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MEGTARTÓ HAGYOMÁNYAINK

A TARTALOMBÓL
Közérdekű tájékoztatók
- az ebtartás szabályairól
- a járási hivatal hatásköreiről
- a képviselő-testület
határozatairól
- közös önkormányzati
hivatal létrehozásáról
- 2013-as adóváltozásokról

2-3. oldal

Hírek a Gyerekházról
4. oldal
5. oldal
Óvodai hírek
Húsvéti gondolatok
„A jó kultúra a hagyományokra és a miértekre is válaszokat ad. Ne fogadd el, hogy csak a beleegyezésedet kérik, de nem kérnek a részvételedből. Ne csak higgy a fényes jövőben, vázold is fel a hozzávezető utat. Annak a
csoportnak, amelyhez tartozni szeretnél, jó kultúrája legyen: legyenek közös akciói, közös konstrukciói, közös
hiedelmei. Legyen jelentést hordozó története, amely téged is befogad.”
(Csányi Vilmos)

Legyünk részesei egykori hagyományainknak, ne hagyjuk,
hogy feledésbe merüljenek elődeink szokásai! Elevenítsük föl
idén is a húsvéti szokásokat, ezzel
is kezdeményezve az egymástól
elhidegült világ tagjainak baráti
közösségekbe csalogatását.
Elődeink húsvéti szokásait nem
elegendő csupán utánozni, hanem
újra és újra át kell élni. Hiszen
őseink – amikor megteremtették a szokásaikat – a rendből
teremtették meg azokat. Ebben
a rendben mindenkinek megvolt a maga helye és szerepe. És
hogy a rend miért volt oly’ fontos
elődeink életében? És miért oly’
fontos a mi életünkben? Nyilván
azért, mert a rend az, amely a
változások közepette – legyenek
azok természeti, kulturális vagy

gazdasági változások – megtartja az embert, és megtartja a közösséget. A húsvéti tojás díszítése
például mindig a nők dolga volt,
a patkolt tojásokat ezzel szemben
mindig a férfiak készítették. A
fiúk locsolták a lányokat, a lányok
ajándékozták a hímes tojásokat.
A fiúk „kókányoltak”, a lányok
„zöldágjártak”. Ebben a rendben
ugyanakkor minden cselekvésnek
– a játéknak is – megvolt a menete, szabályrendszere és üzenete.
„Zöldágjáráskor” a lányok kettes
sorban álltak, felemelt kezükből
sátrat formáltak, a „Bújj, bújj, zöld
ág”-at énekelték, és úgy haladtak
végig a falun. Ezzel a szép szokással a természet megújulását ünnepelték. A „kókányolás” során a
fiúk letették a tojást a fa tövébe, és
öt tyúklépésnyi távolságból pró-

báltak egy pénzérmét belevágni.
A régi emberek a húsvéti tojást –
annyi részre osztották, ahány tagja volt a családnak. És közben azt
kívánták, hogy az összetartozók
mindig, mindenhonnan visszataláljanak egymáshoz. Én most egy
óriástojást képzelek el, és ezt a tojást, annyifelé osztom, ahányan a
településen élnek. Kívánom ezzel
minden dombrádinak azt, hogy
mindig legyen bőven terített asztala.
Húsvét ünnepén lehetőségünk
van azzal törődni, ami a legfontosabb számunkra: lelkünkkel, családunkkal, otthonunkkal. Ez az
ünnep hagyományaiban, szokásaiban, cselekedeteiben a teremtés,
megújulás, újjászületés jelképe.
Minden pillanatában a jövőbe
vetett bizalom és a feltámadásba

6. oldal

Kulturális hírek
7. oldal
Anyakönyvi hírek 8. oldal
Ünnepi miserend

8. oldal

vetett hit nyilvánul meg. A húsvét
ünnepe sok szálon kapcsolódik a
tavasz megérkezéséhez, a megújuláshoz, a termékenységgel öszszefonódó népszokáskincshez.
Ránk köszönt tehát az ünnep,
s 2013-ban, most van először
alkalmunk nagyobb pihenésre,
megújulásra, gondolataink rendezésére, a megváltás megélésére kinek-kinek hite, szokása,
meggyőződése szerint. Kívánom
mindannyiuknak, hogy az ünnepet családjuk, barátaik, ismerőseik
körében eltöltve pontosan olyanná varázsolják, mint amilyennek
azt megálmodták, elképzelték.
Magam és önkormányzatunk
nevében áldott húsvéti ünnepet
kívánok mindannyiuknak!
Kozmáné Kasza Veronika
polgármester
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Tisztelt Ebtulajdonosok! Tájékoztatás a Jegyző hatás-

