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Fejlesztések és felújítások 
Mátraderecskén 2019. évben 

Tisztelt Mátraderecskei Lakosok! 
Településünkön nagyon sok fejlesztés történt az elmúlt időszakban és továbbiak megvalósítását 
tervezzük. Az alábbiakban ezekről tájékoztatom Önöket: 
Az óvoda épületében lévő községi főzőkonyha és a polgármester hivatal felújítása tavaly ősszel 
befejeződött: a konyha újra a megszokott rendben főz a gyermekintézményeink, a község lakossága 
és az ideérkező vendégek számára; a hivatali apparátus is a régi ügyfélfogadás szerint fogadja az 
ügyfeleket a Hősök tere 12. szám alatti hivatalban.  
A hivatal felújításának megkezdése előtt az épület előtti 5 nagy fenyőfát ki kellett vágni, azonban a 
hatályos, idevonatkozó miniszteri rendelet értelmében ugyanolyan 5 fenyőfát fog az Önkormányzat 
ültettetni erre alkalmas közterületen.  
Ezen két fejlesztéssel kapcsolatos elszámolást a Magyar Államkincstár felé határidőben benyújtot-
tuk, azok már elfogadásra kerültek.  
 

A TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00007 kódszámon, „A helyi identitás és kohézió erősítése Mátraderecs-
kén” című pályázatunk kedvező elbírálásban részesült tavaly, így idén megkezdődik a több éven át 
tartó programsorozat: a programok igazodni fognak a településen több év óta megvalósított progra-
mokhoz, kibővítve és színesebbé téve azokat. 
Az első jelentősebb program ebben a pályázatban a gyermeknap, melynek részletei egyeztetés, 
szervezés alatt állnak. A végleges programokat tartalmazó plakátot időben kihelyezzük a gyermek-
intézményekhez és a falu hirdetőtábláira. Igyekszünk úgy összeállítani a programokat, hogy a legki-
sebbektől és az óvodás gyermekektől kezdve a felső tagozatos, középiskolás gyermekekig egyaránt 
mindenki találjon magának szórakoztató és hasznos időtöltést. 
 

A fenti nyertes pályázatok mellett számos beadott, de még el nem bírált pályázatunk van, melyek 
reméljük kedvező elbírálásban fognak részesülni a közeljövőben: 
 

2018. március 26-án pályázatot adtunk be a LEADER pályázati program keretein belül 6 db 
térfigyelő kamera, 2 korszerű buszváró és a községi pihenőpark alatt játszótér, illetve szabadidőpark 
kivitelezésére. Minderre közel 9 millió Ft támogatást igényelünk és 5 %-os, kb. 500.000.- Ft 

összegű önerőt biztosítunk. A pályázatok elbírálására sajnos még nem került sor.  
 

Ehhez kapcsolódóan ezúton hívjuk fel a Lakosság figyelmét, hogy önerőből egy kamerát 
vásároltunk, melyet már meg is rendelt az Önkormányzat! 
Ezt a kamerát az orvosi rendelőhöz fogjuk kihelyezni. Mindezt az utóbbi időben megszaporodó 
autós száguldozások és feltehetően engedély nélküli gépjárművezetések tették indokolttá. 

(Folytatás a 2. oldalon) 
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(Folytatás az 1. oldalról) 
Útfelújítási pályázatok: 2018. májusában adtuk be pályázatunkat a Belügyminisztérium felé a Posta 
köz, az Árpád utca 51 hrsz-ú része, valamint a Mátra utca orvosi rendelőtől Posta közig terjedő 
részének felújítására. Az Önkormányzat költségvetésében biztosítottuk a szükséges 15 %-os önerőt, 
azonban sajnos ez a pályázat tavaly nem nyert.  
Azonban útfelújításra vonatkozó pályázati kiírás idén is fog megjelenni a Magyar Falu Program 

keretein belül: ebben a pályázatban a már fent említett 3 útszakasz mellett az Almáskút utca, a 
sportcsarnok alatti köz és kereszteződés, valamint az Árpád utca volt piactér (ma pihenőpark) 
mögötti részének felújítását is tervezzük. A szükséges előkészületeket megtettük: a hatósági 
engedélyek rendelkezésre állnak, a pályázathoz csatolandó mellékleteket beszereztük, a tervezői 
költségvetések készítése folyamatban van. Ebben a pályázatban a maximálisan pályázható összeg 
várhatóan 30 millió Ft lesz. 
Szintén a Magyar Falu Program keretein belül az orvosi rendelő eszközállományának 
korszerűsítésére fogjuk beadni a pályázatot május 27-ig: 2 millió Ft értékben szeretnénk - a 

háziorvosainkkal, a védőnővel és a fogorvossal egyeztetve – alapvető és életmentő eszközöket 
beszerezni.  

