyereknapot 2021. május 30-án, 
vasárnap. A színvonalas rendezvény em-
lékezetes marad a résztvevők számára. A 
gyermekek számára állatsimogató, ugrá-
lóvár, körhinta, különféle népi játékok, 
íjászat, gyermekműsorok és versenyek, 
valamit gyermek-mise tették élvezetessé 
a napot. A vendégek részére tepertők-
rémes kenyér újhagymával, babgulyás, 
lángos, limonádé, palacsinta, vattacukor, 
gyümölcs-sziget, különleges kézműves 
szörpök volt a kínálat. A gyermekek 
ajándékba édességet, labdát kaptak.

Köszönjük a Polgárőrség támoga-
tását, valamint a Barátság Nyugdíjas 
Egyesület, a Fúvószenekari Egyesület, 
az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Pen-
delyes Néptánccsoport, a Szivárvány 
Egyesület és a Városi Nyugdíjas Klub 
részvételét!

Ajándékutalvány  
a ballagó nyolcadikosoknak

2021. június 19-én az általános isko-
lai ballagáson Balogh István Csaba De-
mecser Város Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzatának elnöke és Rátkai Sán-
dor polgármester közösen köszöntötték 
a ballagó nyolcadik osztályos tanulókat 
és 10.000,-ft-os vásárlási utalványt ad-
tak át minden ballagó diák részére.

Pedagógusnap 2021

Nagyon szép hagyományt élesztett 
újjá Demecser Város Önkormányza-
ta. 2021. június 24-én, Pedagógusnap 
alkalmából ünnepi ebéddel köszönték 
meg a város pedagógusainak áldozatos 
és lelkiismeretes munkáját. Ünnepi mű-
sort adtak elő az óvoda, az általános- és 
a művészeti iskola tanulói.

Nyugdíjba vonulása alkalmából kö-
szöntötték az általános iskola igazgató-
ját, Kaszás Miklósnét, aki ez alkalom-
ból az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma által adományozható Pedagógus 
Szolgálati Emlékérmet vehetett át Pász-
tor Gyula Csabáné tankerületi igazga-
tótól. Igazgató asszony egy évtizeden 
keresztül irányította magas színvona-
lon az általános iskolában folyó okta-
tó-nevelő munkát. Gyermekszeretete, 
hivatástudata, szakmai hozzáértése és 
munkájához való hozzáállása minden 
pedagógus számára példaértékű.

Első alkalommal, hagyományteremtő 
szándékkal – az iskolavezetés javasla-
tára – kiváló szakmai munkájuk elis-
meréseként kitüntető díjak is átadásra 
kerültek: „Az év pedagógusa” díjban ré-
szesült: Oláh Zoltánné általános iskolai 
tanító és Sztári Erika gimnáziumi tanár.

Kimagasló pedagógus életművük 
elismeréseként Selejó Julianna nyugdí-
jas óvodavezető, valamint Kiss Gyula 
nyugdíjas iskolaigazgató érdemeit és 
pedagógus, illetve vezetői életművét is-
merték el az „Életműdíjak” átadásával, 
akik a demecseri oktatás ügyét mindig a 
szívükön viselték és településünk érde-
keit szem előtt tartva több évtizeden át 
magas színvonalon látták el a hivatásu-
kat, szolgálták a várost. Ezúton is gratu-
lálunk az elismerésekhez, munkájukhoz, 
illetve a nyugdíjas évekhez jó egészéget 
kívánunk!

Megállapodás a hadisírokról

2021. július 13-án, Rátkai Sándor 
polgármester és Bötykös Katalin jegyző 
hivatalában fogadta Kertész József szá-
zadost, a Magyar Honvédség Katonai 
Igazgatási és Központi Nyilvántartó Pa-
rancsnokság 5. Hadkiegészítő és Tobor-
zó Irodájának vezetőjét, Mákné Kovács 
Zsuzsannát, a Honvédsuli Egyesület el-
nökét, illetve a hadifoglyok után kutató 
lelkes helytörténészt, Lucza Jánost és 
Vitális Zsombort.

Az eszmecsere során megállapodás 
született arról, hogy 2022. május 29-ig, a 
Hősök napjáig, társadalmi összefogással 
meg fog valósulni az első világháború 
alatt Demecserben elhunyt hadifoglyok 
síremlékeinek helyreállítása, környe-
zetüknek rendbetétele. A tervek között 
szerepel a meglévő síremlékek tisztítása, 
a sérült és hiányzó elemek pótlása, vala-

mint a sírkert egy bizonyos részének sze-
gélykövezése és térburkolása. A tavalyi 
évben – a két lokálpatrióta kitartó mun-
kája eredményeként – ismertté váltak 
az elhunyt hadifoglyok adatai, így egy 
közös emlékművet is szeretne állíttatni 
az önkormányzat, amelyen immár a ne-
vüket és nemzetiségüket is feltüntetnék.

2021. november 01-jére, a történel mi 
egyházak közreműködésével megemlé-
ke zést szervez a városvezetés, melyre 
ez úton is hívunk és várunk mindenkit!

Brotherhood  
motoros találkozó

Július 17-én Borzsován került meg-
rendezésre a Brotherhood motoros nap, 
mely szintén kellemes kikapcsolódást 
biztosított a megjelentek számára. Kü-
lönleges motorokat láthattunk és ennek 
a nem hétköznapi hobbinak hódoló 
csapatot ismerhettünk meg. Köszön-
jük a motorosok meghívását és szíves 
vendéglátását! Bízunk benne, hogy 
más rendezvényeinken is részt vesznek 
majd, színesebbé téve a programokat!

Budapesti bűvészcirkusz  
Demecserben

Július 25-én a gyermekek számára 
cirkuszi műsort szerveztünk, mely a 
jelenlegi piac területén volt megtartva, 
nagy érdeklődés és részvétel mellett. A 
műsor Demecser Város Önkormányza-
ta és a Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat támogatásával valósult meg.

Köszönetet mondunk a rendezvények 
szervezésében és lebonyolításában, va-
lamint a főzésben közreműködőknek!

Kenyérszentelés és államalapítás 
ünnepe, városnap Dombrádon

2021. augusztus 20-án a római kato-
likus templomban tartottuk a kenyér-
szentelés és az államalapítás ünnepét. 
Demecser Város Önkormányzatát az 
ünnepségen Rátkai Sándor polgármes-
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ter úr, Zsohár Zsoltné képviselő asszony, Kiss Gyula képvise-
lő úr és Bötykös Katalin jegyző asszony képviselték.

Az ünnepség végén a résztvevők megszentelt kenyeret vi-
hettek haza. 

Az ünnepség után meghívásnak tettünk eleget, Dombrádra 
és Nyírbogdányba falunapra kaptunk meghívást, ahol Deme-
csert Rátkai Sándor polgármester úr, Zsohár Zsoltné képviselő 
asszony, Enyedi Zoltán képviselő úr és Bötykös Katalin jegyző 
asszony képviselte.

Újra üléseztek a képviselők

Demecser Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2021. július 22-én 
zárt és nyílt ülést tartott. Az ülésen min-
den önkormányzati képviselő részt vett.

– Az ülésen a polgármester beszá-
molt a veszélyhelyzet ideje alatt hozott 
döntésekről, mind a nyílt, mind a zárt 
ülésen. A beszámolót a Képviselő-tes-
tület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás-
sal elfogadta.

– Az önkormányzat gazdálkodásá-
ról, a szállítói tartozásokról és a szám-
la egyenlegekről szóló tájékoztatást a 
Kép viselő-testület 5 igen szavazattal, 2 
tartózkodással elfogadta.

– A folyamatban levő pályázatokról 
szóló tájékoztatást a Képviselő-testület 
5 igen szavazattal, 2 tartózkodással el-
fogadta.

– A tehergépjárművek és a buszok 
további sorsáról 7 igen szavazattal az a 
határozat született, hogy meg kell hir-
detni eladásra.

– A sport ügyében tartott tájékoztatást 
a Képviselő-testület tudomásul vette.

– A fogathajtó verseny, alkalmi ren-
dezvény megtartásáról 7 igen szavazat-
tal döntött a Képviselő-testület, mely 
2021. augusztus 22-én kerül majd meg-
tartásra a Borzsován levő sportpályán.

– Az egyebek napirendi pontban ak-
tuális dolgokról tárgyalt a testület, az 
augusztus 20-i ünnepség a római kato-
likus templomban lesz megtartva idén.

– A Demecseri Városgazda Szolgál-
tató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Fe-
lelősségű Társaság 2020. évi beszámo-
lóját a Képviselő-testület egyhangúlag, 
7 igen szavazattal elfogadta. Balogh 
Ágnes könyvvizsgáló asszony és Liki 
József Lászlóné könyvelő asszony a 
Pénzügyi Bizottsági ülésen és a Képvi-
selő-testületi ülésen válaszoltak a feltett 
kérdésekre és hiteles tájékoztatást adtak 
a 2020. évi gazdálkodási adatokról. A 
Kft. 2020. évi gazdálkodásának adatai 
elégedettségre adnak okot. Veres Csaba 
ügyvezető úr megköszönte az érintet-
teknek, hogy munkájukkal segítették 
ennek az eredménynek az elérését.

– A települési önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárlásá-
hoz kapcsolódó kiegészítő támogatás 
igényléséről és önerő biztosításáról, a 
pályázat benyújtásáról döntött a Képvi-
selő-testület, s arról, hogy idén kemény 
lombos tűzifára adjuk be a pályázatot.

– A testület egyhangúlag tudomásul 
vette jegyző asszonynak a közigazgatá-
si szünetről szóló tájékoztatását, mely 
2021. július 26-tól két hétig tartott.

– Ezt követően lakossági kérelmek-
ről tárgyalt a Képviselő-testület és egy-
hangúlag, 7 igen szavazattal döntött ar-
ról, hogy a Váci Mihály utcán az önkor-
mányzat pénzügyi helyzete függvényé-
ben a lakók kérése teljesítésre kerülhet.

– Tájékoztatást kapott a Képvise-
lő-testület arról is, hogy folyamatban 
van egy 1956-os emlékmű létesítése, 

melyhez a Magyar Politikai Foglyok 
Szövetségétől (POFOSZ) kértünk és ka-
punk anyagi támogatást. A kezdeménye-
zés Vitális Zsombortól származik. Kiss 
Gyuláné művésztanár készítette hozzá a 
látványtervet és segít a kivitelezés meg-
valósításában. Marosjára testvér-telepü-
lésünktől ígéretet kaptunk ajándékként 
egy székely kapu felállítására is az em-
lékműhöz. A Képviselő-testület 7 igen 
szavazattal egyhangúlag támogatja az 
1956-os emlékmű megépítését. Az átadó 
ünnepséget október 23-ra tervezzük.