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.
törvény 42/A. § - 42/C. §-a és a
kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló
41/2010.(II.26.) Korm. rendelet
17/B. § (10) bekezdése alapján
2013. január 1-jétől a 4 hónaposnál idősebb ebek csak transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip)
megjelölve tarthatóak.
Az eb tulajdonosának a mikrochipek bőr alá történő beültetését
Dr. Papp László állatorvosnál (4492
Dombrád, Andrássy út 93/A, Tel.:
+36/30-289-7553) kell kezdeményeznie.

Ebet forgalmazni, illetve
tulajdonjogát forgalmazásnak nem minősülő más módon átruházni kizárólag az
állat elektronikus transponderrel történő megjelölése
után lehet.
A transzponderrel történő megjelölés összege maximum
3.500 Ft, mely tartalmazza a transponder árát, a beültetés díját és
az adatbázisba történő regisztráció
díját.
A jogszabályban előírtak betartását a jegyző és a járási állat-egészségügyi hivatal ellenőrzi. A négy
hónaposnál idősebb transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és a
magán-állatorvos köteles jelentést
tenni a járási állat-egészségügyi
hivatal felé, aki az eb tulajdonosát
– jogszabályban előírt kötelezettségének elmulasztása miatt – bírsággal sújthatja.
Nagy János jegyző

ÁLLAMPOLGÁRI ESKÜTÉTEL

A város polgármestere, Kozmáné Kasza Veronika előtt 26 fő korábban külföldi állampolgár, ünnepélyes keretek között a Házasságkötő Teremben tette le az állampolgársági esküt.

TESTÜLETI TÁJÉKOZTATÓ

A lap legutóbbi száma óta a Képviselő-testület többek között:
• 129/2012.(XII.20.) önkormányzati határozatával döntött az
önkormányzat intézményeiben 2013. évben alkalmazott étkezési nyersanyag normák megállapításáról.
• 132/2012.(XII.20.) önkormányzati határozatával döntött az
önkormányzat tulajdonában lévő 0455/1. hrsz.-ú, a valóságban
a dombrádi szeszfőzde közvetlen szomszédságában található
külterületi ingatlan értékesítéséről.
• 136/2012.(XII.20.) önkormányzati határozatával döntött
2013. január 1.-től, a közösen ellátandó feladatokról, a Háziorvosi ügyelet és a Belső ellenőrzési feladat közös ellátásában
való részvételi s z á n d é k á t bejelentette.
• 145/2012.(XII.20.) önkormányzati határozatával döntött
Dombrád Város Önkormányzatnál védőnő kinevezéséről, illetményének megállapításáról.
• 147/2012.(XII.28.) önkormányzati határozatával döntött
Dombrád és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezető kinevezéséről és vezetői megbízásáról, illetményének megállapításáról.
• 150/2012.(XII.28.) önkormányzati határozatával döntött
az önkormányzat tulajdonában lévő szabadság tér elnevezésű
közterület felújításához szükséges építési anyagok beszerzéséről.
• 1/2013.(I.15.) önkormányzati határozatával döntött a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az Önkormányzat
között létrejövő használati szerződés jóváhagyásáról.

köréből a Járási Hivatal hatáskörébe került ügyekről

2013. január 1-jétől megkezdték működésüket a járási hivatalok. Dombrád város a Kisvárdai Járási Hivatalhoz tartozik,
melynek rendszerében az alábbi
hatáskörök kerültek el Dombrád Város Jegyzőjétől:
• Ápolási díj ügyek
• Időskorúak ellátásának ügye
• Egészségügyi
szolgáltatás
igénybevételének ügye
• Alanyi és normatív jogú közgyógyellátás ügye
A jegyzői Gyámhatóság feladatai közül az alábbiak kerültek
járási hatáskörbe:
• Védelembe vétel ügyek
• Ideiglenes elhelyezés
• Iskoláztatási támogatással kapcsolatos ügyek
• Rendezetlen családi jogállású
gyermekek családi jogállásának rendezésével kapcsolatos
ügyek
A Járási Gyámhivatal címe,
ahová levélben is fordulhatnak
a következő: 4600 Kisvárda,