Május 31-ig pályázatot nyújtunk be az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása” című belügyminiszteri pályázat keretein belül a Mátraderecskei Szivárvány Óvoda 
elektromos hálózatának és fűtési rendszerének felújítására (elektromos vezetékek és világítótestek 
cseréje, fűtőtestek cseréje, stb.) A pályázati anyag összeállítását a hivatal dolgozói és a tervező 
megkezdték. A maximálisan pályázható összeg 15 millió Ft, ehhez 5 % önerőt kell minimálisan 
biztosítani az Önkormányzatnak. A pályázat elbírálására két körben (júliusban és októberben) fog 
sor kerülni.  
Egyedi kérelem beadásával szeretnénk a Kincses Fürdőnket újra működtetni. Mindenki előtt isme-
retes, hogy a strand kútja tönkrement. A fürdőnk nekünk is, és minden ide látogatónak hiányzik. A 

Miskolci Egyetem Hidrogeológiai Tanszékének professzora; Dr. Lénárt László megtervezte az új 
kutat, amely a focipálya és a Mátra Humán közötti területen lesz. 1000 méterre kell lefúrni, s sajnos 
800 méteren keresztül andeziten kell áthaladni. Ez nagyon megdrágítja a munkát, amely így elérheti 
a 200-250 millió Ft-ot is. Ez óriási összeg, amely eléri az Önkormányzat teljes évi költségvetését. 
Uniós pályázati lehetőség nincs, ezért úgy döntöttünk, hogy egyedi kérelmet adunk be a Turisztikai 
Ügynökséghez. Ruszinkó Ádám korábbi turisztikai államtitkár segít a strand tervezésében. Már 
elkészültünk a munkával, a kút fúrásával együtt 1 milliárd Ft-os költségvetéssel adjuk be májusban 
a kérelmünket. Reméljük, hogy kedvező elbírálásra talál! 
Az alábbi táblázat röviden összegzi a tervezett projektelemeket és azok költségvetését: 
 

Projektelem Költség (Ft) 
Projekt előkészítése, tervezés 50.000.000 

Új kút fúrása 250.000.000 

25-ös úszómedence felújítása, szűrő-forgató beépítése 120.000.000 

Gyógymedence kibővítése és felújítása (200 m2), töltő-ürítő rendszer 100.000.000 

Gyermekmedence létesítése (két része: gyermek – 70 m2 és bébi – 50 m2) 180.000.000 

Hőhasznosítás, közműfejlesztés és épületgépészet 80.000.000 

Központi épület (bejárat, öltöző, büfé) felújítása és eszközei 120.000.000 

Kerítés és beléptetés, parkosítás 90.000.000 

Játszótér létesítése 45.000.000 

Pihenőbútorok beszerzése  15.000.000 

Parkolóhelyek létesítése 20.000.000 

Összesen: 1.070.000.000 
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„Mátraderecske község belterületi vízrendezés I. ütem” 
beruházás megvalósítása 

 

A „Mátraderecske község belterületi vízrendezés I. ütem” címmel 2017 nyarán benyújtott pályázat 
közbeszerzési eljárása sikeresen lezárult, 2019. április 25-én megkötésre került a közbeszerzési 
eljáráson nyertes cégekkel a kivitelezési szerződés: a munkálatokat a Mátraközmű Kft. 
(Gyöngyössolymos, Mátrai út 2.) és a PEKU AGRO Kft. (Eger, Kiskanda u. 5. 2. em. 4.) fogják 
végezni.  
A közbeszerzési eljáráson a pályázó 6 cégnek szigorú, a közbeszerzési jogszabályokban rögzített 
feltételeknek kellett megfelelniük. A legkedvezőbb árajánlatot a fenti két cég együttesen, 
konzorciumban adta. 

A kivitelezés 1-2 héten belül megkezdődik és legkésőbb 2020. április végéig be fog fejeződni.  
 