– Lucza János helytörténész úr és 
Vitális Zsombor kezdeményezésére a 
temetőben található hadisírok gondozá-
sát, megtisztítását már a veszélyhelyzet 
ideje alatt megkezdtük az önkormány-
zati alkalmazottak bevonásával. A Kép-
viselő-testület egyhangúlag támogatja 
ezt a nemes kezdeményezést.

A Képviselő-testület ülését megelőz-
te a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot 
Ellenőrző Bizottság ülése, mely a napi-
rendi pontokat véleményezte és 5 igen-
nel egyhangúlag javasolta a napirendi 
pontokat elfogadásra a Képviselő-testü-
let részére. A Pénzügyi Bizottság új tag-
ja Bernáth Richárd lett. Benczi Kálmán 
néhai pénzügyi bizottsági tag emlékét 
kegyelettel megőrizzük.

Rátkai Sándor 
polgármester

Bötykös Katalin 
jegyző
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Munkálatok Demecserben

– Elkezdődött a városi piaccsarnok 
építése, mely rohamos léptekkel zajlik 
és reméljük minél hamarabb birtokba 
vehetik a város lakói és árusai.

– A nyári időszak alatt elindult a 
bölcsőde bővítése is, a munkálatok már 
csendben zajlanak. 

– Borzsova városrészén az állatok 
egy felfrissült, betonozott területet kap-
nak, ezzel kulturált környezetet teremt-
ve számukra.

– Új járdák építése

Demecser Város  
Roma Nemzetiségi  

Önkormányzata munkájáról

Demecser Város Roma Nemzetisé-
gi Önkormányzata 2021. évben a ve-
szélyhelyzetben is működött oly mó-
don, hogy a szükséges döntéseket az 
Elnök meghozta. Elfogadásra került 
a 2021. évi költségvetés: bevételként 
1.040.000,- ft állami működési támoga-
tás, kiadási oldalon 940.000,- ft dologi 
kiadás, valamint 100.000,- ft tartalék 
került betervezésre. A bevételi és kiadá-
si főösszeg 1.040.000,-ft.  

2021-ben eddig kifizetésre került 
200.000,- ft ajándékutalványra, me-
lyet a ballagó 8. osztályos tanulók ju-
talmazására használt fel a Nemzetisé-

gi Önkormányzat. Minden ballagó 8. 
osztályos megkapta a 10.000,- forintos 
vásárlási utalványt, 20 fő a Nemzetiségi 
Önkormányzat költségvetéséből, 30 fő 
Demecser Város Önkormányzata költ-
ségvetéséből. A két önkormányzat szo-
rosan együttműködik minden területen, 
az ünnepségeken, rendezvényeken is. A 
gyermekeknek szervezett cirkuszt, vala-
mint a városi gyermeknapot anyagilag 
nem, de szervezésben segítette a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Ba-
logh István Csaba és helyettese, Balogh 
Ferenc István. A karácsonyi és húsvéti 
csomagosztásban szintén részt vettek 
a csomagok lakosság részére történő 
kihordásában, önkéntes munkájukkal 
támogatták az Önkormányzatot. Ész-
revételeikkel, javaslataikkal segítik az 

önkormányzati munkát, szociális érzé-
kenységüket bizonyítja, hogy indokolt 
esetekben javaslatot tettek rászoruló 
egyének, családok szociális támogatá-
sára, rendkívüli települési támogatás, 
temetési segély megállapítására. A se-
gélyek, szociális ellátások Demecser 
Város Önkormányzata költségvetéséből 
kerültek kifizetésre, mivel a Roma Nem-
zetiségi Önkormányzatnak a törvény ér-
telmében nincs segélyezési hatásköre, 
nem nyújthat szociális ellátást. 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
2021. évben 650.496,- ft feladat-alapú 
támogatást is kap a központi költségve-
tésből, továbbá „Roma nemzetiségi kul-
turális kezdeményezések 2021. évi költ-
ségvetési támogatása” elnevezésű pá-
lyázaton 300.000,- ft támogatást nyert. 
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Reményi Alíz: 
Pedagógusnapra

A mi szívünk még kicsi
De nagy a szeretete.

E kedves szép napon is
Hálával van tele.

Ünnepel az ország,
Köszöntünk ma téged!

Szálljon feléd, zengjen feléd
Dicsőítő ének!

Te bontod ki értelmünket,
Te indulsz el velünk,

Mutatod a tudás útját
Szíved adod nekünk.

Hálás szeretettel
Csókoljuk kezedet,

Legyen élted nagyon boldog!
Ezt kívánjuk Néked!

Pedagógusnap 2021
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Új intézményvezető  
a Tündérkert Óvoda és Bölcsőde élén

A Demecseri Óvodai 
Társu lás Társulási Tanácsa 
hatás kö rében Demecser város 
pol gármesterének a veszély-
helyzetben hozott 1/2021. 
(I.12.) számú határozatával 
elbírálásra került a Deme-
cseri Tündérkert Óvoda és 
Bölcsőde magasabb vezetői, 
intézményvezetői álláshelyére 
benyújtott pályázat, melynek 
eredményeképpen – a társult 
települések polgármesterei-
nek egyetértésével – Mudri-

né Resku Szilvia került megbízásra 2021. május 01. napjától 
2026. augusztus 15. napjáig.

– Mindig is óvodapedagógus szeretett volna lenni?
Az anekdoták alapján, mikor kislány voltam megkérdez-

ték tőlem, hogy mi szeretnék lenni, ha nagy leszek. Erre azt 
válaszoltam, hogy „Anci óvónéni”. Anci néni volt a kedvenc 
óvónénim, akire nagy szeretettel emlékszem vissza mind a mai 
napig. Az évek folyamán elfelejtődött ez a kijelentés és csupán 
csak a véletlennek köszönhetem, hogy mégiscsak az óvódape-
dagógusi pályára sodort az élet. 1991-ben kezdtem el főiskolai 
tanulmányaimat Hajdúböszörményben, melynek minden pilla-
natát imádtam. A gyerekekkel való első igazi találkozásom és 
élményem is itt történt. Gyakorlat keretében leküldték az év-
folyamunkat a gyakorló óvodába, s ekkor odajött hozzám egy 
kislány és azt mondta nekem, hogy „óvónéni”. Olyan meleg-
ség járta át a szívemet, amire azóta is töretlenül büszke vagyok. 
Azt gondolom, hogy a kezdetektől fogva sikerült a gyerekek-
kel egy olyan kapcsolatot kialakítani, amely működőképessé 
teszi a pályán maradást és a hivatás gyakorlását. A gyerekek 
mindent megéreznek, hiszen ők a legőszintébb emberek.

– Hogyan „sodorta” az élet Demecserbe?
Elsősorban a kihívás sodort Demecserbe. Egészen a ta-

valyi év közepéig a Kisvárdai Egyesített Óvoda Tompos Úti 
Tagintézményében dolgoztam, mint óvodapedagógus, illetve 
fejlesztőpedagógus. Mindemellett  a Nemzeti Pedagógus Kar 
megyei és országos küldötteként is aktívan tevékenykedek. 
Az igazat megvallva, nem igazán ismertem Demecsert, de 
nagyon hamar a szívembe zártam ezt a kis várost.  Szakmai 
kihívás volt számomra, hogy intézményvezetőként itt dol-
gozzak tovább. Úgy gondolom, felkészültem arra, hogy a 
Demecseri Tündérkert Óvoda és Bölcsőde intézményét olyan 
szinten tudjam irányítani, mind szakmailag és emberileg, ami 
mindenkinek a megerősödését szolgálja.

– A kollégákban partnerre talált? Könnyen be tudott 
illeszkedni?

A kollégák rendkívül fiatalosak és lendületesek. Nevelő-
testületünkhöz tartoznak még a berkeszi, valamint a székelyi 
tagóvodák pedagógusai is, így egységesen tudom azt monda-
ni, hogy együttműködő és szakmailag fejlődni tudó és akaró 
csapatra találtam Demecserben. Nagy segítség volt számom-
ra, hogy Selejó Julianna intézményvezető asszony mellett 

tölthettem néhány hónapot, aki ez idő alatt bemutatta az in-
tézmény működésének helyi sajátosságait. Ezeket az alapokat 
maximálisan tiszteletben tartva, a hagyományokra építkezve 
szeretném tovább vinni az intézmény működtetését, hiszen 
semmi sem működik alap és gyökér nélkül. Ez a gyökér, amit 
óvodavezető asszony több évtizedes munkával megerősített, 
nem lenne stabil és erős az irányítása alatt lerakott alapok nél-
kül. Nagy-nagy szeretettel hívjuk és várjuk is Őt a jövőben!

– Mi a véleménye a bölcsőde és óvoda jelenlegi helyze-
téről?

Szeretném kiemelni, hogy az önkormányzat és a város ve-
zetése részéről olyan szintű támogatottságot élvez az intéz-
mény, ami példaértékű. Szakmai munkánkat eszközökkel és 
lehetőségekkel támogatják, mindenféle forrást felhasználnak 
annak érdekében, hogy Demecser felnövekvő nemzedéke 
olyan szintű nevelésben és oktatásban részesüljön, ami a ké-
sőbbiekben a város jövőjét nagy mértékben fogja befolyásol-
ni. Nagyon jó az intézmény belső felszereltsége, az eszközök 
kellő számban állnak rendelkezésre a szakmai munkavégzés-
hez. Jelenleg több pályázatunk is elbírálás alatt áll, melyekben 
az óvoda udvarára tervezett játékeszközök telepítése, vala-
mint az utcafronti kerítés építése szerepel. Bízom a pályázatok 
pozitív elbírálásában.

– Milyen tervei vannak a jövőben?
Szeretném a nevelőtestület szakmai lehetőségeit kibővíte-

ni, megmutatni azt más intézményeknek megyei és országos 
szinten, továbbá szeretném a Demecseri Tündérkert Óvoda és 
Bölcsőde, illetve Demecser város hírnevét öregbíteni. Távlati 
terveim között szerepel az oktatáspolitikusok és a helyi peda-
gógusok eszmecseréjének megszervezése is.

– A családjáról, illetve hobbijáról mondana pár szót?
Nagyon boldog családban élünk építészmérnök férjemmel 

és három leánygyermekünkkel. A legidősebb lányunk a Cor-
vinus Egyetem végzős hallgatója, középső gyermekünk az 
ELTE másodéves joghallgatója, harmadszülött lányunk pedig 
a Bessenyei György Gimnázium kilencedikes tanulója. Hob-
bim, amit mindenképpen megemlítenék, az a futás. Ezidáig 
már két 42 km-es maratont is sikeresen teljesítettem.

