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DERECSKE  VÁROS  HAVONTA  MEGJELENŐ  KÖZÉLETI  LAPJA         WWW.DERECSKE.HU         XXX. ÉVFOLYAM         2020. MÁJUS

Folytatás a 3. oldalon.

Fotó: MAKLEIT ZSOLTBORDÁN LAJOS

Május elseje hagyományaink szerint a fiatalság tavaszi örömünnepe, nem 
véletlenül esik erre az időpontra a májusfa állítása is. A májusfák a természet 
újjászületésének szimbólumai és a szerelem kifejezésének Európa-szerte 
ismert jelképes kellékei. A népszokás eredete írásos feljegyzéseink alapján 
teljesen a 15. századig nyúlik vissza, de valószínűleg ettől régebb óta élő 
hagyományról van szó. Eredetéről egy 19. századi szokásgyűjteményben az 
alábbi olvasható: 

,,Szent Jakab és Szent Fülöp midőn térítgetni jártak, útitársuk lett egy Valburga 
nevű szűz hajadon, emezt ebbeli cselekvényéért a pogányok tisztátalan személynek 
nyílvánították és rágalmazták. A leány azonban, hogy elűzze a gúnyolódókat, elő- 
vette a vándorbotját, letűzte a földbe, előtte letérdepelt, imádkozott, s erre alig múlt 
el egy - két óra, midőn a pogányok szeme láttára a leszúrt bot kizöldült. Ez Szent 
Jakab apostol napjára virradóra (május 1.) történt. Nőtlen i�ak ez időtől ez okon 
szoktak magas zöldfát jó magaviseletű hajadonok ablaka előtt felállítani, mégpedig 
ha lehet, észrevétlenül.”

A hagyományos májusfa sudár, a törzsén gallyaitól megtisztított – erede- 
tileg színes szalagokkal, zsebkendőkkel, virágokkal, teli üveg borral, hímes 
tojással dísztett – fa vagy szép növésű ág. A szokás szerint a legények a fákat 
éjszaka vágták ki az erdőben, és hajnalra állították minden lányos ház elé 
együttesen, vagy mindenki a saját szerelmének háza elé. A májusfa a lányos 
házaknál egyfajta presztízzsel bírt, hisz ez mutatta meg a faluban, hogy kinek 
van udvarlója, s minél pompásabb volt a felállított ág, annál büszkébb volt a 
gazda az udvarlóra is. Hiszen a fa dísze, formája, fajtája és nagysága az udvar- 
lási szándék komolyságának egyik jelképe volt. 

Derecske fiataljai a kijárási korlátozás és a járványügyi helyzet ellenére 
idén is tovább éltették ezt a régi szép hagyományunkat. Egész éjszakán át 
tartó kitartó munkájuknak köszönhetően számos szebbnél szebb májusfa 
díszítette Derecske utcáit. Ezek a fák ékes bizonyítékai voltak annak, hogy 
történjen bármi a világban, a szerelemnek nem állhat az útjába semmi. 

A megállíthatatlan szerelem jelképei
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Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket arról, hogy a
Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. május 25-től (hétfőtől)
kezdődően ismételten biztosítja a személyes ügyfélfogadást az alábbi 

ügyfélfogadási időben:

- hétfőn: délelőtt 8.00 – 12.00 óra között, délután: 13.00 – 16.00 óra 
között,

- kedden: délelőtt 8.00 – 12.00 óra között, délután: 13.00 – 16.00 óra 
között,

- csütörtökön: délelőtt 8.00 – 12.00 óra között, délután: 13.00 – 16.00 óra 
között,

- pénteken: délelőtt 8.00 – 12.00 óra között.

Szerdán az ügyfélfogadás szünetel!

A Polgármester és Jegyző fogadóórájának megtartása – személyes 
ügyfélfogadás mellett - keddi napokon 13.00 - 16.00 óra között, előzetes 
bejelentkezés alapján történik.

A Hivatal „A” épületének előterében továbbra is biztosítjuk az 
ügyintézéshez szükséges papír alapú formanyomtatványokat, és az azok 
elhelyezésére szolgáló gyűjtőládákat.

Kérem, hogy a veszélyhelyzet időtartama alatt lehetőségük szerint az 
ügyintézés ezen módját szíveskedjenek elsődlegesen igénybe venni.

A koronavírus járvány tovább terjedésének megakadályozása 
érdekében a személyes ügyintézés alkalmával szájmaszk használata 
kötelező! 

Ügyfeleink kizárólag a Hivatal „A” épületének (főépület) főút felőli 
bejáratán keresztül léphetnek be a Hivatalba ügyintézés céljából.

 
Derecske, 2020. május 18.

Tájékoztatás személyes ügyfélfogadás rendjéről

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Tisztelt Szülők!

Az az óvodák és bölcsődék újra nyitásáról, valamint a nyári táborok 
megszervezéséről szóló 215/2020. (V. 20.) Korm. rendelet értelmében az 
óvodák és bölcsődék 2020. május 25. napjától a veszélyhelyzet előtti 
szokásos rendben működnek, a gyermekeket az óvodai nevelésben, illetve a 
bölcsődei ellátásban való részvétel jogszabályi feltételei szerint, további 
feltételek előírása nélkül fogadják.

1.A fentiek értelmében a Derecskei Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde 
valamennyi csoportja fogadja 2020. május 25. napjától a gyermekeket.

2. A Derecskei Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 2020. augusztus 31-ig 
folyamatos nyitvatartással fogadja a gyermekeket. A jogszabály által meg- 
engedett legfeljebb kéthetes zárva tartás időpontja várhatóan augusz- 
tusban lesz. A pontos dátumról a későbbiekben nyújtunk tájékoztatást. 

3. A járványügyi megelőzés érdekében 2020. május 25. napjától a 

Tájékoztatás a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde
2020. május 25. napjától kezdődő működéséről

Derecskei Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményben az alábbi intézkedések 
kerülnek bevezetésre, melynek betartását illetően kérjük a szülők együtt- 
működését: 

- A felnőttek a gyermekek átadás-átvételnek idejére viseljenek maszkot.
- A felnőttek lehetőség szerint tartsanak egymástól legalább másfél méter 

távolságot. 
- Belépéskor a kéz fertőtlenítése a szülő és a gyermek esetében is való- 

suljon meg.
- Az intézményben csak egészséges gyermek tartózkodhat. 

Minden Szülőnek köszönjük az elmúlt időszakban tapasztalt megértő és 
együttműködő hozzáállását!

Derecske, 2020. május 22. 

Bordán Szabolcs 
polgármester

Bordán Szabolcs 
polgármester

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a lakosságot, a Bihari Hulladékgazdálko- 
dási K�t. lomtalanítást illető állásfoglalásáról:

A koronavírussal kapcsolatos járványügyi helyzetre való hivatkozással 
a 2020. évre tervezett lomtalanítások felfüggesztése továbbra is érvény- 
ben marad. 

A fentiek szerint tehát a városunkban ez év június 15-re kiírt lomta- 
lanítás elmarad, a veszélyhelyzet elhárulását követően, későbbi időpontban 
fog megvalósulni. 

A Bihari Hulladékgazdálkodási K�t. tájékoztatása szerint a lakossági hul-
ladékátvétel 2020. május 20. napjával újra indult a Regionális Hulladékke- 
zelő Telepen (4100 Berettyóújfalu, 47. sz. főút 43-44. km). 

A telepen zöldhulladék leadására is lehetőség nyílik. A telepre történő 
belépés során a védőmaszk viselése kötelező!

Derecske, 2020. május 22.

Tájékoztató a lomtalanításról

Folytatás az 1. oldalról.

 BORDÁN SZABOLCS polgármester
Polgármesteri jelentés

Február 28.
Délelőtt 10 órától EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ 

ügyvezető igazgatójával egyeztettünk Derecskét érintő befektetői szán- 
dékkal kapcsolatban, ahol már konkrét érdeklődőkkel is megismerkedtünk.

Még aznap este a Megyei Fidelitas tisztújító választmányára kaptam 
meghívás, ahol Tóth Bertalant a megyei szervezet alelnökévé választották.

 Gratulálok neki és jó munkát kívánok.

Február 29.
A derecskei Bocskai iskolában megrendezésre került a XIX. Regionális 

Kürtöstalálkozó 14 település küldötteivel, 34 résztvevővel.
Március 2.
A tájház további üzemeltetésével, esetleges önkormányzati átvételről 

egyeztettünk a Nemzeti Eszközkezelővel.
Március 4.
Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ farsangi rendez- 
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Folytatás az 1. oldalról.vényén vettünk részt. Nagyon színvonalas műsort láthattunk, köszönjük a 
fellépőknek és a felkészítőknek.

Március 6.
Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő Tépén tartott tájékoztatást a 

pályázati forrásokról, lehetőségekről. Ezt követően az immár hagyományos- 
nak mondható járási polgármesterek találkozóján vettem részt. 

Még az nap Hajdúböszöményben a Városok és Falvak szövetségének 
meghívásának tettünk eleget.

Március 10.
Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség ügyvezetőjével egyeztettünk 

ipari park fejlesztésével kapcsolatban.
Március 11.
A E-ON terület gazdával folyattunk megbeszélést az ipari területek 

energiaellátás biztosításának feltételiről.
Március 12.
Interjút adtam a debreceni FM'90 Campus rádió Gazdasági Iránytű/ 

Hajdú-bihari Körkép műsorának, ahol Derecske jelenéről és jövőkéről 
beszélgetünk.

A nap folyamán az általunk kidolgozott Derecske 2030. fejlesztési 
koncepciót ismertettem a képviselő testülettel. Ezen a napon lemondtuk az 
korona vírus járvány veszély miatt a március 15.-i rendezvényinket.

Szintén lemondtuk a Monospetribe való utazásunkat, ahol a március 15.-i 
megemlékezésre kaptunk meghívást.

Március 13.
Egy befektetővel tárgyaltunk, aki érdeklődését fejezte ki az ipari terüle- 

teink iránt, majd délután egy munkásszálló megépítésének lehetőségéről 
történt egyeztetés.

Március 14.
A korona járvány veszély helyzet miatt cselekvési tervet készítettünk.
Március 15.
Rendkívüli testületi ülést hívtunk össze 14.00 órától, ahol döntés született 

a korlátozásokról, valamint bezártuk a bölcsődénket, óvodánkat, a piacot, a 
művelődési központot és könyvtárat.

Az emlékparkban rendhagyó ünnepi megemlékezést tartottunk.
Március 16.
Az ipari területünk megosztását kezdtük el, a felmerült igények alapján.
Március 17.
Elkezdtünk a védekezést a korona vírus fertőzéssel szemben, és elindí- 

tottuk mosható védőmaszkokat varratását, helyi vállalkozók, és önkéntesek 
bevonásával. Segítségüket ezúton köszönjük meg, 

Március 18.
Kiadtuk a Derecskei Hírek - Koronavírus vészhelyzet különszámát, vala- 

mint a gyorsabb lakossági tájékoztatás érdekében elindítottunk Derecske 
Város Applikációját.

A barnamezős beruházás kapcsán folytattunk egyeztetést a kivitelezővel, 
ez az a projekt, melynek keretében egy 500 m2 csarnokot építünk és ezt a 
későbbiekben kiadhatjuk vállalkozások számára.

Március 19.
Időseket segítő szociális hálózat kidolgozása történt meg.
Az április elejére tervezett eboltást határozatlan időre elhalasztottuk.
Elindítottuk a Vidékfejlesztési K�t. ügyvezetőjének a kiválasztását. A 

munkáltatójogkör gyakorlójaként Lakatos Gergőt javasoltam a pozíció 
betöltésére. Az adminisztratív átvezetések jelenleg is zajlanak, május 1-étől 
láttja el a feladatot. A váltásra azért volt szükség mert Cseh Ákost a település 
fejlesztési osztály vezetői feladatait látja el.

Március 20.
A város egészségügyi intézményeit, gyógyszertárait, nagyobb üzleteit, 

önkormányzati létesítményeket, közterületek környékét kezdtük el fertőtle- 
níteni, amely azóta is napi rendszerességgel megtörténik.

Germicid lámpa felszerelése történt meg a városháza, városgazdálkodás, 
védőnői szolgálathoz.

Március 20-23.
Elkezdtük a maszkok kiosztását a szociális intézmények dolgozóinak, 

rendőrségnek, valamint a legveszélyeztetettebb korosztálynak, a 65 év 
felettieknek.

Március 24.
Elindítottuk a Derecske Város zöld számát, mely ingyenesen hívható: 
06-80-620-015 
Ezen a számon kaphat tájékoztatást a helyi aktualitásokról.

Március 25.
Az élet a vírus veszélyezettség ellenére sem áll meg, nagy örömünkre 

kihirdették az új bölcsődénk pályázati elbírálását. Közel 217 millió forintból 
építhetjük meg a 28 férőhelyes új intézményünket.

A költségvetésünkből 20 millió forintot különítettünk el veszélyhelyzettel 
kapcsolatos védekezési folyamatokra.

Március 28. 
Életbe lépett a kijárási korlátozás, ettől a naptól a Testületi ülés nem kerül 

összehívásra, amíg a járvánnyal kapcsolatos veszélyhelyzet le ne zárul.
A rendkívüli jogrend miatt a katasztrófavédelmi törvény rendelkezéseit 

kell alkalmaznunk, a törvény általánosságban a polgármesterekre ruházza 
az önkormányzati testületek hatásköreit.

Ezt követően a 46. § 4. bekezdését alkalmazzuk.
Csak a védekezésre, megelőzésre koncentrálunk, igyekszünk mindenről 

naprakészen tájékoztatni a lakosságot.
Ezt elősegíti a weboldalunk, a Derecske Városhivatalos Facebook oldala, 

az applikációnk, a helyi televízió, a Derecskei Hírek, valamint a hirdető- 
tábláink.

Április 5.
Virágvasárnap Varga Zoltán lelkipásztor és Rákóczi Jenő atya üzentét 

online módon facebook oldalunkon tekinthettük meg.
Április 6.
4 db ingatlanunkat kezdtük el felújítani, melyek elkészülte után azon 

személyek részére tartunk fent, akik hatósági vagy önkéntes karanténba kell, 
hogy vonuljanak, vagy a családon belüli erőszak áldozatául váltak.