Kölcsey út 2/A. A fenti ügyekhez kapcsolódó nyomtatványok
a Dombrád és Térsége Szociális
Alapszolgáltatási Központ Irodájában (Családsegítő), 4492
Dombrád Kossuth út 63. szám
alatt is megtalálhatóak.
2013. március 1. napjától a honosítási kérelmek benyújtására a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Kisvárdai Járási
Hivatalában személyesen nyílik
lehetőség.
Dombrád Város Jegyzői Gyámhatóságánál maradt hatáskör:
• A Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény megállapítása
Dombrád Város Jegyzőjénél
maradt hatáskör:
• Aktív korúak ellátásának megállapítása és ezen belül foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális
segély
• Lakásfenntartási támogatás
• Méltányossági közgyógyellátás
igénylésével kapcsolatos ügyek

• 2/2013.(I.15.) önkormányzati határozatával döntött a bioés megújuló energiafelhasználási startmunka mintaprogram
keretében alternatív fűtéssel működtethető kazán, valamint
faapríték előállító – célszerűen mobil – berendezés beszerzéséről.
• 8/2013.(II.14.) önkormányzati határozatával döntött a
„Dombrád – Iskolai Sportpálya fejlesztése” című projekt kivitelezése tárgyú, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívására benyújtott ajánlatok elbírálásáról.
• 10/2013.(II.14.) önkormányzati határozatával döntött a
Dombrád, Lónyai u. 3. szám alatti belterületi ingatlan megvásárlásáról. Szilágyi Andrásnéval az adás-vételi szerződés aláírásra került.
• 14/2013.(II.28.) önkormányzati határozatával döntött a
Dombrád Város – Tiszakanyár Község Közös Önkormányzati Hivatal feladatait ellátó Dombrádi Közös Önkormányzati
Hivatal közös fenntartásáról és működtetéséről szóló megállapodás módosításáról.
• 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletével döntött a települési szilárd hulladékkezelési-közszolgáltatási díj megállapításáról szóló 13/2002.(XII.12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.
• 2/2013.(III.01.) önkormányzati rendeletével elfogadta az
önkormányzat 2013. évi költségvetését.
György Zsuzsanna
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Tájékoztató Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról
Az új önkormányzati törvény
2013. január 1-jétől hatályba
lépő rendelkezéseinek egyik legfontosabb előírása, hogy minden
2000 fő állandó lakosságszámot
meg nem haladó település számára kötelező közös hivatal létrehozása. A települések azonban
maguk választhatják meg, hogy
a járáson belül, mely településsel
társulnak. További szabály, hogy
legalább 2000 fő összlakosságszámnak vagy legalább hét településnek meg kell lennie a közös
hivatal megalakításakor. A járáson belüli városi önkormányzat,
valamint a 2000 fő lakosságszámot meghaladó települések képviselő-testületei nem tagadhatják
meg a vele határos település közös hivatal létrehozására irányuló
kezdeményezést, illetve megállapodás megkötését.
Dombrád Város Önkormányzat Polgármestere 2012. október
1. napján kelt levelében arról
tájékoztatta a szomszédos Újdombrád, Tiszakanyár községi
önkormányzatok polgármestereit, képviselő-testületeit, hogy
Dombrád Város Önkormányzata nyitott, és teljes mértékben
partner egy közös önkormányzati
hivatal kialakítására, fenntartására, és működtetésére. Erre reagálva Tiszakanyár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
arról döntött, hogy kezdjék meg
a tárgyalásokat Dombrád Város
Önkormányzatával a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozását
illetően, melyhez később Újdombrád Község Önkormányzata is csatlakozott. Mindezek
eredményeként Dombrád város,
Újdombrád, és Tiszakanyár község önkormányzatok képviselő-testületei 2013. február 28.
napján és 2013. március 1. napján megtartott testületi üléseiken
döntöttek arról, hogy jogutódlással (összeolvadással) Közös Önkormányzati Hivatalt alapítanak
és tartanak fenn 2013. március 1.
napjától. Az új költségvetési szerv
elnevezése: Dombrádi Közös Önkormányzati Hivatal Dombrád,
Rákóczi út 36. szám alatti székhellyel, valamint Újdombrád,