Engedje meg, hogy ezúton is gratuláljak kinevezéséhez! 
Munkájához további sok sikert kívánok!

Vitális Zsombor

Évértékelő

A 2020-2021. nevelési év tartalmas és kihívásokkal telinek 
minősíthető a Demecseri Tündérkert Óvoda és Bölcsőde mű-
ködésében. Az intézményben dolgozó kollégákat nap, mint 
nap a folyamatos változások közepette a hivatástudat vitte 
előre. Alkalmazkodtak a törvényi és járványügyi előírások-
hoz úgy, hogy a szakmai irányelvek, a gyermeki szeretet és 
a szülők iránti tiszteletadás magas szinten megnyilvánuljon.

A pandémiás időszak alatti rendkívüli intézkedési eljárás-
ban tanúsított megértő és együttműködő szülői odafordulá-
sukat a Demecseri Tündérkert Óvoda és Bölcsőde minden 
dolgozója és gyermeke nevében szeretném itt is, hálásan 
megköszönni!

Az óvoda udvarán megjelentek a gyerekekkel működtetett 
projekt jegyek, ezáltal is szerettünk volna lehetőséget adni 
a kedves Szülőknek, hogy részesei lehessenek a gyermekeik 

Oktatás-nevelés
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Bölcsődés ballagók

Dobos Sándor
Fábián Gréta
Furkó Bálint
Kantár Iringó Márta
Lukács Luca
Varga Kira Mirella

Óvodából ballagók

Bacsó Bercel
Bagonyi Attila Edvárd
Balogh Ivett
Balogh Kamilla
Csikós Viktor
Farkas Mirella Julianna
Forgony Sándor József
Frindik Petra
Gemzsi Bella
Horváth Izabella
Horváth Kristóf
Horváth Laura
Jobbágy Melinda
Kévés Zalán Levente
Kiss Hanna
Kovács Luca
Labbanc Lilla
Mester Marcell
Miskolczi Levente
Molnár Máté
Palicska Maja
Palicska Panna
Pósfai Jázmin
Teremi Boglárka
Tóth Noel Krisztián
Varga Dzsenna

óvodai mindennapjainak. Nyomon követhették a jeles napok 
megjelenését, mint a karácsony, a húsvét, a pünkösd, a gyer-
meknap és zárásként a ballagást. Az óvodai belső tér „kihe-
lyezése” az udvarra mindannyiunkba új ötleteket és szívet 
melengető érzéseket indítottak el.

A fenntartóval együtt, folyamatosan törekszünk az óvoda 
külső és belső feltételrendszerének fejlesztésére, mely pályá-
zatokban való aktív részvételt is jelent. Kettő pályázati felté-
telrendszernek való megfelelés van jelen pillanatban folya-
matban, intézményünkben, mely a Magyar Falu Program és a 
Leader csoport által meghirdetett pályázatban való részvételt 
jelenti. Mindkettő pályázat az óvoda udvar bővítésére szol-
gál, amennyiben sikeresnek minősülnek az általunk beadott 
pályázati dokumentációk. Megnyerhető pályázati összegek: 
5.000.000.- 5.000.000.- ft.

Tavasszal, Demecser város esélyegyenlőségi pályázatához 
csatlakozva elindítottuk az összetartozás táncát, mely egymás 
munkájának és emberi mivoltának tiszteltben tartásáról szólt. 

Csatlakoztak intézményünkhöz a Demecseri köznevelési in-
tézmények képviselői, a szociális és az egészségügyi intéz-
mények és az önkormányzat is.

Örömünkre szolgált, hogy intézményi szinten részesei le-
hettünk Demecser város önkormányzata által szervezett vá-
rosi gyermeknapnak, ahol aktívan vettek részt óvodánk pe-
dagógia képviselői és az óvodáinkba és bölcsődénkbe járó 
gyerekek egyaránt.

Büszkék vagyunk a gyermekeinkre, akik intézményünk-
ben a hagyományos és digitális pedagógiai módszerekkel 
együttesen vannak fejlesztve részképességeik minden terüle-
tén és azokra a gyermekeinkre is, akik szeptembertől már az 
általános iskolában kezdik a következő tanévet.

Együtt minden lehetséges!
Köszönettel és tisztelettel:

Mudriné Resku Szilvia
intézményvezető
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8.a osztály
Osztályfőnök: Farkas Zoltánné

Bacskai Bernadett
Bajcsi Levente
Ballai Emma
Bucsku Henriett Vivien
Bucsku Petra Boglárka
Fuziák Zsolt
Gergely László
Haga Zita Paméla
Horváth Ernő
Horváth Tibor
Imre Zoltán
Kocsis Diána
László Bianka Fanni
Lukács Balázs
Murzsa Arnold
Nagy László
Nemes Gyöngyi
Rézműves Miklós Patrik
Szatlóczki Roland
Tamás Gábor
Tóth István
Tóth Krisztián Róbert
Váradi Amanda Bianka
Váradi Dzsenifer
Varga Rajmund
Veres Dorina

8.b osztály 
Osztályfőnök: Lovas Mónika 

Bajcsi Viktor Dániel
Balogh Brigitta
Berta Ákos 
Gervai Richárd Erik
Győry Bence 
Here László 
Ilonka Gergő Levente
Jenei Csilla 
Komecz Adrián 
Molnár Norbert Richárd
Nagy Kevin Szabolcs
Oláh Dorina 
Orosz Balázs 
Pilló Dorina 
Soltész Balázs
Somogyi Marcell 
Sörös Viktor 
Szabó Alex István
Szilvási Dóra 
Tóth Ferenc
Tóth Máté Milán 
Virág András
Zám Gergő
Zán Barnabás

Elballagtak a nyolcadikosok
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Kitűnők: 

1.a
Fibi Emma
Juhász Benett
Papcsák Csenge
Teremi Anna
Tuza Márkó
Váradi Pál

1.b
Csemer Kevin Gábor
Forgács Ferenc
Szoboszlai Renáta

2.a
Fazekas Áron
Gemzsi Bence
Molnár Csilla Rebeka

2.b
Beregszászi Cintia
Mester Barnabás
Nagy Mária Jázmin
Péntek Liliána

3.a
Bota Dorina
Lukács Hanna
Zelei Ronett Hanna

3.b
Szanics Mirjam
Váradi Lúcia

4.a
Chinje-Teremi Emília Awah
Geda Zoé Petra
Homolai Anna
László Zsanett Emília
Lisovszki Ivett Lili
Schäfer Dóra Regina
Schäfer Réka Valéria

4.b
Gemzsi Lilien
Rádi Boglárka Hanna
Somlyai Milán Richárd
Somogyi Botond
Zsóri Gábor

5.a
Erdei Dzsenifer
Nagy Milán
Sánta Dorina
Somogyi Alex

5.b
Gulyás Eszter

6.b
Horváth Vivien
Tisza Bence
Tisza Bertalan

7.a
Méhész Emőke Panna

8.b
Jenei Csilla
Komecz Adrián
Somogyi Marcell

Jelesek:

1.a
Berta Gréta
Lukács Luca
Mikó László
Papi Noel
Szőllősi Mihály

1.b
Bagonyi Leila Noémi
Balázs Szimonetta
Major József Benjámin
Máté Ágnes
Nagy Albert Flórián
Pásztor Olivér
Somlyai Ivett Mira
Zám Barbara

2.a
Bálint Máté
Balogh Marcell
Csikós Hanna Blanka
Lengyel László

2.b
Balogh Kiara Erzsébet
Forgony Valéria
Illés Leila Szilvia
3.b
Balogh István

4.a
Borbély Szonja
Náczán Nadin
Pásztor József Ferenc

5.a
Horváth Lívia Angelika
Tar Zsuzsanna
Tóth Adrienn

6.a
Fazekas Ábel
Haga Vivien
Takács Krisztián

7.a
Somogyi Erik

7.b
Bálint Evelin
Fekete Vanessza Viktória
Gulyás László Bálint

Kossuth-emlékplakett 2020/2021

Nyolc év alatt tanúsított kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató maga-
tartásáért és szorgalmáért, kiemelkedő közösségi munkájáért, a tanulmányi verse-
nyeken való sikeres szerepléséért az iskola nevelőtestülete elismerő oklevelet és 
emlékplakettet adományozott Somogyi Marcell 8.b osztályos tanulónak.

Sok sikert kívánunk a továbbiakban!

A 2020/2021-es tanév kitűnő és jeles tanulói

Ne feledjük, hogy érdemjegytől függetlenül 
mindannyian legyünk büszkék gyermekeinkre, 

akik képességeikhez mérten becsülettel, kitartással 
ismét végigvitték ezt a különleges tanévet!
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Végzős középiskolások

12.a osztály
Osztályfőnök: Schäfer Valéria

Fazekas Nóra
Hadiné Vig Bernadett
Horváth Kasszandra Veronika
Hováthné Fuziák Krisztina
Jakab Dóra
Kántor Kristóf Zoltán
Kardos Eszter
Kiss Barbara
Lőrinczi Márk
Lőrinczi Martin
Machnik Szabolcs
Nagy Fanni
Ősz András
Petró Bence
Puporka Klaudia
Tamás Levente
Tóth Boglárka
Varga Viktória
Zámbó Enikő
Zelei Gabriella Beatrix

A Kisvárdai Tankerületi Központ 
díjazottja a kiváló versenyző kategóri-
ában a 2020/2021-es tanévben: Kántor 
Kristóf Zoltán, aki a Demecseri Ok-
tatási Centrum Gimnázium, Általános 
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 12. 
A osztályos tanulója. Tanulmányi ered-
ménye mindig kiemelkedő volt, mind 
osztályszinten, mind évfolyamszinten. 
Végig magas színvonalon teljesített. Ki-

A kiváló versenyző

Forrás:  
Dr. Seszták Miklós  

hivatalos facebook oldala

magasló eredményét mutatja, hogy min-
den év végén a nevelőtestület általános 
dicséretben részesítette. Az iskolában 
való teljesítését, a szorgalom, az alázat 
és a tudásvágy ösztönözte. Munkabírása, 
tanuláshoz való hozzáállása példa lehet 
osztálytársai, évfolyamtársai előtt. Isko-
lai tanulmányainak mind a 12 évfolya-
mát kitűnő eredménnyel zárta.