Április 7.
Elláttuk maszkokkal, felületfertőtlenítővel, kézfertőtlenítővel, gumikesz- 

tyűvel az intézményinket, illetve az orvosi rendelőt. 
Április 8. 
Nagyon köszönjük a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatnak és a Gran-

Export K�t. tulajdonosának, hogy felajánlásuknak köszönthetően Derecske 
város 4 db háti permetezőhöz jutott, amit aznap vehettem át. Nagy hasznát 
vesszük a közterületeink fertőtlenítésében

Április 9.
Egész nap folyamán forgattunk városi televízió munkatársaival, a lakos- 

sági tájékoztatók elkészítése érdekében.
Még az nap megérkeztek az ózon generátorok, melyek segítségével azóta 

is fertőtlenítjük intézményinket.
Április 10.
Nagypénteki istentiszteletet a Derecskei Református templomból, a 

Nagypénteki liturgiát pedig a Derecskei Katolikus templomból Facebook 
oldalunkon tudták követni az érdeklődők.

Április 12.
Húsvét vásárnapi istentiszteletet tekinthettünk meg szintén a város 

Facebook oldalunkon és a Derecske város weboldalán.
Április 14.
Ettől a naptól állandó ügyeletet biztosít a Mesevár Óvoda és Bölcsőde.
Április 16.
Elkezdtük az élelmiszer és higiénia csomagok beszerzését, melyet a 65 év 

feletti nyugdíjasaink kapnak meg, melynek keretében 1 kg liszt, 1 kg cukor, egy 
csomag háztartási keksz, egy csomag száraztészta, egy fertőtlenítő, egy 
kézfertőtlenítő kendő, szappan kerül átadásra. 

Április 24.
Ezúton szeretnénk hálásan megköszönni az Áldás Forrás Alapítvány 

felajánlását, a 300 csomag tartós élelmiszert, melyet aznap vehettünk át.
Április 27.
Derecske Város Önkormányzata a koronavírus-veszélyhelyzet kapcsán 

városi segélyalapot hozott létre a lakossági- és közösségi problémák eny- 
hítésére.

Április 28.
Bejárást tartottunk Intelvill K�t. által kivitelezett optikai kábel kiépítésével 

kapcsolatban. 
Még aznap elkezdtük összeállítani, és kihordani a nyugdíjasok csomagját. 

Ezúton is szeretném megköszönni a segítséget mindenkinek, aki ennek a 
koordinálásában és kijuttatásában segített.

Április 29.
A szolgáltatóház üzlethelységei kapcsán egyeztettünk az érdeklődőkkel. 

A projekt a tervek szerint halad jelenleg semmi nem befolyásolja a tervezett 
átadást.

DERECSKEI 80   INFOVONAL: 06 620 015
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A koronavírus-veszélyhelyzet kapcsán érkezett megkeresés Derecske 
Város Önkormányzatához az Áldás Forrás Alapítványtól és 2020. április 24.-
én 300 db tartós élelmiszer csomagot vehettünk át tőlük. A nagy mennyiségű 
adományt a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ munka- 
társai segítségével juttattunk el a rászoruló családok, idősek részére.

Ezúton szeretnénk megköszönni az alapítvány felajánlását és az alábbi- 
akban szeretnénk megosztani néhány gondolatot a tevékenységükről:

A keresztyén értékeket képviselő alapítvány 2016-ban jött létre azzal a 
céllal, hogy szervezett keretek között segíthesse a szociálisan rászoruló 
családokat, fogyatékkal élőket, támogassa a hátrányos helyzetű személyek 
munkába visszatérését. 

Lakhatási problémákkal küzdő, krízishelyzetbe került családok, család- 
töredékek számára megoldást nyújtanak. Az elmúlt évek során számos 
családhoz jutottak el közvetlenül és közvetve, családsegítő szolgálatokon 
keresztül. 

Hálásak vagyunk, hogy megismerhettük az Áldás Forrás Alapítvány lelkes, 
empatikus csapatát és bízunk benne, hogy a későbbiek folyamán lehetősé- 
günk lesz további együttműködésre is. 

Örömmel segített az Áldás Forrás Alapítvány Derecskén is! 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ 
(1) bekezdése értelmében 3 évente ebösszeírást kell végezni. Városunkban 
ebösszeírás 2017-ben volt, ezért Derecske Város Önkormányzata ebrendé- 
szeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás jár- 
ványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Derecske Város közigazgatási 
területén tartott ebek vonatkozásában 2020. március 9-től ebösszeírást 
végez.

A 158/2020. (V.14.) Polgármesteri határozat értelmében az ebösszeírás 
határideje 2020. április 30. napjáról 2020. június 15. napjára módosul.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt 
adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.
Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy adatlapot úgynevezett 

„Ebösszeíró adatlap”-ot kell kitölteni és azt (azokat) az önkormányzathoz 
visszajuttatni. Az adatlapok beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó köteles- 
sége, melyek 2020. március 9. napjától kezdődően beszerezhetők a Derecskei 
Közös Önkormányzati Hivatal Derecske, Köztársaság út 87. szám alatt a „C” 
épületben, vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.derecske.hu). 
A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás telefonon az 54/410-078 telefonszá- 
mon (137 mellék) kérhető.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet 
benyújtani:

• Postai úton a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal 4130 Derecske, 
Köztársaság út 87. sz. címre;

• Személyesen a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal 4130 Derecske, 
Köztársaság út 87. „A” épület előterében. 

• Faxon a 06/54/548-089 fax számra;
• Elektronikus úton 
     1.A kitöltött, aláírt kérdőívet beszkennelve az ebosszeiras@derecske.hu 

e-mail címre megküldve

  2. Az Önkormányzati Hivatali Portál felületen (https://ohp-20.asp. 
lgov.hu) Derecske Város Önkormányzata hivatali kapuján keresztül meg- 
küldve.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának új határideje: 2020. június 15.

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy - a kedvtelésből 
tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. 
rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében a négy hónaposnál idősebb eb 
csak mikrochippel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogsza- 
bályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíves- 
kedjék a mikrochippel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

- Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban 
bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő ebeket, valamint a 
2017-es ebösszeírás alkalmával már bejelentett ebeket is be kell jelenteni.

- Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat 
tartalmazzon, az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az 
adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

- Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok 
valóságtartalmát az önkormányzat ellenőriztetni fogja!

- Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási köte- 
lezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság 
legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. 
rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.

Együttműködésüket köszönöm!

Derecske, 2020. május 19.

Ebtartók figyelmébe! Módosult a bevallás határideje!

Bordán Szabolcs 
polgármester

A járványügyi helyzet ellenére sem álltak meg
a munkálatok Derecskén

DEVAG. A koronavírus-veszélyhelyzet jelentősen felborította a Derecskei 
Városgazdálkodási Nonprofit K�t. 2020. évre első félévi munkatervét, hiszen a 
munkatársaknak az általános városüzemeltetési feladatok ellátása mellett 
ki kellett venni részüket a járvány terjedése elleni védekezésből is. 

A K�t. dolgozói több csoportba osztva látják el a feladatokat. A parkfenn- 
tartás és a zöld területek gondozásán kívül haladtak a padkázási munkálatok 
is, melyek a Bezerédi, Szováti, Mikes Kelemen utcákon már el is készültek. Az 
önkormányzati tulajdonú lakások felújítása is a megfelelő ütemezés szerint 
alakul.

Intelvill Mérnöki K�t. Az Intelvill K�t. a Magyar Telekom megbízásából ké- 
szíti Derecske város GPON Optikai hálózat kiépítésének kivitelezési munkáit, 
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Könyvtári beszámoló
A képviselő-testület 2020. márciusi testületi ülésén tárgyalta meg és 

fogadta el a derecskei városi könyvtár előző évi szakmai tevékenységéről 
szóló beszámolót.

A könyvtárban folyó munka jelentős része nem látványos tevékenység. 
Tennivalóink nagyrészt állandóan ismétlődő feladatokból állnak. Ahhoz, 
hogy a könyvtárba látogatók, kölcsönzők igényeit minél magasabb 
színvonalon kielégíthessük, folyamatos háttérmunka folyik: a rendelkezésre 
álló forrásokból gyarapítjuk, ezzel párhuzamosan apasztjuk is (selejtezzük) a 
könyvtár dokumentumait. Fontos, hogy az állomány "élő" legyen, hogy az 
emberek használják, olvassák, forgassák azt. Fontos, hogy mindig megtalál- 
hatók legyenek az újdonságok, akár regényekről, akár ismeretterjesztő 
könyvekről van szó.

Évente kb. 2000 db dokumentummal gyarapodik a könyvtár állománya. A 
megvásárolt és az ajándékba kapott dokumentumokat a Huntéka integrált 
könyvtári rendszerrel feldolgozzuk,  visszakereshetővé tesszük. Az online 
katalógusban (OPAC), az alábbi címen bárki, bármikor otthonában is meg- 
nézheti, hogy a könyvtár állományában megtalálható-e egy általa keresett 
mű: https://opac3.derecske.monguz.hu

A könyvtári rend biztosítása, a kölcsönzések és kölcsönzők, a statisztikák 
nyilvántartása, vezetése, az előjegyzések, késedelmek kezelése, az ODR 
(könyvtárközi kölcsönzés) szolgáltatások biztosítása, gyermekkönyvtári 
feladatok, könyvtárhasználati foglalkozások, látogatások szervezése, a hely- 
ismereti állomány gyarapítása, helyismereti sajtófigyelés, programok, ren- 
dezvények, játékok szervezése, ezek reklámozása napi feladatunk.

2019-ben 5.126.000 Ft értékben vásároltunk könyveket, folyóiratokat, 
DVD-t, CD-t, diafilmet, melynek forrása az önkormányzat által biztosított 
keret, a központi költségvetési forrás, és pályázati támogatás volt. A könyv- 

tárban 57 féle napilapra valamint folyóiratra fizettünk elő, ezenkívül 60 féle, 
NKA által támogatott ajándék folyóirat is olvasható, kölcsönözhető, gyere- 
keknek, felnőtteknek egyaránt.

A könyvtár állománya 2019. december 31-én 31 573 db volt., melynek leltári 
értéke több, mint 45 millió forint. A könyvtárat bárki látogathatja, a könyve- 
ket, újságokat helyben olvashatja, de kölcsönözni a beiratkozott olvasók 
kölcsönözhetnek. 2019-ben 1068 fő volt a városi könyvtár beiratkozott 
olvasója.

Az év folyamán a könyvtári használatok száma (személyes látogatás és 
távhasználat, pl.: email, telefon, az online katalógus használata) összesen 
23.906 volt, a kikölcsönzött dokumentumok száma 23.510 db.

2019-ben naponta átlagosan 107,6 fő használta a könyvtárat, akik naponta 
átlagosan 105,9 dokumentumot kölcsönöztek ki. Egy beiratkozott olvasó 
átlagosan 22 dokumentumot kölcsönzött az év folyamán.

A könyvtár 2019-ben összesen 109 programot szervezett a legkisebbektől 
kezdve a nyugdíjas korosztályig, ezeken a rendezvényeken összesen 2.133 fő 
vett részt. Ebbe beletartoznak a gyerekeknek tartott foglalkozások, könyvtári 
órák, de az író-olvasó találkozók, előadások is. 2019-ben Bán Mór, a Hunyadi-
sorozat írója, valamint Víg Balázs író volt a vendégünk.

A könyvtár Facebook-oldalán 499 követő figyeli híreinket, megosztásain- 
kat, amelyek az év folyamán 6.400 aktivitást váltottak ki.

A kialakult járványügyi helyzet miatt a városi könyvtár szolgáltatásai 
2020. március 16. óta szünetelnek. A könyvtár épületét érintő felújítási mun- 
kálatok miatt április első napjaiban megtörtént a könyvtár teljes állományá- 
nak elköltöztetése. A kikölcsönzött könyvek, újságok kölcsönzési határidejét 
mindaddig meghosszabbítjuk, amíg a könyvtár szolgáltatásai szünetelnek. 
Ebben az időszakban semmiféle késedelmi díj nem kerül felszámításra.

Bízunk benne, hogy a felújítást követően egy korszerű épületben, megszé- 
pült környezetben, 21. századi körülmények között fogadhatjuk újra minden 
korábbi és leendő látogatónkat, olvasónkat!

Elérkezett a május, a középiskolai ballagások és az érettségizés időszaka, 
ám orgonaillat és szépen feldíszített termek helyett, a járvány idején száj- 
maszk, kézfertőtlenítő, gumikesztyű, másfél-kétméteres távolság és fertőtle- 
nítő takarítás határozta meg a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Szak- 
gimnázium és Kollégium végzőseinek és munkatárasainak életét. Az intéz- 
mény vezetője, Nagy József lapunknak elmondta, hogy a körülmények sajnos 
nem tették lehetővé a végzős diákok méltó búcsúztatását, erre már csak osz- 
tályonként az érettségi bizonyítványok átadásakor kerülhet sor. Az írásbeli 
érettségi vizsgák a tanév rendjének megfelelően május 4-én, hétfőn kez- 
dődtek, majd a május 15-i héttel bezárólag folytatódtak. Az utolsó írásbeli 
vizsga május 20-án lesz.

A kialakult járványhelyzet miatt számos változás történt az oktatás tekin- 
tetében. Az első hetek a szervezéssel, a megfelelő platformok megkeresésé- 
vel teltek. Nem minden diákban tudatosult azonnal, hogy most nem szünet 
van, hanem megváltozott körülmények között kell teljesíteni az elvárásokat. 
A legnehezebb terheket mégis a tizenkettedikesek és tanáraik viselték, hi- 
szen felkészülésük utolsó, ám legintenzívebb hetei csak az online oktatásban 
valósulhattak meg. 

- Tanulóink számára szükséges lett volna a személyes tanári jelenlét és 
segítségadás. Természetesen a szaktanárok és az osztályfőnökök minden le- 
hetőséget megragadtak annak érdekében, hogy online tanítással is segítsék 
a felkészülést. Rövid idő alatt kellett kialakítani és átalakítani az oktatás 
rendszerét. Először a vizsgákkal kapcsolatban alakult ki némi bizonytalanság 
az időpont, majd a vizsga mikéntje között, a rendkívüli intézkedések azonban 

tisztázták, hogy a tanuló számára nem kötelező a vizsga letétele a május-
júniusi időszakban, hanem módosíthatja vagy visszavonhatja a jelentkezé- 
sét, és majd az őszi vizsgaidőszakban rendes érettségi vizsgát tehet. Ezzel a 
lehetőséggel nálunk egyetlen tanuló élt, de a jelentkezés visszavonása mö- 
gött nem a kialakult járványhelyzet, hanem a tanuló egyéni élethelyzete, a 
tanuláshoz való hozzáállása állt. - Tudta meg szerkesztőségünk. 