Fő út 48. szám és Tiszakanyár,
Dombrádi út 37. szám alatti
kirendeltségekkel. A kirendeltségek működtetésének legfőbb
célja, hogy az önkormányzati és
az igazgatási feladatok elintézése
helyben történhessen, és az ellátott feladatokhoz az ügyfélszolgálat biztosított legyen. Az új önkormányzati törvény módosított
rendelkezései értelmében a közös
önkormányzati hivatalt alkotó
önkormányzatok polgármesterei
megállapodhatnak abban, hogy a
megszűnő polgármesteri hivatal
jegyzőjét – annak egyetértésével
– a közös önkormányzati hivatal jegyzőjeként, aljegyzőjeként
foglalkoztatják. Ez alapján 2013.
március 1. napjától a Dombrádi
Közös Önkormányzati Hivatal
vezetését Nagy János jegyző, valamint a hivatal Újdombrádi és
Tiszakanyári kirendeltségeit Dr.
Ténai András aljegyző vezeti. A
Dombrádi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén és kirendeltségein az ügyfélfogadási rend
egységesen került meghatározásra
a következők szerint:
- a Közös Önkormányzati
Hivatal székhelyén az ügyfélfogadás hétfőn 730 órától – 1730
óráig, kedd 730 órától – 1200 óráig, szerda ügyfélfogadás szünetel,
csütörtök 730 órától – 1200 óráig,
péntek 730 órától – 1200 óráig biztosított. A jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén látja
el munkáját hétfő, kedd, szerda,
csütörtök, pénteki munkanapokon, melyből keddi napokon 900
órától – 1100 óráig jegyzői fogadó
órát tart.
- a Közös Önkormányzati
Hivatal Tiszakanyári Kirendeltségén az ügyfélfogadás hétfőn
730 órától – 1730 óráig, kedd 730
órától – 1200 óráig, szerda ügyfélfogadás szünetel, csütörtök 730
órától – 1200 óráig, péntek 730
órától – 1200 óráig biztosított. Az
aljegyző a Közös Önkormányzati
Hivatal Tiszakanyári Kirendeltségén látja el munkáját hétfő,
kedd, szerda, csütörtök, pénteki
munkanapokon, melyből keddi
napokon 900 órától – 1100 óráig
aljegyzői fogadó órát tart.

- a Közös Önkormányzati Hivatal Újdombrádi Kirendeltségén az ügyfélfogadás hétfőn 730
órától – 1730 óráig, kedd 730
órától – 1200 óráig, szerda ügyfélfogadás szünetel, csütörtök 730
órától – 1200 óráig, péntek 730
órától – 1200 óráig biztosított. Az
aljegyző a Közös Önkormányzati
Hivatal Újdombrádi Kirendeltségén csütörtökön 900 órától – 1100
óráig aljegyzői fogadó órát tart.
A hivatal elérhetősége nem változott.
A hivatal jó működéséhez
nélkülözhetetlenek a megfelelő
szakértelemmel rendelkező ügyintézők, ahol a szaktudás kihasználásához folyamatosan elegendő
mennyiségű feladat áll rendelkezésre, így biztosított a tagolt,
minimális szakosodást biztosító
személyi állomány. A hivatali létszám tervezésénél kiemelt
szempontként került figyelembevételre, hogy a közös önkormányzati hivatal több település
képviselő-testületét, bizottságait,
polgármestereit szolgálja ki. Indokolt volt abból a szempontból
is a megkülönböztetés, hogy városi székhelyű lesz a létrehozandó
közös önkormányzati hivatal. A
létszám meghatározását elsőd-

legesen befolyásoló tényezők az
ellátandó feladatok nagyságrendje, a kiszolgált települések összlakosságszáma, és a közös hivatal
létrehozásában közreműködő települések száma.
A közös hivatal rendszerében a
hatékony ügyintézés számos elemének adaptálásával, illeszkedni
kívánunk a 2013. január 1-jétől
Dombrádon (jelenlegi okmányiroda bázisán) kialakításra kerülő
kormányablak működtetési koncepciójához. A Dombrádi Közös
Önkormányzati Hivatal kialakítása is tovább erősíti Dombrád
mikrotérségen belüli központi
szerepét. Az egységes arculat
kialakításával – természetesen
megőrizve benne minden település egyedi jellegét – közvetve
nagyobb hatást gyakorolnánk a
térség gazdasági fejlődésének elősegítésére, mely ösztönzően hatna a munkahelyteremtéssel járó
befektetők ide településére.
Célunk a közigazgatás korszerűsítésének jegyében egy kulturált, a lakosság és a közvélemény
információkkal való kiszolgálására törekvő, szakmailag felkészült,
szolgáltató jellegű egységes hivatal működtetése.
Nagy János jegyző