Aktív részese volt a gimnázium kö-

zösségi programjainak szervezésében, 
2 évig a diákönkormányzat elnökeként 
látta el feladatait. Angol nyelvből B2 
komplex típusú nyelvvizsga bizonyít-
ványt szerzett. 9. évfolyamtól kezdő-
dően nagy érdeklődést mutatott az in-
formatika tantárgy iránt. Versenyeken 
kimagasló eredménnyel szerepelt, több 
országos és nemzetközi versenyen szer-
zett helyezéseket.

A legkiemelkedőbb munkáját a 
H.O.R.U.S-t azóta is továbbfejleszti: 
„A HORUS egy Hallás Orientált Re-
kogníció Utáni Segítő fejen hordható 
eszköz, amely segítséget nyújt a vakok 
és gyengénlátók számára a tárgyak fel-
ismerésében és a tájékozódásban.

Versenyeredményei:
• Lauder Innovációs Maraton
különdíj a Demecseri Oktatási Cent-

rum csapatával
• Tudományos Diákkörök XX. Kár-

pát-medencei Konferenciája
1. helyezés matematika informatika 

szekcióban
• XIX. Ifjúsági Tudományos és In-

novációs tehetségkutató versenyen
3. helyezés

Tanulmányait a továbbiakban ezen a 
területen tervezi folytatni, jelentkezését 
Budapesti Műszaki Egyetem mérnökin-
formatikus szakára adta be.

 Dr. Seszták Miklós kormánybiztos, országgyűlési képviselő,  
Kántor Kristóf Zoltán, Pásztor Gyula Csabáné tankerületi igazgató és  

Leleszi Tibor Kisvárda város polgármestere
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Gyémántdiplomás pedagógus

Tudósítás Egerből,  
az Eszterházy Károly Egyetem díszünnepségéről

Az egyetem előtti téren kisebb csoportokban várakoznak 
az emberek 2021. július 16-án, 17 óra körül. Távolról figye-
lem őket, hajlott hátak, botokat fogó kezek, most senki sem 
siet, lassan elindulnak azon a bizonyos nyikorgó fa kapun 
keresztül egykori iskolájukba. Megtelik az egri Líceum dísz-
terme, olyan energiák vannak jelen, amelyet még sohasem 
láttam. Részese lehettem ennek a fantasztikus hangulatnak, 
láthattam a tanár társadalom egy olyan részét, amit sok-sok 
embernek kellett volna látnia. A megjelent kitüntetettek het-
ven, nyolcvan, kilencven év felettiek. Azokban a falvakban 
és városokban, ahol 50 (arany), 60 (gyémánt), 65 (vas) és 70 
(rubin) éve szerzett diplomás tanárok élnek még, figyelem! 
Becsüljék meg, figyeljenek oda ezekre a fantasztikus embe-
rekre, a tudás még élő őreire, továbbadóira. Azon gondolkod-
tam hány ezer diák került ki az itt jelenlévő tanárok kezei 
közül, hány volt diáknak kellene most, velem együtt köszö-
netet mondani. Az alázat, a tisztelet a szakma iránt, ezt látni, 
érezni - elmondhatatlan, irigylésre méltó helyzetbe kerültem. 
Eljött az idő, név szerint szólították a díjazottakat. A fényké-
pek remélem visszaadják az érzést, csillognak a szemek, min-
denki megfiatalodott, egyenes derékkal fogadta a gratulációt 
az Eszterházy Károly Egyetem rektorától.

Demecser is büszke lehet Kovács Erzsébet tanár nénire, hi-
szen megkapta gyémántdiplomáját. 60 éve hagyta el az akkori 

Egri Pedagógiai Főiskolát és kezdte meg tanári munkáját. Én 
és 33, akkor 10 éves gyermek kapott egy osztályfőnököt, mi 
voltunk a második osztálya. Négy éven keresztül, matemati-
ka és fizika alapjait rakta a fejünkbe. Bizton állíthatom, utána 
bárhol is tanultam, megálltam a helyem. Jó és biztos alapokra 
lehet csak építkezni, ezt egy jó tanár tudja. Falusi kislányból 
az élet igazolta, jól lerakott alapokkal, építkezni tudó felnőtt 
lettem. 1964-ben 10 évesen még nem tudtuk, hogy egy olyan 
embert kaptunk, akitől rengeteget tanultunk, aki segített, sze-
retett minket, akire felnézhettünk. Az 50 éves találkozónkon, 
mindenkinek tudta a nevét, úgy jött közénk, mintha tegnap 
váltunk volna el. Nekünk volt tanítványoknak csak egy dol-
gunk lehet, köszönetet mondani, jó egészséget kívánni!

Most nyugodtan kérdezheti a kedves Olvasó, ki vagy te, 
aki ezeket a sorokat leírta. Egykori tanítvány, aki belógott 
az iskolába, meglepve Erzsike nénit ezen a kivételes napon. 
Remélem sikerült, nekem nagyon sokat adott ez a délután. 
Köszönjük tanár néni, köszönjük Kovács Erzsébet!

Szabó Lenke
egykori 8.b osztályos tanuló 1968-ból

10 éves érettségi találkozó

A tízéves érettségi találkozó alkalmából 2021. július 31-én 
találkoztak a volt 13.a osztály tanulói, akik 2006-2011 kö-
zött jártak a Demecseri Oktatási Centrum Gimnáziumába. 
Az eseményen részt vett egykori osztályfőnökük, Pinte Beáta 
tanárnő is.

„Annak az öt évnek a történéseiből
akár regény is összehozható,

amelynek minden egyes oldalára
rengeteg élmény odaírható.”

Köszönet azoknak, akik jelenlétükkel emelték az este fé-
nyét: Berta Ádám (Dr. Berta Ádám), Csáki Dalma, Dajka 
Adrienn (Pállné Dajka Adrienn), Diószegi Tamás, Fejér Cin-
tia, Haja Alexandra (Hajnalné Haja Alexandra), Nagy Rená-
ta, Papp Zoltán, Rátkai Karolina Kitti (Dr. Rátkai Karolina 
Kitti), Székely Anett (Benkő Anett), Tokárszki Zoltán, Tóth 
Zsolt, Vas Krisztina (Tóthné Vas Krisztina) és Zsohár Ádám.

Kovács Erzsébet tanárnő átveszi gyémántdiplomáját  
Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona rektor asszonytól
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Osztálytalálkozó

2021. július 17-én tartotta 5 éves 
találkozóját a Demecseri Általános Is-
kola 2016-ban végzett 8.b osztálya. A 
találkozón részt vett egykori osztály-
főnökük, Varga Tibor Gábor tanár úr 
is. Az este kellemes hangulatban telt, s 
megfogadták, hogy 5 év múlva újra ta-
lálkoznak.

Római katolikus egyház

– Templomunkban február első vasárnapján gyertyát szen-
teltünk Gyertyaszentelő Boldogasszony tiszteletére. 

– Templomunkban április 4-én, húsvét ünnepén, követve 
püspök atya rendelkezését online ünnepeltünk. A tavalyi év 
után ez sajnos már megszokottnak mondható, mégsem meg-
szokott, mert eléggé furcsa üres templomban, hívek nélkül 
ünnepelni húsvét szent ünnepét. 

– Április utolsó vasárnapján templomunkban megszentel-
tük a búzát, kérve Isten áldását a vetésekre. 

– Május minden szentmiséjén égő gyertya fénylett Mária 
előtt. Természetesen elimádkoztuk a Loretói litániát. 

– Május első vasárnapján nem csak Égi Édesanyánkat kö-
szöntöttük, hanem hálát adtunk a földi édesanyákért is, akiket 
gyermekeink verssel is köszöntöttek. 

– Május hónap végén szép pünkösdi ünnepünk volt, a 
szentmisében egy felnőtt megtérővel. Méltó és nagyon szép 
lett környezetünk is, a közmunkásoknak köszönhetően. 

– Boldog úrnapi ünnepünk, az Eucharisztikus Kongresszus 
évében méltóan telt. A hívek előző délután elkezdték szép, 
már hagyománynak mondható, mind a négy sátor készítését 
ügyes kezekkel. Hálásan köszönöm nekik, hogy méltóan ün-
nepelhettünk. A gyermekek előzőleg összegyűjtött virágszir-
mokat – már alig várták, hogy – a körmenet alkalmával Urunk 
elé szórják. A polgármester eljött párjával e szép ünnepünkre. 

– Boldog nyári feltöltődést, az egyházközség nevében kí-
vánok mindenkinek szeretettel! 

Varga Lóránt 
plébánia kormányzó

Templombúcsút ünnepeltünk

Eseménydúsan kezdődött a július a Demecseri Római Ka-
tolikus Egyházközség számára, hiszen a megszokott temp-
lombúcsúi ünnepünket két napos lelkigyakorlat előzte meg, 
valamint egy koncert és egy családinap is gazdagította.

Régóta vártuk vissza egyházközségünkbe Pásztor Károly 
atyát, aki 61 éve szolgált városunkban, a római katolikus 
templomban. Szép emlékekkel a szívében tért vissza egyko-
ri szolgálati helyére, melyet a hívekkel az első lelkigyakor-
latos misén meg is osztott. Az emlékeket összekötve az új 
tapasztalatokkal, bátorította a híveket, hogy hitükben mindig 
maradjanak hűek az egy igaz Istenhez. A mise végén Károly 

Hitélet
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atya pappá szentelésének 65. jubileuma alkalmából vasmisés 
áldásban is részesülhettünk. A lelkigyakorlat második napján, 
Sarlós Boldogasszony ünnepén ,,kisbúcsún” vehettünk részt, 
amelyen a misét szintén Pásztor Károly atya celebrálta. A 
hangsúlyt Károly atya ekkor már a Boldogságos Szűz Máriá-
ra helyezte, aki szíve alatt Isten Fiával, saját alázatosságával 
Jézus alázatosságát előre hirdetve, felkeresi rokonát, Erzsébe-
tet, aki szintén áldott állapotban van. A ,,kisbúcsúi” ünnepünk, 
egyben második lelkigyakorlatos esténk színvonalát a Kép-
más zenekar emelte, akik közreműködtek a szentmisén, de a 
mise után egy kis koncerttel is megörvendeztettek bennünket.