A vizsgák megszervezése, valamint az, hogy egy vizsgateremben csak 10 
vizsgázó és egy felügyelőtanár tartózkodhatott, megnövelte a felügyelő ta- 
nári feladatok számát. A diákok beengedése is szakaszosan történt. Több 
csoportban érkeztek a tanulók előre megadott időpontokra, akik az udvari, 
valamint a főbejáratot használhatták. A tanulók számára ajánlott volt a 
szájmaszk viselése, többen ebben is vizsgáztak, rendelkezésükre állt a kéz- 
fertőtlenítő, ha esetleg olyan eszközt használtak, mint pl. szótárak, amelye- 
ket az intézménynek kellett biztosítani, a gumikesztyű. Az intézmény fer- 
tőtlenítése a vizsgák előtt megtörtént. A mosdók használata pedig folya- 
matos takarítással, fertőtlenítéssel volt megoldva. Kollégáink maszkot és 
kesztyűt viseltek a felügyelet folyamán. Az első napokban talán még mindez 
szokatlan volt, de a mindennapokban lassan rutinná váltak ezek az intéz- 
kedések. A vizsganapok reggelén rendőri segítséget kaptunk az intézménybe 
történő beléptetéshez, a rendőrök azt akadályozták meg, hogy a tanulók az 
utcán nagyobb csoportokban tartózkodjanak. - Tájékoztatta lapunkat Nagy 
József. 

Előzetes egyeztetést követően Derecske Város Önkormányzatának mun- 
katársai minden reggel és a vizsgák végeztével is fertőtlenítették a tanulók 
által használt utcaszakaszt, udvari területeket, csökkentve a vírus terjedésé- 
nek lehetőségét, kockázatát. A fenntartó, - a Berettyóújfalui Tankerületi Köz- 
pont – pedig biztosította a védekezéshez szükséges felszereléseket: fertőtle- 

„Ne fájjon, hát a búcsúzás…”

melyekről az alábbi tájékoztatást szeretnénk eljuttatni a lakosság felé:
Az előzetes ütemezések szerint 2020. május hónapban a hálózatépítés 97 

%-ban elkészül és műszaki átadás-átvétel is megtörténhet. A műszaki át- 
adás-átvételi eljárás után 30 napon belül a település teljes területén az elké- 
szült optikai hálózat jogszerűvé válik, így a város minden egyes belterületi 
ingatlanán az új hálózat nyújtotta korszerű szolgáltatási lehetőség elérhe- 
tővé válik. 

A földalatti hálózatépítéssel érintett ingatlanok 2020. június hónapban 
végleges helyreállításra kerülnek az önkormányzattal egyeztetett módon.

Zöld város projekt. A Szolgáltatóház, a Piaccsarnok építése és a Művelő- 
dési Ház és Könyvtár felújítása a tervezett határidők szerint halad.



koordinálásán túl milyen kérdésekben, témakö- 
rökben fordulhatnak hozzám:

- Mit, hova építhetek?
- Bővíteném, fejleszteném telephelyemet, 
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Sápi Csaba neve bizonyára számos derecskei polgár számára ismerősen 
cseng, ugyan nem tősgyökeres Derecskei, a szomszéd településen, Konyáron 
született, ott is élt felnőtt koráig. Ötven esztendeje működő vállalkozásával 
előre lendítette településünket, a térséget, öregbítette a város jó hírnevét. Fél 
évszázados lelkiismeretes és áldozatos munka bizony nem múlik el nyomta- 
lanul, sőt, a vállalkozás mai napig egyediként és precízen látja el a főként 
épületgépészettel, közműépítéssel kapcsolatos megbízásokat. Id. Sápi Csaba 
számtalan emléket őriz a kisiparosodás időszakáról melyet lelkesen osztott 
meg lapunkkal.

A vállalkozó, mint szemlélő, tevékenyen részt vett Derecske vízellátásának 
fejlődésében, s annak munkálataiban. Id. Sápi Csaba elmondta, hogy az ötve- 
nes évek elején szüleivel gyakran járt a piacra, vásárba, amikor Derecskén a 
vízmű építését megkezdték. A beruházást végző cég helyi képviselője, vezető 
szerelője a bátyja Sápi Imre volt, így kezdettől fogva látta a kivitelezés 
munkafolyamatait. A vízhálózat kiépítése végül 1975-ben fejeződött be, sok 
derecskei ember összefogásának, szorgos munkájának köszönhetően. 

A Derecskén aktívan tevékenykedő, eredetileg konyári születésű vállalko- 
zó 1964 júliusában kezdő fűtésszerelő segédként került Derecskére, Sápi Imre 
vízvezeték szerelő mesterhez. Elsődleges feladatként megkapta a helyi fürdő 
vízellátásának minden hétfői felügyeletét, karbantartását, javítását. Akkori- 
ban csupán egy nyílt medence és öt fürdőkáddal ellátott fürdőszoba üzemelt, 
melynek melegvíz igényét egy 500 literes bojlerkazán biztosította. - 
Hihetetlen felemelő érzés volt számomra, hogy azt a munkát végeztem, amit 
nagyapám végeztetett, mint konyári Sóstófürdő tulajdonos, szinte azonos 
körülmények között. Derecske vízellátása akkor már 60%-os készültségben 
volt. – Mondta el lapunknak id. Sápi Csaba

A kezdeti időszakot követően nem sokkal a haza két esztendőre, Ceglédre 
szólította, ahol jelentős eseményen, az 1965-os katonai díszszemlén is részt 
vehetett. Leszerelése után indultak be a szövetkezeti munkák. 1970-ben meg- 
házasodott, s testvérével együttműködve keresték azt a települést, ahol a kis- 
ipari tevékenységet gyakorolni tudják. A szomszédos település, Sáránd bizo- 

nyult a legalkalmasabbnak. 1970. április 27-ével kiváltotta a Kisipari Műkö- 
dési Engedélyt, ezután kezdte el az intenzív felkészülést a szakmai előre lé- 
péshez. „1969-ben vízvezeték szerelő mester lettem. 1971 júliusában bátyá- 
mat tragikus autóbaleset érte, így önálló pályára kényszerültem. Az admi- 
nisztratív munkát kezdettől fogva a feleségem végezte háztartási minőség- 
ben, bejelenteni nem lehetett. Ezt követően munkavállalókat alkalmaztam. 
Ez idő alatt különböző szakmai ágazatokban szereztem képesítést, minő- 
sítést. Külön acélhegesztő, KPE hegesztő, majd a nehézgépkezelői jogosít- 
ványt is megszereztem.”

50 éve a kisiparban...
Beszélgetés id. Sápi Csabával

FENYVES-ERDEI ANETT

Tisztelt Derecskei Lakosok!
Gonda-Magyar Andrea vagyok Derecske Város 

főépítésze.
2020. március 01. napjával engem ért az a meg- 

tiszteltetés, hogy munkámmal segíthetem a város 
fejlődését és az itt élők mindennapi életét.

A településfejlesztéshez és településrendezés- 
hez szükséges szakmai alapokat az Állami Főépí- 
tészi Irodában, településrendezési ügyintézőként 
sajátítottam el, ahol hat évig dolgoztam.

2014-ben letettem a főépítészi vizsgát, négy 
éve pedig a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
megyei főépítészeként dolgozom. Itt nem csak te- 
rületrendezési, hanem területfejlesztési doku- 
mentumokkal is foglalkozom (véleményezés és 
megírás). Emellett az önkormányzat nemzetközi 
projektjeibe bekapcsolódva lehetőségem nyílik 
megismerni jól működő külföldi településfej- 
lesztési és településrendezési gyakorlatokat is.

Ezúton szeretném tájékozatni a Tisztelt Lakos- 
ságot, hogy települési főépítészként a település- 
fejlesztési és településrendezési dokumentumok 

milyen építési-településrendezési lehetőségeim   
vannak?

- Az általam folytatni kívánt tevékenység 
végezhető-e az adott telken, városrészben?

- Milyen fejlesztési irányokat célozzon meg a 
település?
Továbbá:

- A település arculatának, településképi 
megjelenésének szakmai koordinálása (figyelembe 
véve a táji és építészeti adottságokat).

- Kulturális örökség védelme, különös 
tekintettel a védett táji és épített elemekre.

- Klímavédelem a településfejlesztésben, 
településrendezésben.

Elérhetőségem*:
E-mail: foepitesz@derecske.hu 

“Bármihez, amit megtehetsz vagy megálmodsz fogj hozzá!   
A merészségben zsenialitás, erő és varázslat rejlik.” 
(Goethe)  

Bemutatkozik: Gonda-Magyar Andrea

* Főépítész asszony fogadóórája a koronavírus-
veszélyhelyzet elmúltával kerül kommunikálásra. 
Kéréseikkel, kérdéseikkel és észrevételeikkel kapcsolatosan 
email formájában áll szíves rendelkezésükre.

nítő szerek, kézfertőtlenítő, szájmaszk (egyszer használatos és mosható), 
valamint gumikesztyű. - Mivel a megbízott tankerületi igazgató asszony, 
Majosi Pálma az első héten minden nap eljött megtekinteni az írásbeliket, így 
az eszközök azonnali pótlása is megtörtént. - Tette hozzá intézményvezető úr.

Az idei érettségi vizsga írásbeli vizsgát jelent. A tanulónak csak akkor lehet 
szóban javítania, ha a vizsgán nyújtott teljesítménye eléri a 12%-ot, de nincs 
meg az elégséges osztályzathoz elegendő 25 %. Természetesen, bár teljes 
értékű lesz az érettségi vizsga, a szóbelik elmaradása egyben a jobb ered- 
mény elérését nehezítheti. Nagy József azt mondja, a tapasztalat az, hogy a 
szóbeli eredményekkel akár egy osztályzatot is javíthatnak a tanulók az írás- 
belin elért eredményeiken. Különösen fontos ez a továbbtanulók számára, 
hiszen ott a százalékos eredmény lesz a felvételi pontok számításakor 
meghatározó. Jelen helyzetben a testnevelés érettségi gyakorlati vizsgája is 
elmarad, helyette két szóbeli vizsgát tesz a tanuló. - A Derecskei I. Rákóczi 

György Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégiumban idén összesen 102 ta- 
nuló jelentkezett érettségi vizsgára és az egy visszalépő kivételével 101 tanuló 
tett írásbeli érettségi vizsgát. - Tudtuk meg.

A nehezített körülmények és a szigorú óvintézkedések betartása mellett 
mind a tanulók, mind a pedagógusok, mind pedig a vizsga szervezésében 
résztvevő valamennyi szervezet jól „vizsgázott”, maximális odafigyeléssel és 
gondoskodással, körültekintően végezték munkájukat.

Ezt a lelkiismeretes munkát fogja igazolni az írásbeli vizsgák eredménye 
is.  S, ahogyan Nagy József, az intézmény valamennyi pedagógusa, s egyben a 
Derecskei Hírek munkatársai is bíznak abban, hogy az idei év volt az első és 
egyben az utolsó is, amikor ilyen körülmények között került sor a végzős 
tanulók megmérettetésére, és visszatérhetünk a középiskolás évek legszebb 
hagyományaihoz, a ballagáshoz és az érettségi vizsgák eddig megszokott, 
rendes körülmény között történő lebonyolításához.



Id. Sápi Csaba vállalkozásában mindig törekedett a legkézenfekvőbb 
technológiák alkalmazására, mindenhol csak az élen szeret járni, mint 
mondja. Nehezen viseli a szakmai tanácstalanságot. - Sok munkavállalóval 
ütközésbe kerülök emiatt, mert nem azt akarják megépíteni, amit kérek. Csak 
a jót fogadom el. - Emelte ki a vállalkozó, aki elmondta, az évek múlásával a 
technológia is jelentős fejlődésen ment keresztül. Kezdetben még kukorica- 
szárból nyerték a fűtő energiát, ma már geotermikus, napelemes energiát 
használó fűtő berendezések épülnek. 

A hivatásszerű munka mellett aktív társadalmi tevékenységet is végez, és 
másokon is sokat segít - Olasz Árpádné tanárnővel megterveztük az első isko- 
lai játszóteret és meg is építettük azt. A sport sem maradhat ki az életemből, a 
felmenőim nyomdokába léptem, öt év hajtói munka után sportvadász let- 
tem. Hat éven keresztül vittem a gyerekeket ki a természetbe télen-nyáron 
szünet nélkül, valamint elvittem őket a Tiszára évente egy alkalommal há- 
rom éjszakára. 1992-ben másfél év kemény felkészülést követően a Derecskei 
Petőfi SE futballcsapatot NB III. osztályba juttattam. Megalakítottam a KÉK-
KÁLLÓ Vadásztársaságot. -Tudtuk meg.

Id. Sápi Csabának politikai ambíciói is voltak. Részt vett egy szakmai to- 
vábbképzésen, úgy érezte, hogy az évek során végzett társadalmi tevékeny- 
sége megalapozza helyét a politikai életben. - Az első szabad választáson 
országgyűlési képviselőnek jelentkeztem, az IPOSZ-on belül egyedül engem 

tudtak regisztrálni. Igazi ősi kampányt folytattam, s járásunk akkori nagy em- 
berét sikerült leköröznöm, de a TIGÁZ vezérigazgatója megelőzött. Az őszi 
önkormányzati választáson ismét elindultam, ekkor már a város polgár- 
mesteri posztjáért. Nagy örömömre szolgált, hogy a vállalkozást folytatva 
fiam, i�. Sápi Csaba építőipari technikus belépett a családi vállalkozásba. A 
megrendelések egyre csak szaporodtak, ám a derecskei beruházásokat sorra 
idegen cégek végezték. Úgy éreztem 2006-ban el kell indulnom az önkor- 
mányzati képviselő választáson, ahol a lakosság bizalmat szavazott nekem. 
Az eskü letétele után tagja lettem az Oktatási és a Településfejlesztési Bizott- 
ságnak. Minden igyekezetemmel azon voltam, hogy a városból egy fillér se 
kerüljön idegenek kezébe a beruházások által. Támogattam a város előmoz- 
dítását szolgáló projekteket. - Hangsúlyozta a családi vállalkozás vezetője.

Id. Sápi Csaba sok évtizedes, tevékeny munkával töltött időszakot követő- 
en nem tudja elképzelni, hogy mindennapjait a megérdemelt pihenés és a 
gondtalan nyugdíjas évek határozzák meg. Ha teheti, ideje jelentős részét 
családja körében tölti, lánya Viola, veje Gábor, s unokái Gabika és Dániel tár- 
saságában. A cég jövője, továbbfejlesztése azonban mára fia, i�. Sápi Csaba 
feladata aki fokozatosan átvette a stafétát édesapjától, és aki feleségével, 
Ildikóval már két unokával, Virággal és a legi�abb Sápi Csabával is megörven- 
deztette a büszke nagyszülőket. 
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A közeledő Gyermeknap Önöknél biztosan jelentős 
ünnep, hiszen rendkívül nagy családdal 
rendelkeznek. Valódi kuriózum, hiszen szám 
szerint nyolc gyermeket nevelnek. Mutassa be a 
családját, mivel foglalkoznak, hogyan 
ismerkedtek meg, tősgyökeres derecskeiek-e?