A kivitelezés az alábbi utcákat fogja érinteni: Kossuth L. utca (83. számtól a 95. számig és a vele 
szemközti páros házszámú oldal), Nagy Lajos utca, Árpád vezér utca, Béke utca, Bem József utca, 
Bartók Béla utca, Ady Endre utca, Bell Miklós utca, Széchenyi István utca, Mátyás király utca, 
Almáskút utca, Dózsa György utca, Vadász utca, József Attila utca, Rákóczi Ferenc utca, Jókai Mór 
utca, Zrínyi Miklós utca, Bányász utca, Hunyadi utca eleje. 
 

A beruházás műszaki tartalmáról röviden: 

A meglévő és felújításra kerülő árkok, átereszek befogadója a községen áthúzódó Almáskút-patak és 
Tóvölgyi (Balla)-patak.  

A felújításra kerülő földmedrű árkok és vízfolyások bővítésre, illetve burkolásra kerülnek. A 
burkolatok előre gyártott elemekből készülnek. A vízelvezető árkoknál a kapubejárókat vasbeton 
fedlapok beépítésével tervezték kialakítani.  
Az utak keresztezésénél átereszek kerültek betervezésre. Az átereszek betoncsövekből kerülnek 
kialakításra.  
A burkolt úton való csapadékvíz lefolyás elkerülése érdekében 4 helyen az út alá rácsos vízelvezető 
átereszek lesznek beépítve.  
Zárt csatorna építése két helyen történik majd, a Széchenyi és a Bem utcában. 

A kis vízgyűjtő területtel rendelkező utca-szakaszokba (Széchenyi és Árpád vezér utca adott 
szakaszai) előregyártott beton folyókák lesznek beépítve. 
A felújításra kerülő vízelvezető árkok hossza 9460,5 méter, továbbá 404,5 méter hosszban folyóka 
kerül megépítésre. 
Az útkeresztezéseket a meglévő közművek miatt félpályás útbontással és helyreállítással fogják 
kivitelezni. A keresztezések kivitelezése után a burkolatot az eredeti állapotnak megfelelően fogják 
helyreállítani.  
A munkálatokat a befogadó vízfolyásoktól (Balla-patak és Almáskút-patak), alulról felfelé haladva 
fogják megépíteni. 
A kivitelezésre igénybe vett területet az eredeti állapotnak megfelelően helyre fogják állítani.   
 

Az Önkormányzat már 2014. évben elkészíttette a teljes belterületre (üdülői rész kivételével) 
vonatkozó terveket, melyek alapján a vízjogi létesítési engedélyt megkaptuk.  
A mostani pályázatban csak a fent felsorolt utcák kerülnek rendbetételre, mivel a maximum 
pályázható összegbe ennyi fért bele. Vízügyi szakemberek és tervezők véleménye alapján került a 
jelen beruházás műszaki tartalma összeállításra, mivel ezek az utcák a település belvíz és hirtelen 
esőzés által leginkább veszélyeztetett részei. 
Itt szeretném még egyszer kiemelni, hogy a vízjogi engedély az egész belterületre vonatkozik, így 
amint adódik újabb pályázati lehetőség, úgy rögtön be tudjuk adni a pályázatot a II. ütemre, hogy a 
teljes belterületen minél előbb megvalósulhasson az árokrendszer rekonstrukciója. 

(Folytatás a 4. oldalon) 
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(Folytatás a 3. oldalról) 
Frekventált és egyben forgalmas helyeken folynak majd a munkálatok, így kérjük a lakosság 
megértését és türelmét az elkövetkezendő hónapokban. 
A munkálatok befejezéseként természetesen az útburkolat helyreállítása is megtörténik, amelynek 
elkészítése szintén a konzorcium feladata lesz.  
Kérdéseiket, észrevételeiket e-mail-en, telefonon vagy személyesen is eljuttathatják a polgármesteri 
hivatalba, melyekre a szakemberek bevonásával igyekszünk minél hamarabb válaszolni.  