Az előző két nap önmagában is lélekemelő volt, de igazán 
csak szombaton, templomunk búcsúján teljesedett ki az ün-
nep. Az ünnepi szentmisén Szegedi Kálmán atya volt a fő-
celebráns, aki korábban 9 évig végzett plébánosi szolgálatot 
egyházközségünkben, s mellette további 20 atya érkezett hoz-
zánk a kerületből, hogy velünk együtt ünnepeljenek. A filiá-
inkból, a környékről és városunkból többen is eljöttek, hogy 
tiszteletüket tegyék, köszöntsék a Sarlós Boldogasszonyt és 
velünk ünnepeljenek. Kálmán atya a szentbeszédben Mária 
hitére és alázatára irányította a figyelmünket és kiemelte, hogy 
hasonlóvá kell válnunk az Istenanyához, aki nem csak egy-
szer, hanem mindennap ,,igen”-t mondott Jézus Krisztusra.

Az ünnepi szentmise végén hála Istennek kiváló időnek 

örvendhettünk, ezért körmenettel folytathattuk a búcsút. Az 
áldás és a himnuszok eléneklése után a szentmise véget ért, 
de az ünnep kötetlen formában tovább folytatódott. A plébá-
nia udvarán a jelenlévőket egy tál gulyással, a hívek által ké-
szített süteményekkel vendégeltük meg, a gyermekeket pedig 
ugrálóvár, óriáscsúszda és különböző játékok várták.

Ezúton is köszönet mindenkinek, aki bármilyen formában 
hozzájárult a templombúcsú ünnepéhez! Köszönet a résztve-
vőknek, akik megtisztelték ezt az ünnepet, hogy együtt adhat-
tunk hálát és együtt örülhettünk!

Zsohár Zsófia

Görögkatolikus Egyházközség

Kedves Olvasók! Egyházközségünk életében az elmúlt 
időszak alatt a legfontosabb az imádság volt. Templomaink 
nyitva voltak, a szertartásokat, szent liturgiákat elvégeztük, 
bár megcsappant létszámmal, - s ez érthető is volt.

Nehéz időszakot éltünk át mindannyian, de nem remény-
telen időt. Nehéz, hiszen nagyon sok családban tragédiák 
történtek, a láthatatlan kis vírus képes volt látható módon 
pusztítani. Milyen megdöbbentő is volt egy-egy szerettünk 
szenvedése, kórházi ápolása, vagy a földi életből való távozá-
sa. Természetesen részünkről nem maradt el az értük végzett 
imádság: „Esengve kérünk, szüntesd meg a betegséget, csil-
lapítsd le az öldöklő járványt … szívünk keservében sóhaj-
tozva kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj!”

Értetlenül álltam meg azok előtt, akik a tragédiák soka-
sága ellenére hangoztatták vírus ellenességüket, s politika 
tárgyává tették. Ezek családjaiban nem történt baj, nem volt 
tragédia?! S az Isten minden rosszból képes jót kihozni, ha 
hagyjuk, ha rábízzuk önmagunkat Jézus Krisztusra.

A keresztény ember az örömhírből, az evangéliumból él. 
Sokan látták a futball Európa Bajnokság mérkőzéseit. Szur-
koltunk a magyaroknak, tudtunk örülni egy gólnak is! S lát-
hattuk, hogy Budapest utcáin mennyire össze tudott fogni a 
magyar ember! Mennyire egy emberként hömpölyögtek az 
utcán, s teljes szívükből örvendeztek!

Kedves Olvasók! Miért ne lehetne örülni a mindennapi, 
apró, kicsi örömöknek, találkozásoknak! Milyen sokszor 
pici, apró dolgokat félreértve csinálunk a „vakondtúrásból 
hegyet”. A sértődés, a gyűlölet sokszor úrrá lesz rajtunk, - de 
hiszen rövid ez a földi élet, hogy ilyen módon éljünk! Jézus 
Krisztus legfőbb tanítása a szeretetről szól. Ha keresztény 
vagyok, akkor éljek ennek szellemében, ha nem vagyok ke-
resztény, vagy csak anonim keresztény vagyok, akkor pedig 
törekedjek a szeretetre! Ez az alapja mindennek: Isten- és 
embertársi kapcsolataimnak! Jézus Krisztus ezt tanítja: Arról 
ismerjenek meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel 
vagytok egymás iránt.” (Jn 13,35)

Egyházközségünkben az elmúlt időszakban elmaradt a 
házszentelés a járványveszély miatt. Akik szeretnék otthona-
ikat megszenteltetni, kérem, keressenek meg, időpont egyez-
tetés alapján örömmel végzem el otthonaik megszentelését.

Május végétől június közepéig igen sok programot való-
sítottunk meg a „Közösségépítés a Kisvárdai Esperesi Kerü-
letben” - pályázata alapján. Köszönet és hála mindazoknak, 
akik részesedtek ezekből az örömteli találkozásokból: Házi 
Segítségnyújtó Szolgálatok Találkozója Aranyosapátiban, 
Nyírlövőn. Pedagógusok, Papcsaládok, Házi Segítségnyúj-
tó Szolgálatok lelki-szakmai továbbképzése Beregdarócon. 
Minden alkalom, a rendkívül tartalmas, sok-sok program ál-
tal minden jelenlévő lelki töltekezését szolgálta.

Kedves Olvasók! Nyár van, a pihenésnek, kikapcsolódás-
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nak, ugyanakkor a szeretet megélésének, gyakorlásának az 
ideje. Szánjunk időt egymásra, tegyük szebbé, értékesebbé az 
életünket, hogy mindig egymás javára és egymás épülésére 
lehessünk.

Reményi József emlékére

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, 
hogy Reményi József életének 74. évében, 2021. március 07-
én, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Adj Urunk tőlünk elköltö-
zött József szolgádnak boldog nyugalmat és készíts neki örök 
emléket!

Templombúcsú

„…Ó dicső szent Illés … könyörögj érettünk  
a mi Emberszerető Urunkhoz!”

A konták szavaival ünnepeltük templomunk születésnapját 
Demecserben. Az ünnepi Szent Liturgiát Szabó Sándor nyug-
díjas atya mellett Ignácz András nyírlugosi parókus atyával 
és Varga Lóránt plébános atyával közösen végeztük.

András atya prédikációjában kiemelte, hogy a hívek meny-
nyi áldozatot hoztak e szép templomért, mely mindig újul, 
fejlődik. Miért ér össze az ég és a föld? Erre elmondott egy 
kedves történetet: volt két testvér, akik földművelésből éltek, 
egyiknek volt családja, a másiknak nem. Egyik évben termés 
hiányában megijedtek, mi lesz velük, s a magányos testvér 
arra gondolt, hogy az éj leple alatt elvisz néhány kévét testvé-
rének, akinek nagy családja van. A családos testvér pedig így 
gondolkodott: szegény testvérem egyedül él, sokfelé kell fi-
zetségként búzát adnia, ezért viszek neki egy zsák kévét éjjel. 
Éjszaka nagyon meglepődtek, amikor felismerték egymást, s 
elmondták, hogy miért indultak el éjszaka. egymás nyakába 
borultak sírva, majd kicserélték zsákjukat.

Később meghalt mindkét testvér, s a családos halála előtt 
elmesélte gyermekeinek a történetet. S amikor a falu lakói 
templomot szerettek volna építeni, szent helyet kerestek, vé-
gül oda építették a templomot, ahol a két testvér találkozott, 
mondván: a legszentebb hely az a hely, ahol a testvér a test-
vérrel találkozik, ahol megérik bennünk a felismerés, hogy 
összetartozunk, s egymás testvérei vagyunk. Hát ez a temp-
lom legyen az a szent hely, ahol testvér testvérrel találkozik.

Ma is kell egy hely, ahol Isten és ember találkozhat. Az égre 
emelkedő torony mindig utat mutat. „Emeljük föl szívünket!” 
Együtt tudunk emelkedni, együtt tudunk az ég felé tekinteni.

A templomban csend van, s mindenki egyirányba néz, az 
oltár felé. Minden az oltár miatt van a templomban, a hívek 
is! Legszentebb oltár pedig az utolsó vacsora oltára, asztala 
volt, ahol Jézus önmagát adta tanítványainak, s általuk mind-
annyiunknak.

 A templom Isten jelenlétének a helye, ugyanakkor a talál-
kozásaink helye is. A templomban egyenlőek vagyunk: Test-
vérek. Mindenki egyirányba néz, egyirányba haladunk: Isten 
Országa felé. Magyar nemzetünknek is ebben van az ereje, 
hogy egyirányba nézünk, egyirányba haladunk.

A templom az Isten jelenlétének, szeretetének a helye. A 
liturgiában kapjuk a felszólítást: „Szeressük egymást, hogy 
egyetértőleg valljuk az Atyát, a Fiút, és a Szentlelket…” En-
nek a szeretetnek erejében kell élni életünket. A szív, a lélek 
az, amely összeköt bennünket.

Az őseink Illés prófétát választották védőszentül.  Illés 
nagyon fontos alakja mind az Ó-, mind az Újszövetségnek. 
Illés intette az akkori népet, hogy merre akarnak haladni: elő-
re tekintenek, vagy megmaradnak a bálványimádás mellett.  
Isten meghallotta a próféta szavát, a nép nem biztos, hogy 
megszívlelte, de Isten Illés próféta szavára bezárta az ég csa-
tornáit. Mekkora példakép Illés próféta a ma élő embernek 
is! Kövessük!

A Liturgia után körmenetet tartottunk, majd a himnuszok 
és éltetések után közös agapé volt a templom udvarán. Kö-
szönjük a jelenlétet, az együtt imádkozást, a közösség építé-
sét, a felajánlásokat! Méltó és szép ünnepe volt ez a vasárnap 
egyházközségünknek! Legyen minél több megtérő, imádko-
zó ember az elkövetkezőkben!

Szabó Gábor
esperes-parókus

Fotó: magán
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Református egyház

Pandémia – keresztyén szemmel

Nem könnyű időszakon vagyunk túl. 
Nagyon reméljük, hogy a vírus nem csak 
egy kis szusszanást ad a számunkra (és 
az egészségügynek), hogy aztán ősszel 
újult erővel támadhasson. (Legalábbis a 
be nem oltottakat.) A pandémia erősen 
megtépázta emberi kapcsolatainkat és a 
közösségeinket is. A távolabbi családta-
gok nem találkozhattak. Egy kicsit át-
élhettük azt, amit a trianoni határhúzás 
után a külhonban és itthon maradt, szét-
szakított családrészek megtapasztaltak. 
Gyerekkoromban hallottam olyan tör-
téneteket, hogy Trianon után a tuzséri 
Tisza töltésére, a folyó két oldalán ki-
mentek a szétszakított családok tagjai, 
és úgy kiabáltak át egymásnak. Ko-
runkban a sokat átkozott technikának 
(és végső soron az arra okos elmét adó 
Istennek) köszönhetően ezt a szétsza-
kítottság érzését enyhítették a járvány 
idején a telefonbeszélgetések, netalán 
a Skypeon való kapcsolatfelvétel, ahol 
már nem csak hallhattuk szeretteink 
hangját, hanem láthattuk is őket.