Feleségem is, és én is Szabolcs-Szatmár megye 
beregi részéből származunk. Én Tarpáról, felesé- 
gem pedig a szomszédos Tivadarból. Mindketten 
a Tisza folyó mellett nőttünk fel. Éva bátyjával jó 
barátok voltunk, egy csapat-ban fociztunk. Innen 
lett az ismeretség és végül 2006-ban házasság- 
kötés. Évát a főiskola, engem pedig a munkahely 
kapcsolt Debrecenhez, ahol házasságunk első 
éveiben laktunk. Több embert is ismertünk De- 
recskéről a Baptista Gyülekezetből. Az első láto- 
gatás alkalmával, amikor hazafelé tartottunk, 
feleségem megjegyezte, hogy Tivadar után talán 
Derecskét tudná elképzelni otthonának.

Meglátásunk szerint az ember úgy tud legin- 
kább részévé válni a helyi közösségnek, akár gyü- 
lekezeti akár városi szinten, ha ott él, ahol dolgo- 
zik. Ahogyan egy mondásban van „Isten útjai ki- 
fürkészhetetlenek”: 2010-ben munkalehetőséget 
kaptam az Optimit Hungária K�t-nél, ahol felesé- 
gem szülés előtt dolgozott, így Derecskére költöz- 
tünk albérletbe a baptista gyülekezet szolgálati 
lakásába. Gyermekeinkkel együtt jól beilleszked- 
tünk a helyi közösségbe, így amikor lehetőség 
nyílt rá, építkezésbe kezdtünk, ahol már lassan 
két éve élünk. Én jelenleg területi képviselőként 
dolgozom az Optimit Hungária K�t-nél, s mellette 
öt éve baptista hitoktatást tartok a helyi általá- 
nos iskolában. Éva pedig menedzser diplomával 
menedzseli nyolc gyermek és egy férj életét.

Mutassák be egyesével a gyerekeket, ki hány éves, 
mivel tölti idejét, szabadidejét, mennyire vesznek 
részt a város vérkeringésében?

Gyermekeink sokban hasonlítanak, de nagyon 
is különbözőek. Mindegyik külön egyéniség, erős- 
ségekkel és gyengeségekkel együtt. Legidősebb 
gyermekünk Sára, 13 éves, nagyon nyitott, barát- 
ságos, kommunikatív. Szeret sportolni és zenélni, 
ahogyan testvérei is. Zongorán és fagotton tanul a 
helyi zeneiskolában. Káleb 11 éves gyakorlatias, 
szeret barkácsolni, igazi ezermester. Trombitán 
tanul. Lídia 10 éves sportos alkat, gyors és kitartó. 
Versenyző típus. Ő fuvolán tanul. Anna 8 éves, 
csendes típus. Precíz, rendszerető, gondoskodó. Ő 
a második fuvolás a családban. Eszter 6 éves szep- 
temberben kezdi az iskolát. Kötelességtudó, igazi 
nagylány. Zongorázni fog. Naómi, (nevéből adó- 

Arra törekszünk, hogy minden nap Gyermeknap legyen
Egy gyermek érkezése a családba gyökeresen megváltoztatja az újdonsült szülők életét, s megörvendezteti a nagyszülőket. Napjaink- 
ban, amikor a gyermekvállalás egyre csak kitolódik, s a legtöbb család előtt a kétgyermekes családmodell áll példaként, igazán ritka 
olyan szülőkkel találkozni, akik egy kisebb óvodai csoportnak megfelelő számú gyermeket nevelnek otthon. A legi�abb másfél, a legidő- 
sebb pedig 13 éves. Városunkban bizonyára nem ismeretlen a Máté család, akik az eltelt évek során nyolc gyermeknek adtak életet. 
Minden csöppség más és más, ám sokmindenben hasonlítanak. Különleges mindennapjaikba engedtek most betekintést, és Istenbe 
vetett hitükről is szó esett.

dóan: gyönyörűség), életvidám, mosolygós, ba- 
rátságos gyermek, 5 éves. Benája 3 éves, „jó 
munkásember”, a felnőttek kedvence. Felnéz 
Kálebre és követi őt. Annak ellenére, hogy nagy a 
korkülönbség a két fiunk között (nyolc év) nagyon 
jó a kapcsolatuk, Káleb igazi „báttyként” viselke- 
dik vele. Legkisebb gyermekünk, Dávid másfél 
éves, igazi örökmozgó, a gyerekek kedvence. 
Hogyan ünneplik évről évre a Gyermeknapot?

A jeles napokat, legyen az Anyák Napja, Gyer- 
meknap, Nőnap, Föld Napja stb., azért találták ki, 
mert ezek a személyek, élőlények nem kapták 
meg a kellő odafigyelést, törődést, gondoskodást. 
El lettek hanyagolva az idő múlásával. Mi arra tö- 



rekszünk, a mozgalmas hétköznapokban is, hogy 
minden nap Gyermeknap legyen. Próbálunk oda- 
figyelni rájuk testi, lelki szellemi szükségeiket 
betölteni. Gyermeknapot általában a gyülekezet- 
ben a többi gyerekkel együtt ünnepeljük, fagyi- 
zással, családi körben pedig egy ünnepi ebéddel. 

Milyennek látják a nagycsaládosok helyzetét ma 
Magyarországon? Mennyire érzik hátrányos, vagy 
inkább pozitív megkülönböztetésnek, hogy ilyen 
nagy családdal rendelkeznek? Milyen előnyöket-
hátrányokat tapasztalnak?

Jóllehet a kormány intézkedéseivel sokban ja- 
vította a mai nagycsaládosok életszínvonalát, 
könnyítette lehetőségeit, de a társadalom mégis 
sok tekintetben negatívan áll a nagycsaládosok- 
hoz. Oka lehet ennek a korábban idealizált két- 
gyermekes családmodell, elfeledkezve arról, 
hogy régen nagycsaládban, lelkileg egészségesen 
éltek elődeink, valamint a sokgyermekes csalá- 
dokkal kapcsolatos negatív tapasztalat. Kétfajta 
reakciót váltunk ki az emberekből a „nagycsalá- 
dunk” hallatán. Egyik részről tiszteletet, csodála- 
tot, másrészről (szemünkbe mondva vagy gon- 
dolva) felelőtlennek tartanak. Egy ismerősöm 
kérdezte ezt tőlem, amikor hatodik gyermekün- 
ket vártuk: „Hogy nem felelőtlenség  ilyen „sok” 
gyermeket vállalni ebben a mai világban?” A vála- 
szom neki is az volt, mint ami most is: ”Mert mi a 
garancia arra, hogy akár egy gyermeket is fel tud 
nevelni valaki? Fizikálisan mellette tud lenni? 
Gondoskodni tud róla? Ebből a józan gondolko- 
dásból nézve, nem nagyobb felelőtlenség fogad- 
ni, engedni megszületni azokat a gyermekeket, 
akiket a Isten ajándékként (ajándék: áldás, gyü- 
mölcs, jutalom) akar adni egy családba. Ahogyan 
a bibliai igevers is mondja: ”Bizony, az Úr ajándéka 
a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” 
Ezért családunkat látva, gyermekeinket szemlél- 
ve az Úré a dicsőség és az Úré a felelősség is. Azt 
pedig naponként tapasztaljuk, hogy ahova az 
Isten báránykát ad, oda legelőt is. Mi a gyermek- 
áldás kérdését, és életünk minden területét Isten- 
re bíztuk. „Én és az én házam népe az Urat szol- 
gáljuk”! 

Melyek a gyermeknevelés szépségei Ön szerint? Mi 
motiválta, ösztönözte Önöket, hogy ennyi csodás 
gyermeknek adjanak életet? A pozitívumok 
mellett gondolom nyolc gyermek nevelése nem 
kevés feladatot ró a családfő és az édesanya 
vállára. Melyek ennek a hátulütői?

Szerintünk az egyik legnemesebb, s egyben 
legnagyobb kihívás gyermekeket nevelni. Ez egy 
hosszú távú „befektetés”, ami sok lemondással jár. 
De ahogyan a jó gazda reménységgel veti el a ma- 
got, s fáradságos munkával, de az aratás remény- 
ségével végzi a munkát, így van ez a gyermekneve- 
lés területén is. Sok örömünk is van gyermekeink- 
ben, látva növekedésüket, szeretetüket, egyénisé- 
güket. Csodálattal szemléljük Isten kreativitását. 
Mi a gyengeségük, amiben erősíteni kell őket, s mi 
az erősségük, amiben pedig tovább kell bátoríta- 
ni. Ez mindennapos kihívás számunkra. Van, hogy 
mi is elfáradunk ebben, de tudjuk, kihez kell for- 
dulnunk segítségért. 

Szoros napirendhez alkalmazkodnak? Hogyan néz 
ki a család egy napja?

Minden családban fontos a rendszer. A gyer- 
mekek alapvető szükséglete is ez, mert akkor ér- 
zik biztonságban magukat. Egy ilyen nagycsalád- 
ban ez különösen is fontos, mert hamar kialakul a 
káosz, zűrzavar. Reggel én ébresztem a gyereke- 
ket, a napi programhoz igazodva. Miután min- 
denki rendbe rakta a szobáját a nappaliban rövid 
áhítatot tartunk, imádsággal kezdjük a napot. Kö- 
zös reggeli közben átbeszéljük kire mi vár aznap, 
iskolaidőben ki mikor ér haza. A jelenlegi helyzet- 
ben itthon elkezdődik a tanulás. Az étkezések 
közösen történnek kivéve, ha valaki nincs itthon. 
Délután csendes pihenő van, a kicsik alszanak, ez 
jelenleg négy főt jelent, míg a nagyok csendben 
olvasnak, játszanak, vagy tanulnak. A nagyok be 
vannak osztva napos munkára, minden nap egy- 
valaki végzi az étkezések körüli teendőket. De 
más munkából is kiveszik a részüket, hol nagyobb, 
hol kisebb örömmel. Összességében sokat segíte- 
nek. Azt látjuk, hogy ha rendszeresen bevonjuk 
őket a tennivalókba, sokkal szívesebben csinálják 
és megszokottá válik számukra. Este ismét leü- 
lünk átbeszélni az aznapi eseményeket, hálát 

adni érte, s egy bibliai történettel zárjuk a napot.  

Mennyire van jelen a nagyszülők szerepe a családi 
életben? Kik azok, akik még segítenek a családnak, 
ha szükség van rá?

A nagyszülők távol (140 km) élnek. Mellettünk 
állnak, ha szükség van rájuk, azonnal jönnek, de a 
mindennapjainkból nem tudják kivenni a részü- 
ket. Korábban a gyülekezetünkből volt két segít- 
ségünk, fogadott „nagymamánk”, akik vigyáztak 
a gyerekekre mikor el kellett mennünk valahová. 
Most már, hogy vannak nagyok a gyermekeink 
között sokat számíthatunk rájuk ezen a területen 
is. Vigyáznak a kicsikre, rendezik őket. A gyüleke- 
zetben ilyen módon is otthonra találtunk, egy- 
mást segítjük, egymás mellett állunk. Sok szüksé- 
günket töltötték be, és teszik ezt a mai napig is.

Mindig is ezt tervezték, hogy ilyen nagy családot 
alapítanak?

Mi nem így terveztük. Egész életünkre vonat- 
kozólag mások voltak a terveink. Főiskola elvégzé- 
se után munka, majd összeházasodunk és idővel 
kettő, maximum három gyermekben gondolkod- 
tunk. Éltük a fiatalok mindennapi életét, amikor 
Éva anyukája egy evangelizációs hétről teljesen 
megváltozva jött haza. Beszámolt arról, hogy az 
út, amin ő addig járt, s ahol mi is jártunk, egy telje- 
sen Isten nélküli élet. Ez nagyon megrendített 
bennünket, de látva a nagy változást az életében, 
mi is elgondolkodtunk, lehet hogy valóban igaza 
van. Rövid idő elteltével mindketten rájöttünk, 
hogy teljesen céltalan, értelmetlen az életünk, s 
egymástól függetlenül kértük a bűnbocsánatot és 
megnyitottuk a szívünket Jézus Krisztus előtt. Szí- 
vünkbe ezáltal a béke költözött. Egyszeriben meg- 
értettük, amit gyermekkorunktól kezdve az isten- 
tiszteleteken hallottunk, de mégsem értettünk, 
hogy miért volt szükség a karácsonyra és a húsvét- 
ra: „Mert azért jött az embernek Fia, hogy megke- 
resse és megtartsa, ami elveszett.” Ott gyökeres 
változást vett az életünk. S amikor az ember szíve 
megváltozik, az élet minden területéről való gon- 
dolkodása is változik egyúttal. Azóta nem mi ter- 
vezünk, hanem egy nagyobb Tervezőnek adtuk át 
ezt a jogot, Aki Él és Uralkodik mindörökké. 
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Február közepe óta nincs nap, de talán pillanat sem, ami ne a kialakult vírushelyzetről szólna személyes életünkben. Hiszen, mindenre 
hatással van. Családra, munkára, kapcsolatainkra, és közvetlen, de közvetett módon is: az egészségünkre. Mentális egészségünk, a 
korlátozással járó szokatlan helyzetre reagál szokatlan válaszokkal, ha pedig valami furcsa tünetet észlelünk magunkon, azonnal ott a 
félsz: ugye nem? A jelenleg folyó országos tesztkampány eddigi eredményei szerint nem dőlhetünk hátra. Alig találtak a mintavétel 
során pozitív eseteket, ami arra enged következtetni, hogy a lakosság csekély hányada találkozott a vírussal. Ezért aztán – mert a 
szigorítások enyhítésével elindulhat egy újabb negatív folyamat  – jó tudni, mit javasol a szakember.

Mit tegyünk, mit ne tegyünk, s általában, mi a véleménye a vírusról, kilátásokról, s a „meddig tart még” állandó kérdésre adható 
válaszról. Mindezek tisztázásában Dr. Jancsó Zoltán volt lapunk segítségére. Doktor Úr készséggel válaszolt kérdéseinkre, s bár talán 
nincs új a nap alatt -e tekintetben, mégis jó volt Tőle, mindannyiunk által ismert hiteles szakembertől is hallani itthon, Derecskén, hogy Ő 
hogyan vélekedik koronavírus fronton.
-A korlátozások enyhítését követően mi a saját 
tapasztalata, mennyire "szaladtunk el", s mit 
javasol, melyek a legalapvetőbb ajánlásai, amit 
érdemes betartani valamennyiünknek?