Idősek Napközi Otthona 
Idén szeptemberben a régi iskolából a gyerekek kiköltöznek a felújított új iskolába. Az üresen maradó 
épületnek szeretnénk olyan funkciót adni, amely a lehető leghasznosabb a közösség számára. Régi 
tervünk, hogy Idősek Otthonát hozunk létre. Nagy igény van rá, s a jelenlegi intézmények zsúfoltak, 
nagyon nehéz bekerülni. Mindenképp szükséges helyben megoldást találni a problémára.  
Első lépésként szeptember 2-től szeretnénk a régi iskolában Idősek Napközi Otthonát indítani. A 
szakszemélyzet már rendelkezésre áll, már folynak az előkészítés munkálatai. A célunk, hogy a 
derecskei idősek számára biztonságos környezetben, jó programokat tudjunk biztosítani. Úgy gondo-
lom, az is nagyon fontos, hogy együtt tudnak lenni, beszélgetni, közös élményeket szerezni. Akit 

érdekel az új lehetőség, kérem, jelezze felénk minél hamarabb! 
Illegális droghasználat 

Településünkön sajnos elterjedt az illegális drogok használata. Elszomorító és egyben dühítő is, hogy 
gyermeket nevelő szülők körében is előfordul ez a tevékenység. Úgy gondolom, hogy ez nem magán-
ügy! Elszaporodott a besurranó tolvajlás, a közterületen többször látni bódult állapotban lévő embere-
ket, de a legszörnyűbb, hogy gyermekeket is ki kellett e miatt családokból emelni! 
Önkormányzatunknak az a feladata, hogy megvédje a közösséget ettől. Kizárólag rendészeti eszkö-
zökkel nem fogjuk tudni megakadályozni a droghasználatot. Térfigyelő kamerarendszerünket a lehető 
leggyorsabban, akár erőn felül is fejleszteni fogjuk.  
Mindezek mellett fontos tudatosítani, hogy aki kárt okoz a lakosságnak, vagy viselkedésével félelmet 
kelt, saját magát taszítja ki a közösségből. 

Forgó Gábor 

Jótékonysági bál 2019 
Márciusban ismét sokan részt vettek azon a 
nagyszabású rendezvényen, melyen a két 
intézmény - óvoda, iskola - közös erőfeszítés-
sel évek óta szervez, lebonyolít, megél. Az 
idén 22. alkalommal került megrendezésre a 
Jótékonysági bál. Évek óta nagy látogatott-
sággal bír, így az idén is 300 főre terítettek a 
szépen, ízlésesen feldíszített sportcsarnok 

épületében. Sok embernek lehetne köszönetet 
mondani a bál sikerességéért. A két intézmény 
vezetőjén, alkalmazotti közösségén, a sport-
csarnok dolgozóin, a hivatali dolgozókon, 
segítő szülőkön, támogatókon túl, talán 
megengedhető, hogy 3 név kiemelésre 
kerüljön az idei bál margójára. Horváth Zsolt 
és Benkő László sokat dolgoznak évek óta a 
bál előtti és a bál utómunkálataiban is. Az idén 
Kissné Kiss Erika önzetlenül nagy munkát 

fektetett a 8. osztályosok felkészítésébe, akik 
varázslatosan szép nyitótáncot mutattak be.  

 

 

Köszönet mindenkinek minden segítségért! 
Kis Lászlóné 
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 „Jó bornak nem kell cégér!”, tartja 
a népi mondás, de a tapasztalat ezt 
sokszor megcáfolja. 
A Mátraderecskei Széndioxid 
Gyógygázfürdő 24. éve működik, 
évről évre egyre több gyógyulni 
vágyó embernek nyújtva segítséget. 
Úgy gondolnánk, hogy már min-
denki ismeri széles e hazában ezt a 
különleges terápiát, de sajnos nap, 
mint nap szembesülünk azzal, hogy 
ez nem így van. 
Szükséges tehát a tervszerű marke-
ting, amit 2013 óta alkalmazunk. 

Kétirányú a tájékoztatás: meg kell 
szólítani az orvosokat és az érintett 
embereket.  

A Balneológiai Konferencián 2018. novemberében  
 

Ennek érdekében 2018-ban 12 féle nyomtatott sajtóban, 21 kórházi mappában, 7 turisztikai kiad-
ványban szerepelt tájékoztatónk. Vetített médiában az Életkor, Család-barát és Haza húzó című 
műsorokban szerepeltünk. A Kékes Online több kisfilmet is készített intézetünkről, mely a Facebook-