Sokan elveszítették a munkájukat, 
majd ezen emberek jó része újra kezd-
hette azt, vagy új módon folytathat-
ta korábbi munkáját. Megtanultuk mi 
az a „Home-office”, amikor otthonról 
is lehet munkákat elvégezni, anélkül, 
hogy bemenne az alkalmazott a mun-
kahelyére. Tudom, ez sem kis teher, de 
némi vigaszt nyújt, hogy a közlekedés 
elmaradása által jelentősen javult a kör-
nyezet szennyezettsége.  Hogy ez eddig 
miért nem jutott eszébe valakinek? Az 
iskolások is áttértek online oktatásba, 
több kevesebb sikerrel. A hűséges és 
szorgalmas tanulók (és odafigyelő szü-
lők) ekkor is „aktívak” maradtak, má-
sok ugyanúgy, mint az „élő” oktatásnál 
hanyagolták fontos kötelességeiket.

A számunkra fontos egyházi, közös-
ségi alkalmakon résztvevők száma is 
jelentősen megcsappant. Előbb a féle-
lem (mely nagy úr – ahogyan szokták 
is mondani) tizedelte meg a közösség 
tagjait. Meglepődve tapasztaltuk, hogy 
nem elsősorban a veszélyeztetett kor-
osztály képviselőit tartotta vissza a 
megfertőződéstől és annak következ-
ményeitől való félelem. Külön vizsgá-
lat tárgya lehetne, hogy miért nem őket. 
Lehet nagy bölcsességeket mondani – 
nélkülük. „Nekik már úgyis mindegy”- 
vélték egyesek, igen csak elítélendő 
módon. Valaki, aki nem akar oltakozni, 

azt mondta: „Éltem én már eleget.” Ér-
dekes vélemények ezek. Aztán egyházi 
felsőbb utasításra egy időre be kellett 
zárnunk a templomot. Akik korábban 
eljártak a templomba, azokhoz írásos 
formában igyekeztünk eljuttatni egy-
egy vasárnapi prédikációt. Célunk volt, 
hogy gyülekezetünk tagjai ne maradja-
nak „lelki eledel nélkül”. Sokakat tele-
fonon értünk el, és így próbáltunk lelki 
erősödést nyújtani a számukra.

Azért volt „haszna” is ennek az idő-
szaknak. 

Megtanultuk értékelni a meglévő 
kapcsolatainkat. Rájöhettünk arra, hogy 
mennyire igaz az, amit a Biblia így fo-
galmaz meg: „kihasználva az alkalmas 
időt, mert az idők gonoszak.” (Efézus 
5:16) Hogy miért azok? Azért, mert el-
hitetik, hogy minden újra és újra visz-
szajön. Ragadjuk meg ezután jobban 
az egymással és az élő Istennel való ta-
lálkozás, és a közösség gyakorlásának 
alkalmait!

Sokónknak átértékelődtek az élet-
ről-halálról eddig talán kimondatla-
nul, csak magunknak megfogalmazott 
elképzeléseink. Amikor hallottuk-ta-
pasztaltuk, hogy a vírus, és a halál nem 
válogat fiatal vagy idős között, bizony 
odatettük a saját életünket is a mérlegre. 
Mi az, ami valóban fontos? Mi lesz, ha 
elmegyünk e földi létből?

Látva mások nagy nyomorúságát, 
miközben messzemenőkig együtt érez-
tünk velük, még inkább hálásak lehet-
tünk azért, hogy Isten megkímélt ben-
nünket, és próbatételektől megmentett. 
Ha pedig próbákat kellett nekünk ma-
gunknak is hordoznunk, akkor megta-
nulhattuk, hogy Kihez fordulhatunk, és 
többször is átélhettük, hogy fentről, a 
mi Urunktól kapunk elég erőt.

Voltak, akik megtanultak még inkább 
szolgálni. A szeretetük, amely eddig in-
kább csak elmélet volt, vagy csak a köz-

vetlen hozzátartozójuk felé nyilvánult 
meg, jobban kiszélesedett. Igyekeztek 
segíteni a bajban lévőkön.

A bezártsággal bizony az Úr erősen 
megpróbált bennünket is, és kereste 
életünkön a türelem lelki gyümölcsét. 
Valljuk be, hogy sokszor hiába.

Megtanulhattuk, hogy Isten a próba-
tétellel nem büntetni akar bennünket, 
hanem mentő szeretetével hívni és visz-
szafogadni akar. Az fontos kérdés, hogy 
elég volt-e mindaz, ami eddig történt 
ehhez, vagy a karját újra fel kell emel-
ni, hogy figyelmeztessen és pálcájá-
val visszatereljen bennünket a jó útra? 
Használjuk ki a múló időnkben (kro-
nosz) az Istentől még kapott kegyelmi 
időt (a kairoszt) és forduljunk az élő Is-
tenhez, hogy megőrizzen, de ne csak e 
múló földi életre, hanem az örök életre 
is!

Bodnár Péter
református lelkész

Lelki csoki

#csakegygondolat

„MINDEN FORRÁSOM BELŐLED 
FAKAD” (Zsolt87,7) – Avagy Jézus 
Krisztus, mint az elindulásunk forrása

A 87. zsoltár 7.verse, a Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus mottója 
jelenlegi helyzetünkben még hang-
súlyosabbá kell váljon életünkben. A 
koronavírus határozta meg az elmúlt 
másfél évünket és valószínűleg ezek 
után egész életünkben nagy változások 
előmozdítójává válik majd. Egyaránt 
beszélhetünk pozitív és sajnos negatív 
hatásokról is. Ezeket talán nem is kell 
ecsetelnem, mert mindenki érzékeli a 
saját életében. Hála Istennek mond-
hatjuk azt, hogy lecsendesedni látszik 

Bibliaóra az új református gyülekezeti teremben
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a vírushelyzet, egyre több ember kapja 
meg a reményeink szerint védettséget 
jelentő oltást, újraindulhat az élet, ta-
lálkozhatunk egymással, megölelhetjük 
egymást és talán lassan elhagyhatjuk 
az utóbbi időszak kötelező darabját, a 
maszkot. Biztos vagyok benne, hogy 
mindenki nagyon várta már, hogy eljöj-
jön ez az időszak, hogy hátunk mögött 
tudhassuk ezt a nagy veszteséget okozó 
járványt és újra élhessük az életünket. 
A várakozás ellenére valahogy mégis az 
a tapasztalat, hogy nehéz elindulni, ne-
héz újra kimozdulni, bizalommal egy-
másfelé fordulni, megölelni egymást. 
A bezártság félelemmel és elkényelme-
sedéssel is párosult. Tény, hogy vírus 
miatt sokkal óvatosabbak is lettünk, de 
itt az ideje, hogy elhagyjuk a házainkat 
és kilépjünk a kapuinkon! Merjünk újra 

együtt lenni, egymásra mosolyogni, ér-
deklődjünk egymás iránt, vigasztaljuk 
meg azokat, akik elvesztették szerette-
iket és becsüljük meg, ami megmaradt 
és ami igazán érték. Ehhez az újrakez-
dő bátorsághoz lehet forrásunk Jézus 
Krisztus. Ez egyrészt magával hoz 
egy elégedettséget, megelégedettséget, 
hogy tudok lemondani, tud elég lenni. 
Hogy nem a hiányra összpontosítok, 
hanem meg tudom keresni, hogy mi az, 
amiért hálás lehetek. Adott, hogy kinek 
a mintájára változzunk. Adott, hogy ki-
nek a viselkedéséhez, cselekedeteihez, 
útjához kell mérnünk a saját valósá-
gunkat, ezért fontos ennek tudatosítása. 
Mivel sajnos többen vannak, akik val-
lás és alapok nélkül nőttek fel. Csak, 
amikor összedől valami, akkor derül 
ki, hogy nem sziklára, hanem homok-

ra építkeztünk. Talán nem értékeltük 
eddig, amink van, akik vagyunk. Jogos 
Pál apostol kérdése a Korintusiakhoz írt 
első levelében:

„Mert ki tesz téged különbbé? Mid 
van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, 
miért dicsekszel, mintha nem kaptad 
volna?” (1Kor 4,7)

Ezért fontos, hogy akik elindultunk, 
kitartsunk, hogy tanúságot tudjunk ten-
ni. Rájöjjünk, hogy Isten nélkül nem 
megy, és hogy minden forrásunk belőle 
fakad…

Folytatjuk…
Zsohár Zsófia

Forrás: Vass Krisztina: „MINDEN FOR-
RÁSOM BELŐLED FAKAD”(777blog.hu)

Munkában a Demecseri 
Fúvószenekar

A zene gyógyít, örömet 
okoz, segít abban, hogy túllendüljünk 
a mindennapi gondokon. Ennek a je-
gyében, a korlátozások feloldása után 
a fúvószenekar folytatta a megkezdett 
munkát. Próbákat tartottunk, valamint 
részt vettünk a városi és országos ren-
dezvényeken is. A városi gyereknap 
nyitóprogramjaként zenés ébresztővel 
köszöntöttük a gyerekeket. A zenekar 
utánpótlását biztosító Kanyar-Gó mű-
vészeti iskolában lezárultak az év végi 
teendők, vizsgák, megkapták bizonyít-
ványukat az ifjú zenészek. A nyáron 
több felkérést is kaptunk városnapokra, 
falunapokra, szerte a megyében. Június 
26-án részt vettünk az Országos Ma-
zsorettfesztiválon, Hajdúnánáson, ahol 
nagyszámú közönség előtt léptünk fel, 
közel 500 mazsorettet kísérve. A ví-
rushelyzet végével már jobban tudunk 
majd tervezni. Felkérést kaptunk kül-
földi fellépésekre is. Reméljük, szep-
temberben ismét részt vehetünk a Szil-
vafőző Fesztiválon, Erdélyben, ahol 
már nagyon várják a demecserieket.

Továbbra is szeretettel várunk minden 
volt zenekarost, zenélni szerető gyere-
ket, felnőttet, akik szívesen részt vesz-
nek programjainkon, próbákon, össze-
jöveteleken, mert a közösségben az erő 
– bizonyítjuk ezt 14 éve kitartóan. 