-A korlátozások enyhítése csupán annyit je- 
lent, hogy az üzletek teljes körben és időben újra 
kinyithattak, és hogy lehet teraszon vagy étte- 
remben üldögélni, de semmiképp nem jelenti azt, 
hogy kevésbé kellene vigyáznunk magunkra és 

másokra. Ugyanúgy, sőt még az eddigieknél is in- 
kább használni kell a védőmaszkot, folytatni a 
gyakori kézmosást és kerülni a felesleges találko- 
zást mindenkivel, akivel nem muszáj találkoz- 
nunk, a védőtávolság megtartása is indokolt. A ví- 
rus ugyanis nem tűnt el. A legfrissebb országos 
fel- mérés azt mutatta ki, hogy a lakosság nagyon 
kis része esett át a fertőzésen, így a legtöbben 
tovább- ra is fogékonyak vagyunk a vírusra. Tehát 

nem sza- bad azt éreznünk, hogy „lazábbak” 
lehetünk, épp ellenkezőleg, a gazdasági okok 
miatt szükségsze- rű enyhítések mellett még 
inkább óvatosnak kell lennünk.

-Mikor kell gyanakodni, hogy esetleg elkapta a 
fertőzést valaki?

 Akkor, ha torokfájás, köhögés, légszomj, hőe- 
melkedés vagy láz jelentkezik, mindenképp gon- 

Ezt az időszakot kell úgy átvészelnünk, hogy védjük
magunkat és másokat a megfertőződéstől

SÁRI ANDREA
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dolnunk kell a koronavírus fertőzésre is, ilyenkor a 
háziorvos telefonos megkeresése indokolt, aki a 
telefonos konzultáció alapján felméri azt, hogy 
koronavírus-gyanúsnak kell-e tekinteni a páci- 
enst, valamint tisztázhatók a további teendők is.

 
- Az enyhítést és annak mértékét megfelelőnek 
tartja-e?

- Az enyhítés egy gazdasági és társadalmi 
kényszerűség. Ahhoz, hogy ne álljon le a gazdaság 
és az emberek se legyenek négy fal közé zárva, 
szükséges enyhítéseket hozni. Ezek mértéke meg- 
felelőnek tűnik. Azt azonban az eddigieknél is job- 
ban érdemes hangsúlyozni, hogy ez nem a fertő- 
zésveszély elmúltát, hanem csak bizonyos fokú 
statisztikai csökkenését jelenti. Azaz, ha valaki 
nem tartja be a védekezés szabályait és pechjére 
rossz helyen van, fertőzött em berrel találkozik, 
akkor ugyanúgy megfertőződhet, mint eddig.

- Véleménye szerint mi lehet az oka annak, hogy 
ilyen kedvezően alakult ez idáig a hazai vírushely- 
zet? Mennyiben köszönhető ez a szabálykövető 
hozzáállásunknak, s mennyiben az idejében meg- 
hozott intézkedéseknek? Illetve szerepet játszhat-
e mindebben, a csodaszerként emlegetett BCG 
oltás?

- Az első fertőzési hullám alacsony mértéke 
egyértelműen a lakossági fegyelmezettség ma- 
gas fokának és a még időben meghozott korláto- 
zó intézkedéseknek köszönhető. Az igazán nagy 
feladat most következik, hiszen az élhetőség ér- 
dekében meghozott „lazító” intézkedések mellett 
még jobban kell odafigyelnünk magunk és mások 
védelmére. A BCG oltás esetleges védő hatásával 
kapcsolatos eddigi adatok még ellentmondáso- 
sak, eddig két nagy nemzetközi vizsgálat is indult 
az esetleges védőhatás tisztázására, azonban 
ezek eredményeit meg kell várni ahhoz, hogy bár- 
mit is kijelenthessünk a kérdéssel kapcsolatban.

 
- Doktor Úr mikor gondolta úgy először a korona 
vírus hírek kapcsán, hogy ez egy komoly gond, s 
Európában, nálunk is baj lehet. Számított-e arra, 
hogy pandémiává alakul?

- Amikor Kínában elindult a járvány a szakem- 
berek számára világos volt, hogy előbb-utóbb 

- Mi a véleménye Doktor Úrnak, leghamarabb 
mikor lehet vakcina?

- A szakértők leghamarabb ez év őszére, de töb- 
ben inkább jövő év tavaszára látják lehetségesnek 
egy hatékony vakcina előállítását. Emellett még 
nem számoltunk azzal, hogy sok száz millió vak- 
cinát kell legyártani, illetve beadni az emberek- 
nek. Ha minden optimális ütemben halad, talán 
jövő nyáron már védettebbek leszünk.

- Ígéretes magyar kutatásokról hallani. Mi az, a 
véleménye szerint, amire most világviszonylatban 
érdemes odafigyelni, ami bizakodásra adhat okot a 
megelőzést, akár a gyógyítást illetően?

- Megfelelő vakcina szinte biztosan rendelke- 
zésre fog állni egy éven belül, de ez nyilván a meg- 
előzést szolgálja. Aki megbetegszik, annak vírus- 
ellenes és az immunrendszert befolyásoló terápi- 
ára van szüksége. Számos gyógyszer hatékonysá- 
gának felmérése folyik és vannak biztató eredmé- 
nyek hazánkban is. Jelenleg úgy tűnik, hogy nincs 
egyetlen „csodaszer” a vírus ellen, a betegség sú- 
lyosságától, fázisától és a beteg egyedi sajátossá- 
gaitól függően különböző gyógyszerek/terápiás 
megoldások tűnnek hatékonynak. Kb. 4-6 hónap 
múlva már a terápiás protokollok terén is tisztább 
lesz a kép, egyre több embert sikerül majd meg- 
menteni.

- Milyen lesz a nyarunk Doktor Úr szerint?
- Óvatos.

- Mit üzen Doktor Úr a derecskeieknek?
- Azt, hogy legyenek türelmesek. A veszély ki- 

csit csökkent, de egyáltalán nem múlt még el. Na- 
gyon fontos, hogy hordják a maszkot, mossanak 
gyakran kezet, csak azzal találkozzanak, akivel 
feltétlenül muszáj, tartsák meg a védőtávolságot. 
Ezek nagyon fontos szabályok és lehetővé teszik, 
hogy csökkentsük a fertőzés esélyét. Valószínűleg 
még kb. egy év van hátra addig, amíg végleg meg- 
szabadulhatunk a koronavírus okozta veszélytől, 
ezt az időszakot kell úgy átvészelnünk, hogy véd- 
jük magunkat és másokat a megfertőződéstől. 
Megéri.

Európában is megjelenik. Sajnos már a kínai ada- 
tok jelezték, hogy nagyon veszélyes, pándémiát 
kiváltani képes betegséggel állunk szemben.

- Doktor Úr hogyan éli meg ezt az időszakot?
- A jelenlegi eljárásrend szerint az alapellátás 

elsősorban tele-konzultációs rendszerben műkö- 
dik. Azaz, amit lehet telefonos konzultáció kereté- 
ben, illetve elektronikus úton kell megoldanunk. 
Azon akut esetek kerülnek személyes találkozás 
keretében rendelői ellátásra, melyeknél ez feltét- 
lenül szükséges, ennek megfelelően naponta né- 
hány beteget tudunk ellátni a rendelőben szigorú 
előjegyzés és előzetes telefonos megbeszélés 
alapján, a megfelelő higiénés szabályok betartá- 
sa mellett. Nyilván ez az orvos számára is megter- 
helő, hiszen „nehezített” körülmények között kell 
ellátni a feladatát és különösen ügyelnünk kell ar- 
ra, hogy nehogy fertőzési helyszínné váljon a 
rendelő.

-A legelrettentőbb az Olaszországból és 
Spanyolországból érkező hírek voltak számunkra, 
a közelségük és a brutális mértékű robbanás miatt. 
Akkor hitt abban Doktor Úr, hogy ez nálunk nem 
ölthet ilyen mértéket?

 - Mivel hazánkban viszonylag hamar meghoz- 
ták a korlátozó intézkedéseket és a magyar lakos- 
ság a „fegyelmezettebb” nációk közé tartozik, 
ezért bíztam benne, hogy nem alakul ki olyan 
helyzet, mint ezekben az országokban.  

- Második, sőt harmadik hullámról beszélnek 
szakemberek, mit gondol erről?

- Erre szinte bizonyosan számítani lehet. A kér- 
dés csak az, hogy mikor következik be és milyen 
mértékű lesz. A nyári meleg és napfény a légúti 
vírusok terjedésének nem kedvez, de azért nem is 
zár ki ilyen fertőzéseket, ősszel pedig hasonló kö- 
rülmények állnak majd elő, mint az első hullám 
elején: működő munkahelyek, újra kinyitott isko- 
lák, a vírus számára kedvező időjárás. Éppen ezért 
fontos tudni, hogy a veszély nem múlt el, csak ki- 
csit enyhült. Amíg nem lesz megfelelő oltás a vírus 
ellen, újra támadni fog ez a betegség – ami ellen a 
legtöbbet mi magunk tehetünk a megfelelő védő- 
eszközökkel és felelős magatartásunkkal.

Üzenet a Szülőföldnek: Lénárt Zoltán
   MILE JUDIT

Ez az interjú, ha minden igaz, szülinapi ajándék lesz. Lénárt Zoltán május végén tölti be 
a 34. évét. Régi ismerősöm, de ezer éve nem találkoztam vele. Éppen ezért lepett meg, hogy 
a napokban többször is összefutottunk az utcán. Kíváncsi voltam, hogy van, hol él, mit 
csinál, majd ebből aztán egy hosszabb beszélgetés lett, amit én lejegyeztem. 
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Hogy alakult meg a zenekar?
Markovics Sándor szedte össze az embereket, hogy készítsünk egy dalt a 

város „Derecske Dala” elnevezésű pályázatára. Neki eszébe jutott egy dallam, 
amit eldúdolt nekem, és én azt meghangszereltem. A zenekarnak Sanyi lett a 
frontembere, Porkoláb Lilla lett a vokalistánk, Csuka Ádám és Tánczos Tamás 
rappeltek, Rézműves Richárd játszott a nagybőgőn, Agárdi Zoltán dobolt, én 

gitároztam és Szilágyi Adrienn hegedült. Az összeállított dalt egy berettyó- 
újfalui stúdióban vettük fel, és ezt az anyagot adtuk be a pályázatra. Egyedüli 
indulóként meg is nyertük a pályázatot. Minden szakmai fórumon meghall- 
gatták ezt a dalt, és az akkori képviselő-testületnek nagyon tetszett. Azóta 
átkereszteltük a dalt „Itthon dal”-lá. A stúdiófelvételért cserébe elvállaltunk 
egy fellépést a berettyóújfalui Szélső Érték Fesztiválon. Az tartotta össze a 
csapatot, hogy erre a fellépésre dalokat kezdtünk írni, és áthangszereltük 
Tánczos Tamás egy-két régi dalát is, hogy kitöltsük a 40 perces műsoridőt. A 
fesztivál kis sátrában léptünk fel, és érdekes módon 10-15 perc zenélés után 
elkezdett beszivárogni és bulizni a tömeg. Ennek a fellépésnek nagyon jó 
visszhangja lett, és rengeteg pozitív észrevételt kaptunk. 

De miért torpant meg ez a lendület?
Ennek elsődleges oka az, hogy nyolc tagja volt a zenekarnak, és nyolc em- 

bernek az idejét összeegyeztetni nagyon nehéz dolog. Nekünk ez nem is sike- 
rült. Nagyon sajnáltuk, mert kaptunk egy próbatermet is a várostól, amit már 

A sokszínű EZIS zenekar.

A 2016-os „Derecske Dala” pályázat hatására létrejött EZIS 
zenekar vezetőjével, Tóth Bertalannal beszélgettünk többek 
között a zenekar létrejöttéről, az évek során felmerült nehézsé- 
gekről és a jövőbeli terveikről. 

BORDÁN LAJOS

A Dohányzásmentes Világnap minden évben más-más témára fókuszál. 
A WHO által javasolt világnapi témák és szakmai háttéranyagok lehetőséget 
nyújtanak egy-egy terület részletesebb bemutatására a közvélemény számá- 
ra. Néhány példa az utóbbi évek közül, például:

1992 – Dohányzásmentes munkahelyek
1998 – Dohányfüst-mentesen felnőni
2002 – Dohánymentes sportolás
2013 – A dohánytermékekkel kapcsolatos reklámozás, promóció és 

szponzorálás tiltása;

2020-ban a téma: Védjük meg a fiatalokat! 
Védjük meg a fiatalokat a dohányipar manipulációjától. A dohányipar év- 

tizedek óta szándékosan alkalmazza a fiatalokat célzó, agresszív stratégiáit, 
hogy megnyerje őket a dohánytermékek (cigaretta, egyéb dohánytermék, 
nikotint tartalmazó termékek, e-cigaretták, vízipipa, stb.) használóinak.  
Pontosan kiszámított és megtervezett stratégiát alkalmaznak (a termék- 
designtól a marketing kampányokig), hogy megnyerjék a dohánytermékek 
használóinak új generációját – hiszen pótolni kell az évente több millió, do- 
hányzással összefüggő megbetegedésben meghalt embert – az új fogyasz- 
tókkal, a fiatalokkal. A dohányipar szándékosan árusítja a halálos függőséget 
a fiataloknak, mivel pontosan tudják, hogy ha valaki a húszas évei előtt kezd 
el dohányozni, akkor sokkal nagyobb az esélye, hogy függővé váljon, és ki- 
sebb esélye van a leszokásra felnőttként.

A 2020-as Dohányzásmentes világnap célja:
Bemutatni a dohányipar által alkalmazott manipulációs taktikákat, külö- 

nösen a fiatalokat célzó marketingfogásokat, mint például az új termékek, új 
ízek és egyéb vonzó tulajdonságok bevezetése.

Ösztönözni a véleményformálókat (előadók, közösségi média szereplők, 
vagy a helyi, kisebb közösségek kulcsszereplő, iskolai közösségek szereplői) 
hogy védjék meg a fiatalokat és vegyenek részt a dohányipar elleni harcban.

Az elmúlt években megnövekedett az érdeklődés az elektromos cigaret- 
ták és az egyéb melegített levegőt kibocsájtó termékek iránt. Ezeket a termé- 
keket a dohányzás „kevésbé káros” vagy „tisztább” alternatívájaként hirdetik, 
tudományos megalapozottság nélkül.