on került terjesztésre. 
Fentieken túl a személyes megjelenéseket tartjuk nagyon fontosnak. Tavaly ismeretterjesztő előadást 
tartottunk Egerben a Polgárok Házában, Szolnokon, az egri Dobó Katica nyugdíjas klubban, Balaton-
füreden a CO2 terápiás konferencián, Örkényben, helyben a Két Vándor Fogadóban. Kiemelném a 
Magyar Balneológiai Egyesület 2018. évi 3 napos konferenciáját, melyet Hajdúszoboszlón tartottak 
és egyik fő téma a széndioxid kezelések helyzete volt. Mofettánk eredményeiről, a bizonyításon 
alapuló kísérleti kezeléseinkről Dr. Igyártó Rozália doktornőnk számolt be. Dr. Varga Csaba a PTE 
Orvosi Népegészségtani Intézet Környezetegészségtani Tanszék professzora a nálunk végzett radon 
méréseinek tapasztalatát mutatta be. Kiemelném előadásából: „Japánban végzett kutatások kimutat-
ták, hogy a CO2 terápia hosszú távú hatása csak ott kimutatható, ahol jelen van a radon is!” 

Ez év február közepén Erdélyben 
jártunk, ahol a Csíkszentimrei 
Önkormányzat felkérésére 
helyben konzultáltunk a korszerű 
mofetták építéséről és a további 
fejlesztési teendőkről. Sepsi-
szentgyörgyön megyei vezetőkkel 
és orvosokkal tárgyaltunk egy 

olyan együttműködésről, ahol 
közösen indulnánk EU-s pályáza-
ton a bizonyításon alapuló 
kísérleti vizsgálatok megvalósítá-
sa érdekében. 
 

                                                    Dr. Román Judit előadása Csíkszentimrén 

(Folytatás a 6. oldalon) 
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(Folytatás az 5. oldalról) 
 

Dr. Román Judit előadását tartja 
a VI. IHÉ Kongresszuson 

      

Április 12-én Derecskén, 13-án 
pedig Budapesten a VI. Inter-

diszciplináris Holisztikus  Élet-
mód Kongresszuson tartottunk 

előadást. Májusban Szolnokon és 
Hajdúböszörményben várnak 
bennünket. 14-én Dr. Igyártó 
Rozália Birminghambe utazik, 

ahol kiállításon mutatjuk meg a 
CO2 terápiát.  
Már biztos időpontunk van há-
rom őszi előadásra is. 
A népszerűsítés egyik legjobb 
módja, hogy különböző csopor-

tokkal, egyesületekkel, civil szervezetekkel vesszük fel a kapcsolatot, akik ellátogatnak hozzánk és 
egy próbakezeléssel egybekötött előadáson helyben ismerik meg a kezelést és annak hatását. 2018-

ban huszonhárom 15 fő feletti csoportot fogadtunk. Nagy örömünkre szolgált, hogy a Szivárvány 
Óvoda picinyei is meglátogattak minket az egészséghetük egyik programjaként. Fontos, hogy a 
gyerekek is megismerjék azt a gyógyító jelenséget, amit lakóhelyükön már 24. éve alkalmaznak. 
 

Az évek óta felfelé ívelő kezelés-
szám (2018-ban 36 824 db volt) és 
eredményesség mutatja, hogy 
marketing munkánkkal jó úton 
járunk. De mi, az intézet dolgozói 
tudjuk, hogy ezen felül nagyon 

fontos a vendégek szeretetteljes 
fogadása, ittlétük kellemessé, 
otthonossá tétele. Hisszük, hogy a 
javuláson túl ez is visszahozza 
hozzánk a gyógyulni vágyókat és 
továbbadják betegtársaiknak 
pozitív tapasztalataikat. 
 

Borvizet kóstolunk Büdösfürdőn 

 

 

 

 

„Ossz szeretetet, bárhová mész: Legfőképpen a saját házadban… ügyelj rá, hogy mindenki jobb 

érzésekkel és boldogabban távozzék tőled, mint ahogyan jött. Légy Isten jóságának élő kifejeződése; 
jóság ragyogjon a szemeidben, a mosolyodban, meleg, üdvözlő szavaidban." (Teréz anya) 

 

Szőnyiné Tóth Zsuzsanna 
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„Kék - vödör” akció 

Városok-Falvak Szövetségének támogatása keretén belül 200 kék vödör került kiosztásra a 
mátraderecskei lakosság körében, mely f leg tartós élelmiszereket (tészta, olaj, rizs, cukor) és 
édességeket tartalmazott.  
2018 a családok éve volt, ezért került kiosztásra a nagycsaládosok, a csonkacsaládok, a tartós 
betegeket nevel  családok, az id sek és a fogyatékkal él k körében. Egy vödör 6-8 kg tartós élelmi-
szert tartalmazott, melynek értéke 7000 Ft.  