Dr. Kiss Gyula Tibor
zenekarvezető
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Újra találkozhattunk

2021. június 22-én 
a Barátság Demecse-
ri Nyugdíjas Egyesület 

és a Városi Nyugdíjas Klub tagjainak 
részvételével tartottunk ünnepi ebédet 
annak örömére, hogy 2020. novembe-
re óta most találkozhattunk újra egy-

mással. Igazán színes műsort láthat-
tunk és hallhattunk. Vitális Zsombor 
vadászkürtös üdvözlése után, Lengyel 
Lászlóné elnök asszony, Rátkai Sándor 
polgármester úr, valamint Szabó Gábor 
esperes-parókus úr köszöntötte a meg-
jelenteket. Bacskai Ferencné klubve-
zető asszony virágcsokorral köszönte 
meg az egyesület vezetőjének a meghí-
vást. Ezek után a Kasellákné  Zelenák 
Georgina által vezetett Gyöngykoszorú 

Népdalkör különleges dalcsokrát hall-
hattuk, végezetül pedig a Szalkayné 
Szénégető Krisztina által irányított Rét-
közi Hagyományőrző Pendelyes Nép-
tánccsoport ifjú táncosaitól volt hangos 
az Önkormányzati Konyha és Étterem. 
Nagy öröm volt ilyen hosszú idő után 
újra találkozni. Hálásan köszönjük a 
szervezőknek a meghívást, a fellépők-
nek a színes műsort, s nem utolsó sor-
ban a konyha dolgozóinak az ízletes 
ebédet!

Fábián Magdolna
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Értéktár – az emberi érték mértéke

A késő-bronzkori Földvár (Tündérvár, Leányvár), a 10-11. 
századi település Borzsova, mint a Szent István által alapí-
tott Borsova határvármegye része, az első világháború idején 
épült gyár, a Székely-hadosztály demecseri fegyverletétele 
városunk több ezer éves történetének kiemelkedő, örök tisz-
teletet érdemlő lapjai, értéktárának értékes elemei.

Gyártörténet 1924-1929
Teremy József helytörténeti munkája, a Demecseri Kör-

kép és a Kelet-Magyarország című napilap közelmúltban 
megjelent történelmi hitelességgel megírt írásai kiemelkedő 
források. Összegzik a háború első éveiben a gyár építésének 
körülményeit, gazdasági-társadalmi jelentőségét, az antant 
hadifoglyok és a hadimunkások, a gyárat építő kincstár törté-
nelmi szerepét.

Leírják a háború utáni román kifosztás és leszerelés ha-
tását, kegyelettel megemlékezve a hősi halottakként tisztelt 
antant hadifoglyok haláláról, sírhantjukról.

A megmaradt gyár sorsát tovább rontotta az Országos Ha-
dianyag Értékesítő Szervezet szakszerűtlen tevékenysége. 
Később Neumann Gábor és báró Kohner finanszírozása révén 
az üzem keményítő gyárrá alakult, modern gépekkel szerelték 
fel, burgonyalisztet, gyümölcsszörpöt gyártottak. Demecser 
és a környező falvak lakosainak a mindennapi megélhetés fő 
színterévé vált, országos iparteleppé fejlődött.

Az 1929-1933-as gazdasági világválság
A Keményítő Gyár 1929 tavaszán történő lezárásának okai 

összetettek, a gazdasági világválság mögött emberi tényezők 
is jelentős szerepet játszottak. A bezárásában, majd újabb 
megnyitásában, működtetésében komoly harc, küzdelem, 
emberi érték és értéktelenség húzódott.

A Pesti Tőzsde című tekintélyes szaklap, a Nyírvidék 
1930-ban megjelent írásai, korhű dokumentumai igazolják 
Mikecz István alispán, Kausay Tibor vármegyei gazdasági 
felügyelő, Széll Sándor demecseri főjegyző és a Tiszántúli 
Gazdasági Kamara mozgalmát a keményítő gyár érdekében, 
az újraindításáért való küzdelemben. A Tiszántúli Gazdasági 
Kamara akkori elnöke dr. Kállay Miklós, szabolcsi főispán 
volt, aki élére állt e mozgalomnak.

Egybehangzó véleményük ez volt: „A keményítő gyár 
kontingensét eladták a dunántúli gyáraknak, a keményítő kar-
tell magatartásán megtörik minden igyekezetünk!”

1931. Az újraindítás, a virágzás kezdete, a szociális misz-
szió kora

A küzdelem, a kiállás eredményre vezetett. A 30 holdon 
fekvő gyártelep Dr. Neumann Gyula vezetésével közel 1000 
vagonos burgonya feldolgozását kezdte meg, keményítőliszt-

Kulturális rovat
Versajánló

Kamondi István: Varázslatos hegedű

Varázslatos hegedű zengedező hangja
álom világba ringatja az embert ki hallja

alszik már az est is a hajnalt nem is mondva
alussza álmát mind az ki a muzsika hangját hallja.

Rezzenéstelen minden még a szél sem forog
mintha az idő is megállna így merül némaságba

a csend s nyugalom is mély álomban alszik
csak a muzsika hangja mi halkan hallatszik.

Hallja mind az ki mély álomban tartva -
szépen alussza álmát a hegedű hangjára
nem is jönne vissza senki onnan többé

ha a pirkadat fel nem ébresztené.

Kamondi István Kisvárdán született 1978-ban. Nős, öt 
gyermek édesapja, egy gyermek nagyapja. Gyermekkorát 
Gyulaházán töltötte. Már ekkor érdekelte a művészet: fog-
lalkozott festészettel, írt meséket, verseket, sőt filmötleteket 
is megfogalmazott. Már 17 évesen felköltözött Budapestre, 

ahol cigány folklór dalokat játszott barátaival a Kalyi Jag Al-
mássy téri pincéjében.

Később a nagyvárosi élet nyüzsgő forgatagát hátra hagy-
va elköltözött családjával Demecserbe, ahol végre „otthonra 
talált”. Megalakította az akkori község első, roma fiatalok-
ból álló színjátszó csoportját. Kezdeményezésére 2002-ben 
létrejött „Romano Trajo” néven egy cigány hagyományőrző, 
folklór típusú dalokat játszó együttes, mellyel felbomlásuk 
előtt több díjat és elismerést is kaptak.

2010-ben megalapította a „Gipsy World Közhasznú Egye-
sületet”, mely magába foglal többek között egy zenei együt-
test, színjátszó csoportot is; átölelve a roma fiatalságot, a 
kulturális művelődés iránya felé terelve őket, hogy ne legyen 
céltalan sok roma fiatal életútja. 

Lázas kutatásokat végzett a romák csodálatos kultúrájáról 
is, amelyek még jobban megihlették ezen kiadvány verseinek 
megírására.

„Mindig azért dolgoztam, hogy a cigányokat pozitívan 
ítéljék meg. Ennek eléréséhez szükséges a folyamatos műve-
lődés, képzés, tanulás, mely talán az egyetlen út lehet a roma-
ság számára a felemelkedés irányába.”

Forrás: Kamondi István: Színes a világ, Nyíregyháza (2011)
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té, szörppé, cukorrá, az ipar egyik fontos alapanyagává, dext-
rinné alakítva.

A Demecseri Ipartelep Szabolcs egyik leghatalmasabb 
gyárvállalatává fejlődött. Krumplival megrakott szekerek 
sorakoztak a gyár kapui előtt, a raktárakban vagon számra 
tárolták a késztermékeket, piacra, eladásra várva.

„A mezőgazdasági őstermelés letört kánaánjában megin-
dult az élet...” olvasható a Szabolcsi Hírlap 1933. december 
15-i híradásában.

Lucza János
helytörténész

Pedagógusok nyugdíjban

Sorozatunk következő interjúalanya 
Szilágyi Lászlóné tanárnő. Fogadják 
szeretettel beszélgetésünket egy ízig-vé-
rig pedagógussal!

– Hogyan kezdődött életútja, pá-
lyafutása?

Tolcsván születtem 1943-ban, szerető 
polgári családban, ami egész életemre 
hatással volt. Már gyerekkoromban is 
szívesen játszottam „tanítósdit” a barát-
nőimmel. Általános iskolai tanulmánya-
imat  szülőfalumban végeztem, majd a 
sárospataki II. Rákóczi Ferenc Gimnázi-
umban érettségiztem, ahol erős alapokat 
kaptam. Hálás szívvel emlékszem visz-
sza osztályfőnökömre dr. Vécsey Antal-
ra, Sipos György testnevelő tanáromra, 
valamint dr. Orbán István és dr. Urbán 
Barnabás tanár urakra is. A kedvenc tár-
gyam a biológia és a testnevelés volt. 
Érettségi után egy évig képesítés nélkül 
tanítottam a helyi általános iskolában.

– Milyen volt a főiskolai képzés? 
Volt-e kedvenc tanára?

1962-ben, a mi évfolyamunkkal in-
dult el Nyíregyházán a főiskolai tanár-
képzés. Három szakra, összesen 1200-
an jelentkeztünk, azonban csak 120 főt 
vettek fel. Jó szívvel emlékszem vissza 
a főiskolai diákévekre. Ahogyan a kö-

zépiskolában, itt is nagyon különleges 
tanáregyéniségek oktattak bennünket. A 
didaktika, módszertant oktató tanárnőt, 
Ballainé Margit nénit emelném ki. Vele 
kapcsolatos kellemes emlékem, amely 
a zárótanításom során történt: A bemu-
tató óra témája a szőlő volt. Képzeld 
el, hogy ő és a növénytan tanárom, Al-
mássy Karcsi bácsi is eljött Nyíregyhá-
záról a szüleimhez Tolcsvára, csak azért, 
hogy édesapám kivegyen a szemléltetés 
érdekében egy szőlőtőkét. Hihetetlenül 
elhivatott tanárokat ismerhettem meg. 
1964-ben végeztem a Nyíregyházi Ta-
nárképző Főiskolán, mint biológiata-
nár. Ezután folytattam tanulmányaimat 
Egerben, testnevelés szakon, immár le-
velező tagozaton. A főiskolai évek alatt 
már munkába is álltam Tolcsván, a Bo-
rászati Szakközépiskolában.

– Mikor kezdte meg pályafutását 
Demecserben? Hogyan emlékszik 
vissza első éveire?

1966-ban érkeztem Demecserbe. 
Eleinte, mint szaktanár és osztályfőnök 
dolgoztam több éven keresztül. A ne-
velőtestület maximálisan  támogatott, 
mint pályakezdő kollégát. Kezdetben 
a szakos ellátottság nem volt teljes, 
így három éven keresztül tanítottam 
ének-zenét is. Nagy segítség volt szá-
momra, hogy gyerekkoromban hét évig 
tanulhattam zongorázni. A ’60-as, ’70-
es években, míg nem épült meg a tor-
naterem, a folyosókon tartottam a test-
nevelés órákat. Gondold el, síri csendbe 
tartani egy órát, pláne meg a testneve-
lést! Amint jött a tavasz, a jó idő, azon 
nyomban mentünk a szabadba. Bizony, 
voltak ilyen idők is. Szép volt.