A dohányipar egyre több közösségi médiaszereplőt, vélemény-formálót 
keres meg, hogy jelenítsék meg veszélyes termékeiket.  E reklámok gyakran 
megkerülik a hagyományos reklám- és promóciós szabályozást, mivel a do- 
hánytermék-elhelyezést nem reklámként jelenítik meg, hanem beágyazzák 
a különböző közösségi médiatartalmakba. Ez különösen aggasztó a fiatal 
nők és lányok körében, hiszen ők a vélemény-formálók elsődleges célpontjai.
Az elektronikus termékek esetében is igaz a fiatalokat vonzó és megtévesztő 
marketingfogások alkalmazása, például:

A fiatalok számára vonzó ízesítések használata – cseresznye, rágógumi, 
vattacukor – amely arra ösztönzi a fiatalokat, hogy alábecsüljék a dohányter- 
mékek egészségre gyakorolt káros hatását, így bátrabban kezdik el használni 
őket. Divatos megjelenés és vonzó csomagolás, melyeket könnyű magukkal 
vinni, és nem is a klasszikus dohánytermék formájában jelennek meg – USB 
stick, pendrive vagy édesség formájú termékek.

A WHO arra kéri a véleményformálókat (előadók, közösségi média sze- 

replők, in�luencerek, vagy a helyi, kisebb közösségek kulcsszereplő, iskolai 
közösségek szereplői) akik kapcsolatban vannak a fiatalokkal, hogy fedjék fel 
a dohányipar manipulációját, amellyel a dohánytermékek használóinak 
újabb generációját akarják megteremteni!

Sokan tudják, hogy a rendszeres dohányzás – nemcsak a fiataloknál, ha- 
nem minden dohányzónál – növeli a szív- és érrendszeri illetve a légzőszervi 
betegségek, elváltozások kialakulását, és a dohányzó személy nem csak 
önmagát, hanem közvetlen környezetét is kiteszi a negatív hatásnak.

Ha most elhagyja a cigarettát
- A dohányzás abbahagyása után már 20 perccel javul a végtagi keringés, 

normális szintre visszaáll a pulzusszám és vérnyomás,
- Három nap után a légutak is tisztulnak, könnyebb lesz a légzés, javul az 

ízérzékelés és a szaglás,
- 10 éven belül pedig a tüdőrák kockázata ismét megegyezik azokéval, akik 

sosem dohányoztak.
Nem késő tehát letenni  cigarettát, hiszen a szervezet viszonylag gyorsan 

regenerálódik a megterhelő káros hatások után is. 

A COVID–19 (koronavírus-betegség 2019, coronavirus disease 2019) egy 
vírusos, légúti illetve légzőszervi megbetegedés, amelyet a SARS-CoV-2 nevű 
koronavírus okoz. A megbetegedés ismertebb tünetei: láz, orrfolyás, fárad- 
tság, száraz köhögés, légszomj.

A betegség klinikai lefolyásának három fő mintája létezik:
- felső légúti tüneteket mutató enyhe lefolyású betegség;
- nem életveszélyes lefolyású tüdőgyulladás;
- súlyos tüdőgyulladás akut légzőszervi distressz szindrómával – a tüdő 

olyan jellegű károsodása, amely miatt nem jut elegendő oxigénhez, így a 
keringés, és egyéb szervek is károsodnak.

…és, hogy miért kerül a koronavírus a Dohányzásmentes világnappal 
együtt említésre?

A dohányosoknál a tüdőgyulladás súlyosabb és hosszabb lefolyású. A 
csillószőrök károsodhatnak a fertőzés következtében, ami szintén súlyosabb 
és hosszabb gyógyulási folyamatot eredményezhet. 

A nemdohányzók között a hörgők öntisztuló képessége nagymértékben 
javítja a gyógyulás esélyét.

/forrás: internet/

Május 31. Dohányzásmentes világnap
A világnapok olyan különleges napok, amikor - ha csak rövid időre is - az emberiség számára fontos dolgokra irányul a figyelem. Az 

ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) kezdeményezésére 1988 óta május 31. a Dohányzásmentes Világnap. 

DÓRÁNÉ RIZMAYER MÁRIA
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szépen berendeztünk magunknak, és amit ezúton is köszönünk Bakó István- 
nak, a város akkori polgármesterének. Tehát minden kezdett volna összeáll- 
ni, de mégsem. 

Miért és hogyan indult újra a zenekar?
Sanyinak meg nekem csak bántotta a lelkünket, hogy létrehoztunk vala- 

mit, aminek nem volt ideje beindulni, és amiben éreztük, hogy több van. 
Sanyi megint felhívott, mert minden projekt így indul: Sanyinak támad egy 
ötlete, és felhív. Ezért is szeretek vele együtt dolgozni, mert rengeteg ötlete 
van, és nagyon alázatos, ha munkáról van szó. Az újrainduláskor Sanyi, Lili és 
mellém még szükségünk volt egy új basszus gitárosra, egy dobosra és egy 
szólistára. Elkezdtük a keresést, és közben Agárdi Zoliról kiderült, hogy 
basszusgitározni is szeret és szokott. Azóta az is kiderült, hogy ügyes is benne. 
Aztán szóltunk a derecskei rocklegendának, Molnár Lászlónak, akivel nagyon 
vártam az együttműködést. Amikor elkezdtük újraszervezni a zenekart, ő volt 
az első gondolatom dobosnak. Őt még gyermekkoromban hallottam a 
Nirvana emlékzenekarban meg az LMZ-ben dobolni, és tudtam róla, hogy 
nagyon jól dobol. A következő tagunk – akit felhívtunk – Nagy Dóra volt, akit 
zeneiskolás kora óta ismertem, és tudtam, hogy nagyon szépen hegedül. 
Nagy örömünkre el is vállalta, és egy pár hónapig együtt tudtunk dolgozni, de 
az élet itt is keresztülhúzta a számításainkat, mert Dórinak egyre több fel- 
adata lett (érettségi, egyetemi felvételi), és kénytelen volt elhagyni bennün- 
ket. Ez nagyon megviselte a zenekart és Dórit is. Távozása után megint nem 
volt szólistánk, és így folytattuk a próbákat. Megint egy hullámvölgybe kerül- 
tünk, de nem adtuk fel. Molnár Laci jött az ötlettel, mi lenne, ha nem hegedű, 
hanem gitár játszaná a szóló részeket. Ekkor került a zenekar célkeresztjébe 
Kovács Tibor „Bizsu”. Szerencsénkre örömmel elvállalta. Ő olyan lendületet 
adott a zenekarnak, ami egy csapásra kirántotta a zenekart a hullámvölgyből. 
Azóta is az egyik leglelkesebb tagja a csapatunknak, képtelenség nála hama- 
rabb megérkezni a próbákra. 

Milyen stílust képvisel a zenekar, mely zenekarokat mondanád példaképnek?
Példaképünk rengeteg van, a régi nagy rock klasszikusoktól kezdve a mai 

popzenéig. Azt szokták mondani, hogy ez ilyen „világi zene” vagy „csalamádé”. 
Ezeket a kifejezéseket sosem szerettem, ez inkább közelebb van a pop-rock 
zenéhez, mint bármi máshoz. Mindannyian teszünk hozzá valamit, például 
Tibi nagyon profi módon játszik blueszenét, én szakmámból eredően is – a 
klasszikus zenétől a jazzen keresztül – a rockzene minden műfaját, beleértve 
minden jó popzenét. Sanyinál inkább a poposabb vonal a fő irány, az újdon- 
ságok, a rapperek, mint Majka vagy Curtis. Lili a népies hangszínével nagyon 
szépen el tud csilingelni köztünk. Molnár Laci szintén a pop- és a rockzenében 

van otthon, de az új alternatív műfajokat is nagyon szereti. Agárdi Zoli pedig a 
Boobstorm zenekar gitárosa is, ami egy punk zenekar. Így elmondható, hogy 
nagyon széleskörű az a skála, ahonnan jöttünk, és ami inspirál minket. 
Szerintem ez teszi érdekessé a hangzásunkat. A rap keveredik a pop-rockkal. 
Ilyen típusú zenét ritkán hallottam. Bár voltak nagynevű zenekarok, akik 
hasonlóan ötvözték ezeket a műfajokat, mégsem említeném magunkat egy 
lapon velük, nekünk addig még rengeteg a dolgunk. 

Nemrég jelent meg az első klipetek a Néha látlak című dalotokhoz, ami már 
harminchétezer megtekintés felett jár a YouTube-on. Hogyan éltétek meg ezt a 
számotokra is új dolgot? Lett-e valami pozitív hozadéka?

Ez a dal, amiből a klipet csináltuk, talán a legelső szerzeményünk volt, és 
szerettük is nagyon. A Sanyi által írt szöveg mindig is tetszett, és éreztük, hogy 
ez egy népszerű dal lehetne. Innen jött az ötlet, hogy csináljunk belőle egy 
klipet. Ehhez előbb szükségünk volt egy stúdiófelvételre a dalból, ezért 
elmentünk Tandari Zolihoz (művésznevén DerkToBeat). Két heti kemény 
munkával megcsináltuk a hangfelvételt. Nagyon köszönjük, hálásak va- 
gyunk neki, és igyekszünk minden fórumon hozzátenni, hogy az ő munkája 
nélkül ez a klip nem jöhetett volna létre. A dobot Nagy Nándor segített fel- 
venni, amit ezúton is köszönünk neki. Sanyinak volt kapcsolata az Antemius 
médiával, és velük egy februári reggelen nekiláttunk a klip felvételéhez. Érde- 
kes, jó munka volt, amit a hideg ellenére is nagyon élveztünk. Hogy mi a 
hozadéka ennek? Inkább úgy fogalmazok, hogy mi lett volna. Eljutottunk vol 
na a Margittai Szabadság Feszt-re, de a járvány miatt az törlésre került. 
Szeptemberig minden hónapban lett volna 1-2 fellépésünk. Például a hajdú- 
szoboszlói Rock Caféban vagy Berettyóújfaluban a Molóban, ahol tavaly a 
Magashegyi Underground előtt, idén pedig a Lóci játszik előtt léptünk volna 
fel. Játszottunk volna Konyáron, meg itthon is. Tervben volt egy a zenekar köz- 
reműködésével készülő rock musical, aminek már a zenei próbái is elkezdőd- 
tek. A dalokat már többnyire meg is tanulta a zenekar, de mire elkezdtük 
volna a mélyebb munkát, jött a vírushelyzet, és minden félbemaradt. A klipre 
többnyire pozitív visszhangok érkeztek, és nagyon szépen köszönjük a like-
okat, a megosztásokat és a véleményeket. Aki még nem látta, az nyugodtan 
nézze meg, reméljük, annak is tetszeni fog, aki nem rajong kifejezetten a 
műfajért. 

A próbáitok elmaradtak az elmúlt időszakban?
Próbálni nem tudtunk eddig, de próbáltuk folytatni a munkát, és nem 

elhanyagolni a közönségünket. A YouTube csatornánkon közzétettünk egy 
kifejezetten házi jellegű videót az egyik dalunkról. Most, hogy a Kormány 
enyhítette a kijárási korlátozással kapcsolatos szabályokat, jövő héten újra 
kezdjük a munkát.

Mik a jövőbeli terveitek? Várhatóak új dalok vagy esetleg egy újabb klip?
Az elsődleges feladatunk az, hogy újra beindítsuk magunkat. Újra fel kell 

vennünk a saját ritmusunkat, bár ezzel szerintem nem lesz nagy gond, mert 
napi kapcsolatban vagyunk a tagokkal. Két új projektünk van, amiből az egyi- 
ket még nem mondanám el, a másik egy tudható dolog, hogy stúdiókészre 
gyúrjuk a Mese habbal című dalunkat. Ennek a hangszerelése és a szöveg 
megírása is az én ötletem volt, amit a többiek változtattak olyanná, amilyen- 
né szerettem volna, hogy váljon. A dal eléggé szókimondóra sikerült, amilyet 
nem nagyon szoktunk írni. Ezt fogjuk felvenni stúdióban, és abból csinálnunk 
egy klipet, ami a terveink szerint július környékén fog megjelenni. Reméljük, 
az is hasonló nézettséget fog elérni, mint a Néha látlak, mert a mi lépteinkkel 
mérve ez a 37.000 feletti megtekintés egy óriási dolog. Illetve ezen felül már 
van 3-4 új dalunk is. Az eddigi visszajelzések alapján pozitívan látjuk a jövőn- 
ket, és mindent megteszünk azért, hogy a dalainkon keresztül mindenki, aki 
hallgat bennünket, megkapja azt a bizonyos pluszt – ami miatt bekapcsolja a 
rádiót, feltesz egy lemezt vagy akár egy 8 sávos magnókazettát –, amit csak a 
zene adhat.

Háborús történet
P. KISS PIROSKA 



Segítsünk egymásnak!
A korábbi járványok, mint a kolera, tífusz vagy a spanyolnátha, sok szem- 

pontból hasonló társadalmi reakciókat váltottak ki, a védekezési módok is 
sok esetben hasonlítottak egymásra. Hogyan reagáltak elődeink, amikor a 
járványokról sokkal kevesebbet tudtak, mint napjainkban? 

Kolerajárvány 1831.
„Augusztus 15-én Derecskén kiütött a kolera. Szept. 9-től, illetve 23-tól, mi- 

óta nemcsak Bihar megyében, de magában Váradon is kiütött a kolera, e váro- 
sok kereskedelmi forgalma megállt. A kereskedelemre vonatkozólag e hely- 
zet áll fenn okt. 11-ig. E napon felbontják a rekeszeket, bevonják az őröket, 
csak a kapuknál hagynak egy néhány őrt, valamint Bihar megye határán. 
Jöhet a városba bárki, aki igazolni tudja, hogy egészséges helyről jön és egész- 
séges helyeken jött át.” Dr. Ignáczy Béla: A debreceni kolerajárvány 1831 - 
Debreczeni Újság1931.08.07.

 „Debrecent körülzárták a nagy kolerajárvány miatt. Katonai kordont húz- 
tak a város és Mikepércs között. Itt tartották a vásárt is, de amit a vidékiek 
eladtak s a városiak megvettek, előbb ki tudja, hányféle füstön megfüstölték. 
Derecskén éltem át a nagy kolera borzalmait. A házi cselédek közül sok hirte- 
len meghalt, a többi megbetegedve elment a háztól. Csak én és két unoka- 
nővérem végeztük a házidolgot. A jó Isten intézte így. Én talán 12, Lina 14, Mili 
10 évesek voltunk. Sok borzalom és munka mellett éltünk, de senkinek a ház- 
nál baja nem lett. 

Az októberi vásárra felszabadult a város s engem visszahoztak.” Hogyan 
nőtt fel egy kisleány száz évvel ezelőtt? Magyar Lányok hetilap 1934.02.11.

Spanyolnátha 1918-1919.
A  Pesti Napló 1918 októberi számában olvashatjuk: „A spanyolbetegség 

mindegyre terjed és szedi áldozatait. Egyre szaporodik a megbetegedések 
száma és a halálozás aránya is igen nagy. Bihar vármegye legtöbb községében 
ezerszámra előforduló megbetegedések mellett orvos egyáltalán nincsen.”