 

Állami szociális célú tűzifa 

Mátraderecske Község Önkormányzata a Belügyminiszter meghirdetett pályázata alapján szociális 
célú tüzel anyag támogatásra volt jogosult.  
A jogosultak körében - aktív korúak ellátásában, id skorúak járadékában, települési támogatásban 

részesülnek, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel  családok - 2019 február 
15-ig kiosztásra került a tűzifa. A jogosultak 179 köbméter kemény lombos tűzifa formájában 
természetbeni támogatást kaptak. A kiszállításért az Önkormányzat ellenszolgáltatást nem kért.   

 

Téli rezsicsökkentés 

A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz-vagy távfűtést l eltér  fűt anya-
got felhasználó háztartások egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek, melynek teljesítési 
határideje 2019.december 15.  

A téli rezsicsökkentés keretében támogatási igényt bejelent  háztartások száma 116. k a korábbi 

intézkedések során nem részesültek támogatásban. Ebb l tűzifát igényl  háztartások száma 108, mely 

háztartások mindegyike megkapta a tűzifát. Két háztartás igényelt brikettet, ezek leszállítása is 
megtörtént. Hat háztartás kér propán-bután palackos gázt, ezek leszállítása jelenleg folyamatban van. 

Az együttműködési megállapodást a hivatalunk a Flaga Hungaria Kft-nek megküldte, már csak a 
visszaigazolását várjuk, hogy az igényl k megkaphassák az igényelt palackos gázt.  

 

Települési rendkívüli támogatás 

A települési rendkívüli támogatás jövedelemhatárra való tekintet nélkül is folyósítható betegség 
(daganatos megbetegedés), haláleset, természeti katasztrófa, elemi csapás bekövetkezése esetén, 
valamint akinek a megélhetése valamilyen el re nem látható esemény bekövetkezése okán igazolt 
módon veszélyeztetve van, aki a várandósság elkerülése érdekében fogamzásgátló spirál alkalmazá-
sát vállalja, aki a terhességét nem kívánja megtartani. 
A települési rendkívüli támogatást egy naptári évben maximum kett  alkalommal lehet adni.  

Az egy alkalommal megállapítható települési rendkívüli támogatás maximális összege 10.000.- Ft. 

A kérelmez nek a kérelmében indokolnia kell a települési rendkívüli támogatásra való rászorultságát. 
A települési rendkívüli támogatásra való jogosultságról az Önkormányzat Képvisel testületének 
felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a Szociális-, Oktatási-, Kulturális és Egészségügyi 
Bizottság dönt a kérelem beérkezését l számított 21 napon belül. 

Szociális-, Oktatási-, Kulturális és Egészségügyi Bizottság nevében 

Bolykiné Horváth Brigitta 
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Hurrá, közlekedünk?!?! 
Olyan boldogan nézem, ahogy a feltö-

rekvő (dolgozó!!!) aranyifjúság jobbnál jobb 
autókkal furikázik Mátraderecske utcáin. Fej-
lődünk, haladunk, változunk…és merülünk a 
közlekedési igénytelenség, az egymással nem-
törődömség mélységes mély bugyrai felé. A 
közlekedési morál azonnal eltűnik, ahogy a 
kormány mögé ülünk (már akinél…) de, már 
elnézést, mély tisztelet azok iránt akiknél még 
megmaradt... 

És magyarázom kirohanásom, remélve, 
hogy nem csak én látom így… 

Nem tudni miért, de amint sikerül (ha 
sikerül tizenegyedik alkalomra) megszerezni a 
jogosítványt, azonnal minimum 20 éves, 200 
lóerős négykarikás, hárombetűs, csillagos il-
letve körbezárt villámos német benzinfalót 
venni és azzal száguldozni, mint aki nem ismer 
kegyelmet, közlekedési táblát, embert, szabá-
lyokat, törvényt. Legyen az száguldás keskeny 
utcában, forgalommal szembe, esetleg iskola, 
vagy „kötelező megállni” tábla…mit érdekli 
őt, hűtőrácsig nyomni a gázt, hogy hallja min-
denki…nincs jó tömítés a kipufogómnál, és 
persze nem gondolva arra, hogy más is közle-
kedik az úton!!! Éjszaka még fontosabb a zaj-
keltés bármely formája (csikorgó gumifüstö-
lés, no meg az elmaradhatatlan tüc-tüc!!) Vagy 

amit a legjobban imádok keskeny 

mátraderecskei utcán félig az útra parkoló au-
tó, rögtön három egymás után és, hogy még 
jobb legyen, az út másik oldalára leparkol a 
szomszéd. Hát, kérdem én…hol van az a bizo-
nyos jóérzés, társaimmal tisztelettel lenni va-

lami??? 