– Mit élt meg tetőpontként a tanári 
pályán?

A kérdésedre válaszolva, a testne-
velés szakfelügyelői megbízatás volt a 
pályafutásom csúcspontja. A nyíregy-
házi járás 55 községében segítettem 
és felügyeltem a testnevelő kollégák 
munkáját. A feladatot 1978-tól 1985-ig 
láttam el. A másik dolog pedig az a sok 
élmény, amit a leány tornászcsapattal, 
az atlétáimmal és a kézilabdásaimmal 
értünk el az úttörő olimpiai versenyso-
rozatokon, tegyük hozzá mindezt na-
gyon jó hangulatban.

– Mit szeretett legjobban a tanári 
munkában?

A gyerekeket, a velük való vidám 
kapcsolatot. Szerettem osztályfőnök is 
lenni, élveztem a munkát a szülőkkel. 
Azt a rengeteg kirándulást sem felejtem 
el: Budapest, Eger, Ómassa, Szentendre 
stb.

– Milyen tanácsot adna egy most 
kezdő pedagógusnak?

A legfontosabb tanácsom az, hogy 
mindig becsületesen fel kell készülni 
az órára. Akár milyen szakos is, legyen 
pontos, alapos, illetve amit megígért, 
azt tartsa be! Még ma is a fülembe cseng 
egy kollégiumi nevelőtanárom monda-
ta: „Inkább egy órával hamarabb, mint 
egy perccel később!” Nagyon jó didak-
tikai módszerekre is szükség van. Egy 
pedagógus legyen mindig pedagógus, 
hisz nem tud más lenni, ha arra születik.

– Ennyi év után hiányzik az iskola?
Több, mint négy évtizedig tartó pe-

dagógiai munkám után, 2004-ben bú-
csúztam el a demecseri általános isko-
lától. Az emlékek nagyon     szépek és 
abból táplálkozom. Súlyos betegségeim 
miatt már úgy érzem, hogy nem tud-
nék helyt állni. Biztos vagyok abban, 
hogyha még egyszer döntenem kellene 
életutam felől, akkor ismét ezt a pályát 
választanám.

– Hogyan telnek Kati néni nyugdí-
jas napjai?

Férjemet 1988-ban elveszítettem. 
2020. február 18-tól a Kéki Idősek Ott-
honában lakom, ahol egy nagyon jó kö-
zösség részese lehetek. Büszke vagyok 
két fiamra: Lászlóra és Leventére. Idő-
sebbik gyermekem testnevelő tanárként 
dolgozik egy budapesti középiskolá-
ban, a kisebbik pedig őrnagyi rendfo-
kozatban szolgál Szolnokon. Három 
unokám van, akik öreg napjaimat még 
jobban megszépítik.

– Mit üzen a fiatal nemzedéknek?
„Szülőt és hazát senki sem maga vá-

laszt, de jellemét és erkölcsét mindenki 
művelheti.” – Erasmus

Köszönöm szépen az interjút! Na-
gyon jó egészséget és még számtalan 
boldog nyugdíjas évet kívánok Kati né-
ninek!

Vitális Zsombor
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Rober-tó 

2015 óta új tógazda működteti és 
szépíti évről-évre a Demecser és Bor-
zsova között több hektáron elterülő kis 
gyöngyszemet. Pár száz méterre az út 
zajától, teljes csendben és nyugalom-
ban lehet horgászni és kikapcsolódni a 
hétköznapi mókuskerékből. 

Rátkai Ferenc tógazdával sétáltunk 
körbe a tó körül és mesélte el, mi min-
den történt azóta, amióta átvette a tó 
működtetését. 

„A nagyobb tó volt régen a napijegyes 
tó, a kisebb pedig a bojlis. Ezt azonnal 
megfordítottam, ez volt az első változta-
tás amit végrehajtottam. Ezután a halál-
lomány növelése volt a fő célom, ezért 
8-10 tonna halat telepítettünk évente. 
Ma már ekkora mennyiséget nem kell 
telepíteni, mert úgy vettük észre, hogy 
az állomány szépen szaporodik és teljes 
összhangba került a tavak befogadó ké-
pességével. A hal nevelde is folyamatos 
hal utánpótlással tud szolgálni, így min-
denki igényének meg tudunk felelni. A 
harmadik fontos dolog az volt számom-
ra, hogy a törpeharcsát teljesen eltün-

Képesmúlt

A 20. század elején kiadott képesla-
pon a demecseri gyógyszertár látható, 
amely a mai gyógyszertárral szemben, 
a Szent István (egykori Székelyi) úton 
helyezkedett el.

Egészség, sport

A demecseri Rober-tó madártávlatból

tessem a tavakból. Ez sikerült, (hála az 
1500 db fekete sügérnek) tavaly szinte 
0 volt a törpeharcsa fogások száma. A 
fekete sügéreken kívül szinte minden 
halfajta megtalálható nálam. A teljes-
ség igénye nélkül: harcsa, ponty, süllő, 
kárász, dévérkeszeg, bagolykeszeg, bo-
dorka, sügér, balin. Mára már nagyon 
szép nagy halak fejlődtek. Jelenleg a 
rekordot egy 80+ kg-os harcsa tartja, 
aminek a dereka 50 cm széles volt.  A 
ponty rekord 25,2 kg, de folyamatosan 
fogják a 10 kg feletti pontyokat, amuro-
kat. A nagyobb kifogott halakról készült 
fényképeket a hivatalos Facebook olda-
lunkon meg is lehet tekinteni.

Itt távol a város zajától teljesen ki-
kapcsolódhat bárki, aki szereti a termé-
szetet. Itt valóban madárcsicsergésből 
sincs hiány, ugyanis kb. 300-400 fecske 
család lakik a tó körül. Remélem ez a 
szám évről-évre gyarapodni fog. Óriá-
si látvány, amikor innen indulnak el a 

nyár végén melegebb éghajlatra. Nem 
mellesleg, bio szúnyogirtóként is »üze-
melnek«. Kevesen tudják, de 1 fecske, 
1 nap alatt kb. 850 rovart fogyaszt el. 

Nagyon örülök neki, hogy egyre töb-
ben látogatnak ki, a horgászok csalá-
dostól, vagy több baráti társaság együtt. 
Ezért a kisgyerekre is gondolva, szeret-
nék egy szép játszóteret építeni. 

0-24 órában lehet horgászni. Vannak 
bérelhető faházaink, de sátorozásra is 
van lehetőség. Remélhetőleg a verse-
nyek is visszatérnek hozzánk, hiszen 
volt pár egyéni, páros csapatverseny is 
az elmúlt években, ezek nagyon színvo-
nalasok voltak és a visszajelzések alap-
ján a versenyzők is jól érezték magukat. 
Ezek a versenyek általában a pecamá-
nia roadshow berkein belül kerülnek 
lebonyolításra. De mi inkább a hobbi 
horgászokat várjuk továbbra is nagy 
szeretettel!”

Bernáth Richárd
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III. Fogathajtó Verseny

2021. augusztus 22-én a borzso-
vai sportpályán megrendezésre ke-
rült a fogathajtó verseny Id. Papcsák 
András, Ifj. Papcsák András és Rátkai 
Sándor polgármester úr szervezésében. 
A látványosság és a szép időjárás 
sok résztvevőt vonzott. A versenyen 
résztvevőket és a vendégeket több 
főzőcsapat várta és vendégelte meg. 
14 csapat versenyzett, akik közül Id. 
Papcsák András a 2. helyezést érte el. A 
vendégek fogadásában és ellátásában, 
a főzésben és a jó hangulat megterem-
tésében az önkormányzati dolgozókon 
kívül segítségünkre volt Lipécz Csaba 
vállalkozó, Zsohár Zsoltné képviselő 

asszony, a nyugdíjas egyesület, Balogh 
István Csaba elnök úr és Papi Viktor, 
továbbá Tóth Ferenc, valamint a De-
mecseri Nonprofit Kft. és Veres Csaba 
ügyvezető úr. Köszönjük Szakács Gyu-
la képviselő úr és Lipécz Csaba vállal-
kozó természetbeni támogatását, fel-
ajánlását a főzéshez. Meglepetés-ven-
dégeink Erdélyből érkeztek, Marosjára 
testvértelepülésünk polgármestere és 
csapata, akik Kiss Gyula képviselő úr 
meghívására érkeztek és tették tisztele-
tüket rendezvényünkön. A celeb-hajtás-
ra benevezett Harsányi László, Domb-
rád Város polgármestere, Barkaszi Fe-
renc, Székely Község alpolgármestere, 
Révész Dezső, Nyírtét Község pol-
gár mestere, Enyedi Zoltán képviselő 

úr, Rátkai Sándor polgármester úr. A 
celeb-hajtás nyertese Enyedi Zoltán 
kép viselő úr lett. A rendezett környezet 
megteremtésében a közfoglalkoztatott 
dolgozóink vettek részt, munkájukat kö-
szönjük. Köszönjük a Szivárvány Egye-
sületnek a színpad biztosítását, vala-
mint a hangosítást Kiss Gyula Tibornak 
és Horváth Rolandnak, továbbá a Pen-
delyes néptánc együttes fellépését és 
Szalkayné Szénégető Krisztina felké-
szítését, valamint a country táncosok 
fellépését. A rendezvény kellemes ki-
kapcsolódást biztosított a résztvevők 
számára.

Rátkai Sándor 
polgármester

Bötykös Katalin 
jegyző
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HÁZHOZ VISSZÜK AZ 
ÜGYINTÉZÉST 

WWW.KORMANYABLAK.HU 

 
2021. SZEPTEMBER 25. 

SZOMBAT 
 

9.00 – 11.00 
 

DEMECSER MŰVELŐDÉSI HÁZ 
ELŐTTI PARKOLÓ 

 
  

INTÉZHETŐ ÜGYEK: 
Többek közt a lejárt okmányok 
cseréje, például 
• személyi igazolvány 
• útlevél 
• jogosítvány 
• lakcím 
• diákigazolvány 

SZOCIÁLIS ÜGYEK INTÉZÉSE 
(Illetékfizetésre csak bankkártyával 
van lehetőség.) 

KORMÁNYABLAKBUSZ 
ÉRKEZIK  

DEMECSERBE 
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