 A Friss Újság októberi számában pedig az alábbiak szerint: Bihar vármegye 
területén az alispán elrendelte, hogy „három hétig valamennyi iskolában 
szüneteljenek az előadások”. Az őszi spanyolnátha járvány miatt Derecskén is 
szünetelt a tanítás.

Járványok Derecskén
Szemelvények a korabeli magyar sajtóból

Pesti Napló 1918.október 9.

Tífuszjárvány 1932.
Az Új Nemzedék 1932.októberi tudósítása szerint: „A vidéki tífuszjárvány- 

nyal kapcsolatban, amely csaknem minden nagyvárosban szokatlan mérték- 
ben fellépett. A derecskei járás minden községében, de különösen Derecs- 
kén, veszedelmes méreteket öltött a járvány. A tízezer lakosú községben már 
eddig is közel ötven megbetegedés történt, a halottak száma négy. A ható- 
ságok messzemenő óvóintézkedéseket foganatosítottak. A járásban meg- 
jelentek már a járványplakátok s azokról a telepekről, ahol nagyobb számú 
megbetegedés történt, a gyermekeket nem engedik iskolába járni s magát a 
telepet vesztegzár alá veszik. Az itt lakók sem piacra nem járhatnak, sem más 
községekbe. A rendőrök Derecskén házról-házra járnak, minden beteget a 
megfigyelőbe szállíttatnak és intézkednek a lakások fertőtlenítéséről. A 
radikális intézkedések ellenére a járvány tovább terjed.”

Friss Újság 1918.október 3.

Debreczeni Újság 1932.október 12.

P. KISS PIROSKA 
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Ezúton szeretnénk közölni a VII. 
Derecskei Szivárványos Pálinka- 
mustra eredményeit, melyet a koráb- 
bi levelünkben említett 4 fős szak- 
mai zsűri hozott meg. 

Az idei Pálinkamustrára összesen 
73 pálinka került nevezésre, 35 részt- 
vevőtől. Ezek közül 18 tétel arany 
minősítést, 23 tétel ezüst minősítést 
és 18 tétel bronz minősítést ért el a 
zsűri értékelésén. 14 pálinka nem ért 
el minősítést. 

Kategóriákra lebontva: 
Csonthéjas kategória összesen 24 
pálinka. 

 Arany: 4 tétel
Ezüst: 7 tétel
Bronz: 7 tétel
Nem minősült: 6 tétel

Almatermésűek kategória 
összesen 19 pálinka. 

Arany: 2 tétel
Ezüst: 9 tétel
Bronz: 4 tétel
Nem minősült: 4 tétel

Pálinkamustra immár 7. alkalommal
Szőlő kategória összesen 13 
pálinka. 

Arany: 5 tétel
Ezüst: 2 tétel
Bronz: 4 tétel
Nem minősült: 2 tétel

Bogyós termésűek kategória 
összesen 6 pálinka. 

Arany: 3 tétel
Ezüst: 1 tétel
Bronz: 2 tétel
Nem minősült: 0 tétel

Egyéb különféle kategória 
összesen 11 pálinka. 

Arany: 4 tétel
Ezüst: 4 tétel
Bronz: 1 tétel
Nem minősült: 2 tétel

A helyezések az alábbiak szerint 
alakultak, ezúton is gratulálunk 
Mindenkinek! 

Csonthéjas kategória 
I. hely   Szőllősi Tamás
II. hely  Molnár Tamás
III. hely Nagy Károly

Almatermésűek kategória
I. hely  Rékasi Imre
II. hely Szőllősi Lajos
III. hely Békési Ábel

Bogyós termésűek kategória
I. hely  Antal János
II. hely Kádár Sándor
III. hely Rékasi Imre

Szőlő kategória 
I. hely  Birizdó József
II. hely Szőllősi Rudolf
III. hely Szőllősi Rudolf

Egyéb különféle kategória
I. hely  Csécsi Lajos
II. hely Antal Jánosné
III. hely Tasi Gergő

 A Hagyományőrző nyugdíjas klub valamennyi tagja nevében szeretnénk 
köszönetet mondani a „koronavírus” karantén ideje alatt az idősekért végzett 
segítőkész gondoskodásáért.

Úgy érezzük, hogy gondoskodó Önkormányzatunk van. Az időseket nem 
hagyták, nem hagyják magukra, és ők érzik is a törődést, a gondoskodást. 
Kellő időben, kellő segítség!

Hálával tartozunk a Polgármester úrnak és a hivatal dolgozóinak a masz- 
kokért, a hasznos élelmiszercsomagokért, valamint a tisztító fertőtlenítő sze- 
rekért.  A bajban segítségünkre voltak, vannak. Telefonszámokat is kaptunk, 
hogy tudjunk, segítséget kérni, ha valaki mégis rászorulna. Felajánlották, 
hogy segítenek bevásárolni, gyógyszert kiváltani, csekkeket befizetni.

Az újságban, a szórólapon és az interneten keresztül is bárki tájékozódhat. 
Sok nyugdíjasnak van internet elérhetősége, és olvasgatják, naprakészen 
vannak a derecskei hírekről. Itt is köszönet a Polgármester úrnak és Ács-Dósa 
Mónika alpolgármester asszonynak.

Többen kérték a segítséget, a művelődési központtól is. A kijárási tilalmat 
betartják, bár már vágynának a klubba. Egymást hívogatják vagy számítógé- 
pen írnak egymásnak.

Időben küldték a maszkokat, mert sokan már gondolkoztak, hogy készíte- 
nek maguknak, aztán jött a meglepetés, borítékban névre szólóan minden 65 
év feletti megkapta. Aztán még nagyobb volt a meglepetés, amikor csenget- 

tek a kapunkon, hogy csomagot hoztak. Volt olyan klubtagunk, aki sírva fa- 
kadt. Nagyon örültek a tisztasági csomagnak és a hasznos élelmiszer ado- 
mánynak.

Néhány hozzászóló klubtag, akiket telefonon hívtam fel és mondták el 
véleményüket:

Bán Ferencné: A testületi döntések hatására az időseknek a karantén kez- 
detétől házhoz jött a gyógyszer, a bevásárlás, a posta, az ebéd, és az ügyek 
intézése. A boltosok is házhoz vitték a megrendelt árut. A Hivatal csomaggal 
is meglepett bennünket. Köszönet érte a Polgármester úrnak, a testületnek, a 
szociális segítőknek.

Nagy Károlyné: Nagyon meglepődtünk, mikor csengettek, és ott álltak a 
kapuban a csomaggal.

Békési Károlyné: Köszönettel vették, igazán hasznos dolgok voltak a 
csomagban. Örültek, hogy törődnek az idősekkel és a lakossággal. Ők is 
betartják a „maradj otthont” Ha kell vásárolni, a család segít.

Fórián Józsefné: Minden segítség jól esik. Meglepetten, de nagy örömmel 
fogadta a gondoskodó csomagokat.

Harangi Józsefné: Hetente megy csak a boltba. Nagyon örült a csomag- 
nak, a hasznos dolgoknak, a maszknak, mert az kötelező a boltokban, hiva- 
talos helyen. A fertőtlenítő kendő is időben érkezett, mert már régóta kereste.

Molnár Sándorné: Bajban látszik a segítség, és jött az Önkormányzat 
segítsége. Mikor bajban van valaki, akkor egy kedves szó is jólesik. De a hasz- 
nos élelmiszer csomag, a fertőtlenítők, ami mind nagyon jólesett. A bezárt- 
ságban – mert betartjuk – otthon vagyunk, nem járkálunk köszönet a 
Polgármester úrnak, hogy nem hagyták magukra az időseket.

Tisztelt Polgármester Úr!
 FARKAS SÁNDORNÉ – Hagyományőrző nyugdíjas klub vezetője

Tisztelt Polgármester Úr!
A DERECSKEI HÍREK márciusi számában a de- 

recskei téglagyárakról megjelent újságcikkre rea- 
gálok, engedelmével. Nagyon jónak tartom azt a 
gyakorlatot, hogy Derecske múltjával kapcsolat- 
ban jelennek meg cikkek, szerteágazóan, gazda- 
sági szereplőket, és itteni lakosokat bemutatva.

A téglagyári cikkből, véleményem szerint lé- 
nyeges információ maradt ki, és helyenként nem 
pontos a bemutatás. Lényegesnek gondolom azt, 
hogy a téglagyár utolsó tulajdonosa-üzemelte- 
tője a Derecskei Áfész volt.

A Derecskei Áfész közel 10 évig üzemeltette a 
téglagyárat, csúcsidőben munkát adva akár 60 fő 

tépei és derecskei lakosnak. A Derecskei Áfész a 
téglán kívül az egész Tiszántúlt ellátta oltott 
mésszel, a nyíregyházi Kelet-Tüzépen keresztül.

A téglagyárban gyártott építőanyagokat a 
Derecskei Áfész a saját tulajdonú tüzép-telepein 
is értékesítette (Derecske, Szovát, Hpályi, Léta 
Pocsaj...)

A Derecskei Áfész beruházásokat hajtott végre 
a téglagyárban-gépesítette az oltott mész gyár- 
tást-és környezetgazdálkodási tervei is voltak a 
jövőt illetően. Személyes kapcsolatban álltam 
Morvai Ferenc "kazánkirállyal" (Petőfi-kutató), 
többször jártam a nagyrédei üzemében, részt vet- 
tem a DOTE Tüdőklinika mellett felállított refe- 
rencia veszélyes-hulladék égető bemutatásán an- 
nak érdekében, hogy Derecskén a hulladékkeze- 

lést a környezetvédelemnek megfelelően tudjuk 
tovább végezni.

A téglagyár felszámolásakor a Derecskei Áfész 
lehetőségeihez képest, akit csak tudott, tovább 
foglalkoztatta saját egységeiben. Ekkor alakítot- 
tuk meg a 2. számú házilagos kőműves brigádot, 
bővítettük a lakatos brigádot és a központi igaz- 
gatást. A téglagyár utolsó 3 évében egyéb műszaki 
teendők mellett, ágazatvezetőként én irányítot- 
tam a téglagyárat, azonnal hozzátéve, hogy ezt az 
írást Szegedi Lajos volt gyárvezető emlékének 
ajánlom, és első helyen mindenképpen a Derecs- 
kei Áfész volt elnökének, Szőllősi József nevének 
kell szerepelnie.

Vélemény

Üdvözlettel: 
Szabó Sándor
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A Magyar Honvédség a koronavírus járvány miatt egyik napról a másikra 
munkájukat vesztett embereknek is szeretne alternatívát kínálni.

A kialakult gazdasági helyzetben sok ember megélhetése került veszély- 
be. A honvédség őket is szeretné megszólítani, biztos megélhetést és kiszá- 
mítható pályaképet kínálva számukra. A toborzás folyamatos országszerte, a 
szakemberek azonban arra kérik az érdeklődőket, hogy első körben lehető- 
ség szerint inkább telefonon vagy e-mailben keressék őket, elérhetőségeik 
megtalálhatók a www.hadkiegeszites.hu oldalon.

Az érdeklődők kétféle szolgálati forma közül választhatnak: a szerződéses 
katonai szolgálat folyamatos munkaviszonyt biztosít, míg a tartalékos szol- 

gálat azoknak szól, akik tanulmányaik vagy meglévő munkahelyük mellett 
szeretnének részt vállalni a honvédelmi feladatokból. A jelentkezési feltéte- 
lek közt szerepel a magyar állampolgárság, az állandó belföldi lakóhely, a 
betöltött 18. életév, a büntetlen előélet, valamint az egészségügyi, fizikai és 
pszichológiai alkalmasság.

A megbízható fizetésen és a béren kívüli juttatásokon kívül változatos 
munkakörülmények, valamint számos szakmai kihívás várja a leendő kato- 
nákat: nálunk a tehetségtől, a hozzáállástól és a kitartástól függ, hogy ki mi- 
lyen sikeres lesz, a honvédség pedig támogatja a katonák további szakmai 
fejlődését. Sokan a katona szó hallatán egyből a terepen lévő, aktív harcoló 
katonára gondolnak, viszont a támogató beosztások (pl. ápoló, logisztikus, 
pénzügyes) ugyanolyan fontos szereppel bírnak és – nem utolsó sorban – 
lehetővé teszik a munkavállalóknak, hogy a korábban megszerzett civil képe- 
sítéseiket is hasznosíthassák.

Személyes jelentkezésre a megszokott rendben, hétfőtől csütörtökig 
8:00-15:30 óra között, pénteken pedig 8:00-12:00 óráig van lehetőség. A to- 
borzóiroda munkatársai kérik ügyfeleiket, hogy amennyiben a személyes 
ügyintézés mellett döntenek, előzetesen jelezzék érkezésüket telefonon, 
vagy elektronikus úton, elkerülve a járványügyi rendszabályok miatt előfor- 
duló várakozást.

MAGYAR HONVÉDSÉG
KATONAI IGAZGATÁSI ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ 

PARANCSNOKSÁG
2. Katonai Igazgatási Központ

Cím: 4026 Debrecen, Péterfia u. 58/a; Telefon: +36 (52) 314-200;
mobil: +36 (30) 815-0998

E-mail: hajdu.toborzo@mil.hu

A járványügyi helyzetben is folyamatos a toborzás
PÓCZOS NIKOLETT t. főtörzsőrmester / Fotó: VERES DÉNES t. zászlós

Pünkösd a görög pentekoszté 'ötvenedik' szó- 
ból ered. A Szentlélek eljövetelének ünnepe a hús- 
vét utáni 50. napon. 

Az Ószövetségben az egyik zarándokünnep, 
melyen Izrael fiainak meg kellett jelenniük Jahve 
színe előtt. Neve a történelem folyamán változott: 
aratási ünnep, az első termés (búza!) ünnepe, a he- 
tek ünnepe, s hét héttel a kovásztalan kenyér ün- 
nepe után ülték. A pünkösd örömünnep volt, me- 
lyen hálát adtak Jahvénak a búzatermésért, s ek- 
kor az első termést (zsenge) mutatták be, melye- 
ket a szentélyben kellett elfogyasztani, és meg kel- 
lett osztani a szegényekkel és a levitákkal. Jézus 
korában az ünnep történelmi jelleget öltött: a 
Sínai-hegyen kapott Törvény kihirdetésének em- 
léknapja, ami az Egyiptomból való kivonulás után 
az 50. napon történt, s ilyenkor nagy sokaság 
zarándokolt mindenfelől Jeruzsálembe.