Szomorú, de tény: a magyar sofőrök 54 
százalékával előfordul, hogy nem áll meg a 
stoptáblánál, a fiatalabbak esetében pedig még 
rosszabb a helyzet. A felmérés szerint a 18-29 

éves korosztálynál ez az arány már közel 70 
százalék. Vagyis 10 fiatalból csupán hárman 

döntenének úgy, hogy meg kell állniuk.  
És ez az adat, csak a stoptábláról szól, 

hol van a mobil telefon, a biztonsági öv,  

gyerekülés használata…és, akkor nem is emlí-
tem az autó műszaki vizsgáját, eredetét, illetve 
az alkohol fogyasztást. 
Zárásként, még egy gondolat… 

A helyes, elvárható magatartás mindenki ré-
széről az lenne, hogy figyelembe vegyék a 
többi embert is. A tapasztalatok azt mutatják, 
hogy sajnos inkább az önzés a jellemző: nem 
vagyunk képesek arra, hogy úgy éljünk, hogy 
egymásért is vagyunk. Pedig az együttélés 
szabályainak éppen ez lenne az alapja. 

Gligor Jenő 

Bérmálás Mátraderecskén 
 

Április 28-án tizenkét fiatal részére szolgáltat-
ta ki a bérmálás szentségét dr. Dolhai Lajos 
atya, az Egri Hittudományi Főiskola rektora. A 
bérmálkozók tanúságot tettek hitükről, felké-
szültségükről, és az atya tanításából útmutatást 
kaptak további hitéletükhöz. 

Kissné Fónad Anna 
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Téli és tavaszi programok az óvodában 
Január második hetében az óvodában a mackóké 
volt a főszerep. Barlangot készítettünk, macitor-
nával, macis versekkel és dalokkal, mackótánc-
cal színesítettük napi programjainkat. A hetet 

maciszépségversennyel zártuk. 

 

Az egészséghéten mozogtunk Erika nénivel, 
ellátogattunk a Mofettába, fogorvosnál és doktor 
néninél is voltunk. Kenyeret sütöttünk, gyümöl-
csöt aszaltunk, turmixot készítettünk és egész 
héten sok-sok gyümölcsöt és zöldséget fogyasz-
tottunk.  

 

Élményekkel teli hét után a legvidámabb hetünk 
következett, a farsang. Sokféle farsangi díszt 
készítettünk, festettünk, ragasztottunk, versek-
kel, dalokkal és tánccal készültünk. A hetet a 
farsangi bállal zártuk. Péntekre színesen 
feldíszítettük a sportcsarnokot. Ebéd után nem 

feküdtünk le, mert sorra érkeztek a szülők, hogy 
jelmezbe öltöztessék csemetéjüket.  A hagyo-
mányoktól eltérően a tornacsarnokban tartottuk 
a bált. A hangulatot a Tekergő együttes 
fergeteges műsora, táncháza alapozta meg. Az 
esernyőstánc és a műsor után elkezdődött a 
jelmezesek bemutatkozása. Köszönjük a 

szülőknek a sok-sok segítséget, amiket a 
programhoz nyújtottak.  
Márciusban is sűrű programokkal bővelkedett 
az óvoda. Március 15 i ünnepségünk nagyon 
megható és csodálatos volt. 

 

A víz világnapján sokat kirándultunk. 
Húsvét hetében nyuszit és bárányt simogattunk, 
barkácsoltunk és tojást is kerestünk. 
Nagy készülődés előzte meg a területi mese-
mondó versenyt, ahol részt vettek a környék 
települései is. A megyei mesemondó versenyen 
Molnár Marcell nagycsoportos óvodás képviseli 
körzetünket. Gratulálunk neki. 

 

Tanévzáró ünnepséggel és ballagással zárjuk 
június 2-án a tanévet. Eseménydús, vidám 
programokon vagyunk túl és lassan az évzáróval 
már az új tanévet készítjük elő, várjuk szeretet-
tel az új óvodás gyermekeket. 