Az Újszövetségben a Jézus feltámadása utáni 
50. nap, a Szentlélek eljövetelének napja az Úr 
Jézus mennybemenetele előtt (ami 40 nappal a 
föltámadása után történt) megismételte a Szent- 
lélek eljövetelére vonatkozó ígéretét: „megkapjá- 
tok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim 
lesztek Jeruzsálemben, s egész Júdeában és Sza- 
mariában, sőt egészen a föld végső határáig”. A 
várakozás és készülődés napjaiban a 11 apostol és 
a tanítványok „egy szívvel, egy lélekkel állhatato- 
san imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus 
anyjával és testvéreivel együtt”, s megválasztották 
Júdás utódját, Mátyást. Amikor pedig elérkezett 
pünkösd napja, mind együtt voltak ugyanazon a 
helyen. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, 
mintha csak heves szélvész közeledett volna, és 
egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd láng- 
nyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és le- 
ereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat 

lése, elővarázsolása: a telet jelképező szalmabá- 
bot vízbe dobják, esetleg elégetik. Mégis legjel- 
legzetesebb talán a pünkösdi király és pünkösdi 
királyné választása, akik a tavasz eljövetelét, a ter- 
mést, szaporodást akarják titokzatosan biztosíta- 
ni. Ezek az ősi tavaszi ünnepek az európai népek 
megkeresztelkedésével leginkább pünkösdhöz 
tapadtak. Az Egyház ezeket keresztény tartalom- 
mal iparkodott megtölteni őket. A tavaszi virág- 
zásban a Szentlélek ajándékát hirdette a hívek- 
nek. A zöld ágat, a tavasz jelképét sok helyen ki- 
tűzték pünkösdhajnalán; az egész háztájékot 
feldíszítik vele. Orbán Balázs írja, hogy a Szépha- 
vas tetején egy kápolna romjai láthatók, amelyet a 
Szentlélek tiszteletére emeltek. Ide gyűlt össze 
régen minden pünkösdkor a kilenc moldvai 
csángó falu lakossága fehér ruhában, aranyhím- 
zésű fehér zászlókkal, ezt énekelve: Zeng az erdő, 
zúg a levele Mária örömére... Itt találkoztak csíki 
testvéreikkel. Zászlaikat összeérintve, együtt 
mentek a csíksomlyói búcsúra. Visszatérőben az 
egész nép elkísérte őket a Széphavasig. Itt miséz- 
tek, mulattak, s jövő évre találkozást adva egy- 
másnak, érzékenyen köszöntek el a távozó roko- 
noktól. 

A történelmi háttér a liturgikus szokások és a 
népi hagyomány egyaránt magában hordozza 
pünkösd ünnepének ma is aktuális mondaniva- 
lóját, mely nem más, mint hogy a találkozás ideje 
isten és ember között, ember és ember között. 
Ebben a találkozásban hála, köszönet, kérés és 
remény rejlik. Napjainkban is pünkösd ünnepe 
ezeket hordozza magában hálát adunk és meg- 
köszönjük Istennek, hogy nem hagyott magunkra 
és egyúttal kérjük, hogy kegyelmével valóban 
annak a reménynek hírnökei lehessünk, mely az új 
világot és az új embert tárja fel előttünk. Ez az új 
világ nem kirekesztő, hanem mindenki előtt 
nyitva álló és mindenkivel szemben elfogadó, aki 
nyitott viszonyul hozzá.

eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken 
kezdtek beszélni úgy, ahogy a Lélek szólásra indí- 
totta őket.”  Amikor az összesereglett, mindenféle 
nyelvet beszélő zarándokok saját anyanyelvükön 
hallották szólni az apostolokat, és csodálkoztak, 
Péter beszélni kezdett és elmagyarázta, hogy amit 
látnak, az a próféciák beteljesedése, és erre a vég- 
következtetésre jutott: „Tudja meg hát Izrael egész 
háza teljes bizonyossággal, hogy az Isten azt a 
Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, Úrrá és 
Krisztussá tette! Aznap mintegy háromezer lélek 
tért meg.” 

A liturgiában a húsvét beteljesedésének ünne- 
pe. Mozgó ünnep, a húsvét dátumától függően. Az 
ősegyházban a pünkösd néha az 50 napos idősza- 
kot jelentette, mely Szent Ambrus szerint olyan, 
mint egyetlen vasárnap, s úgy kell ünnepelni, mint 
a húsvétot. Általában azonban az 50. nap a Szent- 
lélek eljövetele eseményének ünnepnapja. Az 
ünnep tárgya a húsvéti misztérium beteljesedése: 
a Szentlélek eljövetele, ajándékainak kiáradása, 
az új törvény és az Egyház születésnapja. 

A népi jámborságban minden népnél megta- 
lálható valamilyen formában a tavasz megünnep- 

Pünkösd ünnepe 
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Anyakönyvi hírek
HALÁLESETEK

HÁZASSÁGKÖTÉSEK

50 ÉVES HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓSZÜLETÉSEK

MEGEMLÉKEZÉS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

KÖSZÖNET!

2020.  április 25. 
Faragó István – Tóth Veronika

 2020.  április 27. 
Palatinus Imre – Sipos Veronika

 2020.  május 8.  
Biró Viktor – Kiss Evelin Vivien

2020.  április 10. Faragó Pálné
(született: Cseke Piroska)

   volt Derecske, Budai Nagy Antal utca 1. (87 éves)
 2020.  április 18.  Dávid József

volt Derecske, Szív utca 21. (68 éves)
 2020.  április 21.  Nagy Lajosné

(született: Berke Juliánna)
   volt Derecske, Köztársaság út 58. (86 éves)

 2020.  április 27.  Erdei Sándor
volt Derecske, Viola utca 17. (63 éves)

 2020.  április 29.  Békési Lajosné
(született: Dede Lídia Piroska)

   volt Derecske, Erkel Ferenc utca 13. (86 éves)
 2020.  május 2.   Vincze Mihály

volt Derecske, Kossuth utca 24/A. (46 éves)
 2020.  május 4.   Kiss Józsefné

(született: Szilágyi Margit)
   volt Derecske, Kölcsey utca 1. (85 éves)

KARALYOS JÓZSEF
(május 02.)

halálának 15. évfordulójára.
Emléked itt van velünk,

ameddig élünk nem feledünk.
Felesége, gyermekei, veje,

unokái és dédunokája.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, 
virágot küldtek és fájdalmunkban osztoztak

Elsősorban én és férjem Köszönettel 
tartozunk Dombi Imre részére, aki 2020. 
március 02-án mindenféle hivatásbeli és 

emberi kötelezettségének eleget téve 
többszöri próbálkozás sikertelensége után 

újraélesztette hirtelen infarktust kapott 
férjemet! Aki ezen életmentő tettét az 

éjszakai szolgálatának leadását követően 
Nagy Krisztián szolgálatot átvevővel 

hajtották sikeresen végre. Mindezek mellett 
szeretném megköszönni a férjemet szállító 

mentősök hozzáállását és segítségét. 
Megemlítésre méltó szintén a Debreceni 

Klinika Intenzív Osztályának a mérhetetlen 
segítsége a koronavírus helyzet miatt 

kialakult kapcsolattartás nehézségének a 
leküzdésében, illetőleg a folyamatos 

tájékoztatásom a férjem javuló állapotáról.

NAGY LAJOSNÉ
(Berke Juliánna)

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

„Te a jóságodat két marokkal szórtad.
Önzetlenül adtál a rossznak és a jónak.
Mindig egy célod volt, a családért élni.

Ezt csak a halál tudta széttépni.”

Fájó szívvel emlékezünk

halálának 5. évfordulójára.

Szerető családod.

SZABÓ LAJOS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
felejthetetlen halottunk

temetésén, végtisztességet megadva 
elkísérték utolsó útjára, sírjára koszorút, 

virágot helyeztek.

CSETREKI JÓZSEF

A gyászoló család

Köszönettel: Török Imre és családja

2020.  május 9.  
Kovács József – Takács Terézia
(Derecske, Szegfű utcai lakosok)

2020.  május 2.  
Serestyén Lajos – Kofrán Anna Róza

(Derecske, Vasvári Pál utcai lakosok)

2020.  március 23.  Rácz Milán  
(Rácz Lajos – Nagy Barbara Noémi)
 2020.  március 28.  Balogh Dávid  

(Balogh Gyula – Antal Krisztina)
 2020.  április 2.  Németi Dominik 
(Németi Szabolcs – Antal Nikolett)

 2020.  április 4.  Csécsi Levente  
(Csécsi Tamás – Téglási Mariann)
 2020.  április 6.  Varga Viktória  

(Varga Zoltán – Szabó Mária)
 2020.  április 9.  Molnár Fruzsina  

(Molnár Róbert – Csécsi Katalin)
 2020.  április 16.  Csécsi Imre  

(Csécsi Tibor – Molnár Melinda)
 

Értesítem a város lakosságát, hogy az ebek 
kötelező veszettség elleni védőoltására és 
féregtelenítésére a Városi Sportcsarnok 
mögötti területen az alábbi időpontokban 
kerül sor:

2020. június 09-én és 2020. június 10-én 
(kedden és szerdán) délelőtt 7:00-11:00 óráig, 
délután 14:00-17:30 óráig, 

a pótoltásra a Városi Sportcsarnok mögötti 
területen: 2020. június 13-án (szombaton) 
délelőtt 7:00-11:00 óráig, délután 14:00-17:00 
óráig, 

Kisderecskén az oltásra: 2020. június 14-én 
(vasárnap) reggel 7:00-10:00 óráig.

Eboltás
A három hónapot betöltött ebek védőoltása és 
féregtelenítése kötelező, a macskák védőoltása 
ajánlott. (164/2008. (XII.20.) a veszettség elleni 
védekezés részletes szabályairól szóló FVM 
rendelet 4. § (1) bekezdése, valamint a 81/2002. 
(IX.4.) a zoonózisok elleni védekezés állat-
egészségügyi feladatairól szóló FVM rendelet 8. § 
(2) bek. alapján)

A kötelező veszettség elleni védőoltás csak a 
chippel ellátott ebeken végezhető el. 

Az oltás díja bruttó 4.500 Ft.

Az oltási díj tartalmazza az oltóanyag és 
féregtelenítő árát, az oltáshoz szükséges 
eszközök árát, hologramos matrica árát ÁFÁ-val 
együtt.
Az első alkalommal oltásra kerülő ebek esetén az 
ár tartalmazza az új típusú oltási könyvet. A már 
oltott ebek esetén a 2010-ben, 2011-ben, 2012-

ben, 2013-ban, 2014-ben, 2015-ben, 2016-ban, 
2017-ben, 2018-ban és 2019-ben kiadott, 
sorszámozott oltási könyvet kérem, hozza 
magával.
Az oltások helyszínein és időpontjaiban 
lehetőség lesz a kutyák chippel való ellátására 
(ami az ez évben, 2020-ban esedékes 
ebösszeírás feltétele) aminek díja bruttó 4.500 
Ft.

A háznál történő oltás iránti igényt a fenti 
időpontokban, az eboltás helyszínein kell 
bejelenteni és megfizetni a 4.500 Ft-os alapdíjat. 
A szervezett oltás helyszínén kért és bejegyzett 
házi oltás különdíját, 500 Ft-ot a tartási helyen 
elvégzett oltás alkalmával fizetendő.

Dr. Nyíri Sándor
szolgáltató állatorvos



SÍREMLÉKEK,
 ablakpárkányok, kerítéskalapok, lépcsők,

konyhapultok, kandallók készítése

ÚJ SZÍNEK, ÚJ FORMÁK, 
KEDVEZŐ ÁRAK
Schvarzkopf Zoltán
kőfaragó, sírkőkészítő

Tel.: 06-20-9885-704

Web: schwarzkopfsirko.hu

Email: schwarzkopfzoltan@gmail.com

Cím: 4130 Derecske, Attila u. 27. 
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Derecske
Csempeboltja
Óriási választékkal várjuk vásárlóinkat!

94-féle fürdőszobai csempe család;
57-féle faerezet mintás padlólap;
90-féle padlólap beltéri, kültéri;
45-féle csúszásgátlós padlólap;

18-féle lamináltpadló

AKCIÓ:
Famintás padlóburkolat 30x60cm

22990ft/m  I.o.
Kültérre is.

Ugyanitt kapható: Laminált parketta, 
Festék, Szerszám, Wc, Fugázó, Szilikon, 

Nemesvakolat, stb.

Derecske, Köztársaság u. 29. (Sige)
Tel/fax: 54/423-183 | Mob: 30/9763-632

www.derecskecsempe.hu
Email: jozsatker@gmail.com

Rivil Klíma Kft.

rendszerek tervezése,
forgalmazás és kivitelezés

Tel.: 06-30/9281-378

Web: www.rivilklima.hu

Cím: 4130 Derecske,
Rózsa utca 19.

Napelem

Kamera - Kapu
Riasztó - Klíma

Hirdetési felületek a
Derecskei Hírekben

1/16 oldal álló
1/8 oldal fekvő
1/4 oldal fekvő

1/4 oldal álló
1/2 oldal fekvő

1/2 oldal álló
1/1 oldal

49x33 mm
102x73 mm
208x73 mm
102x151 mm
208x151 mm
102x307 mm
208x307 mm

A Debreceni és Nyírségi Görögkatolikus 
Gyermekvédelmi Központ
NEVELŐSZÜLŐKET keres.

Megbízható férfi
házkörüli munkákat vállal. (kertásás, kapálás, fűnyírás, kisebb 

javítások, stb.)
06-30-236-0248

Otthoni munka!
Kozmetikai dobozok összeállításai, egyebek elérhetőségei.

Érd: 06-90-603-905 (audiopress.iwk.hu 635 Ft/min.
06-20-496-3980).”

Munkatársakat keresünk!

Teljes körű felvilágosítás: 30/555-68-16 vagy 52/249-667
Cím: 4025 Debrecen Petőfi tér 9.

A nevelőszülők foglalkoztatási jogviszonnyal
rendelkeznek, de a már meglévő munka mellett
is végezhető ez a hivatás. A képzést biztosítjuk.

A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár Teleházas munkatársai tájékoztatják a kedves ügyfeleket, hogy a 
Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány – az Erzsébet-program keretében – 2020. március 30. és 2020. augusztus 15. között 
teszi lehetővé a szállásfoglalást a nyugdíjasok, nagycsaládosok és fogyatékossággal élők számára meghirdetett üdülési 
pályázatán. 

A program keretében több mint, 10.000 szállás közül lehet választani. A kedvezményes szállás utalvány felhasználására 
2020. december 31-ig van lehetőség. A járványügyi helyzetre és különösképpen az idősek védelmére való tekintettel, 
ügyfeleinket csakis előre egyeztetett időpontban tudjuk fogadni a pályázati segítségnyújtásra. Ezért kérjük előre 
foglaljanak időpontot a -ös telefonszámon, hogy egyszerre csak egy ügyféllel dolgozhassunk.06-20/4631715

Megértésüket megköszönve várjuk a meglévő és jövendőbeli ügyfeleinket! Üdvözlettel
a DVMKK munkatársai
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