Csortosné Horváth Magdolna 
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Iskolai ese é yek, projektek 
Nagyon gazdag programsorozat jellemezte 

(jellemzi) a tavaszi hónapjainkat.  
Több helyi verseny zajlott az elmúlt hetekben: 
Az alsó tagozatban Kissné Fónad Anna és 
Pintérné Ládi Zsuzsanna tanár nénik Szépíró 
versenyt szerveztek. 

 

A 3-4. és 5-6. osztályokban Kovács Jánosné és 
Kis Lászlóné tanár nénik vezetésével Kobaktö-
rő matematikai versenyen mérhették össze 
tudásukat a tanulók. Az 5-8. osztályokban Pádár 
Szabolcsné és Kis Lászlóné tanár nénik 
Szépkiejtési versenyt szerveztek. A felsős 
tanulókat Pintérné Ládi Zsuzsanna és Szabó 
Emma tanár nénik vicces Pontszerző versenyre 

invitálták. Csehné Bódi Csilla és Horváthné 
Balázs Márta tanár nénik pedig az idén már 
többszöri alkalommal is megszervezték a sokak 
számára kedvelt „Csillag születik” vetélkedőt.  
A vetélkedőkön túl számtalan programban 
vehettek részt a gyerekek: 

 

Az Eszterházy Károly Egyetemről több tanár 
és hallgató látogatta meg intézményünket. Az 
oktatók a helyi pedagógusoknak, a hallgatók 

pedig az alsós tanulóink számára nyújtottak 
színes programokat. Az Egri Érseki Fiúkórus 

és az egyetem művésztanárai egy színvonalas 
interaktív énekórát tartottak felsős diákjaink 
számára. Márciusi nemzeti ünnepünkről 
Andrea tanár néni jóvoltából az idén is színvo-
nalasan emlékezhettünk meg. Az alsó tagozatos 
kisdiákok a helyi Népművészeti Házban 

készülhettek a közelgő húsvéti ünnepekre.  

 

A 3-4-5. osztályosok rendszeresen részt vesznek 
a pétervásárai Művelődés Háza szervezésében 
biztosított kézműves programokon. 

 

Az iskola tanulói egy tavaszi nap Gyöngyösre 
is ellátogattak a Mátra Múzeumba. 

Nagyon sok színes programot szerveztünk 
gyermekeink számára, ez tovább fog folytatód-
ni. Kellemes szórakozást ígér a gyermeknap, és 
az iskola több táborozási lehetőséget is kínál a 
tanulói számára.  

Kis Lászlóné 



11. oldal Mátraderecskei Hírmondó 2019. május 

ANYAKÖNYVI HÍREK 2019. 

   Gratulálunk a gyermekek születéséhez! Gyermek neve Anya neve Apa neve 
Gyenes Bence 

Kindle Gábor 

Kindle Gergő 

Szabó Ágoston 

Krajnyák Zsuzsanna 

Szabó Dorina 

Szabó Dorina 

Zsiborács Hajnalka 

Gyenes József 

Kindle Richárd 

Kindle Richárd 

Szabó Zsolt 
  

Sok boldogságot az ifjú házasoknak! 
 

Szabó Dorina – Kindle Richárd 

Ádám Éva – Horváth Ádám 

Farkas Laura – Botos Péter 

 Részvétünket fejezzük ki az elhunytak hozzátartozóinak! 
 

Moravcsik Lászlóné  75 év 

Molnár István 83 év 

Kovács Györgyné 64 év 

Salamon Géza 41 év 

Barkóczi Rudolf 80 év 

Szabó Gábor 64 év 

Nagy Józsefné 80 év 

Varga Józsefné 66 év 

Szűcsné Német Magdolna 47 év 

Kovács Imréné 79 év 

Kocsa István 79 év 

Kis Imre 93 év 

Csomor István 55 év 

Mákos Ferencné 76 év 

Horváth Imréné 80 év 

Berecz Andrásné 83 év 

Bódi György János 68 év 

Kis Sándor 72 év 
 

 

 MÁTRADERECSKEI HÍRMONDÓ Kiadja: Mátraderecske Községi Önkormányzat 3246 Mátrade-
recske, Hősök tere 12. T: 476-240. Felelős kiadó: Forgó Gábor, Szerkesztő: Horváth Márta 

Írták: Bolykiné Horváth Brigitta, Csortosné Horváth Magdolna, Forgó Gábor, Gligor Jenő,  
Kis Lászlóné, Kissné Fónad Anna, Szőnyiné Tóth Zsuzsanna 
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