Tájékoztatás a 2013. évi adóváltozásokkal kapcsolatban

2013. január 1. napjától a gépjárműadó mentesség csak abban az esetben
állapítható meg, ha a kérelmező igazolja súlyos mozgáskorlátozott állapotát. A korábban kiadott 7 pontos
orvosi szakvéleményt 2012. december 31-ig lehetett felhasználni. 2013.
január 1-től a mentességhez a kérelmet ismét be kell adni.
Az elfogadható dokumentumok:
1. Fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat,
vagy a megállapítás alapjául szolgáló
szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolata.
2. Kiskorú személyek esetén a magasabb összegű családi pótlékra jogosító
betegségekről és fogyatékosságokról
szóló 5/2003. (II.19.) ESZCSM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott, hatályos igazolás másolata.

3. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által a közlekedőképesség minősítéséről 2012. március
30-a után kiadott szakvélemény
másolata.
2013. január 1. napjától a kommunális adó mértéke ingatlanonként:
6.000 Ft/év. A kommunális adó fizetésére kötelezettek közül 50%-os
kedvezmény illeti meg:
a./ a 70 éven felüli egyedül élőt,
b./a házaspárt, ha legalább egyikük 70
éven felüli, és más, jövedelemmel
rendelkező személy nincs a családban.
Az adókedvezmény a 70. életév
betöltését követő évtől illeti meg
az adózót és egy ingatlanra vehető
igénybe.
Lipcsi Katalin
adóigazgatási ügyintéző

Dombrádi
Híradó
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Tájékoztatás a 2013. évi közfoglalkoztatásról
2013-ban a kistérségi startmunka
mintaprogramok rendszerének átalakítására került sor.
A mintaprogramokat 2 csoportra
osztották:
• Szociális jellegű kistérségi startmunka programok elemei:
belvízelvezetés, mezőgazdasági utak karbantartása, illegális
hulladéklerakó helyek felszámolása, bio- és megújuló energia felhasználás, belterületi közutak karbantartása.
• Kistérségi startmunka mintaprogramok elemei: mezőgazdasági programelem, téli közfoglalkoztatás programelem,
valamint helyi sajátosságokra
épülő programelem.
Önkormányzatunk sikeres pá-

lyázatának köszönhetően 2013.
március 11.-től 5 mintaprogram
(mezőgazdasági, belvízelvezetés,
illegális hulladéklerakó helyek
felszámolása, közutak karbantartása és téli közfoglalkoztatás) keretében összesen 104 fő regisztrált
munkanélküli 8 órás foglalkoztatására nyílt lehetőség.
A mezőgazdasági programelemben 14 fő közfoglalkoztatott segítségével 1 ha területen kordonos
uborkát, 1 ha területen gyógynövényt (mályva) kívánunk termeszteni.
A belterületi közutak karbantartása mintaprogram során megvalósul a Szabadság tér felújítása,
valamint járdaépítés a Dolgozók
útja, Vay Ádám út, Erzsébet út,

Hunyadi út, Rákóczi út tekintetében.
A belvízelvezetés program keretében megújulnak a belvízelvezető csatornák a Vasút út, Vasútköz, Táncsics út, Ady Endre út,
Mártírok út vonatkozásában.
Az illegális hulladéklerakó helyek
felszámolása pályázat segítségével
tovább folytatjuk a településen megjelent illegális hulladéklerakók felszámolását, a Dombrádról kivezető
utak környezetének megtisztítását.
A 2013. évi közfoglalkoztatási
program lehetőséget nyújt arra,
hogy településünkön egyszerre
valósuljon meg a környezetszépítő
és az értékteremtő munka.
Takácsné Ráti Mariann
munkaügyi ügyintéző

ŐSTERMELŐI
FÓRUM
A téli időszakra való tekintettel több alkalommal szerveztünk
előadást a helyi gazdálkodók,
őstermelők részére. Volt agrárfórum január 23-án, február 21én, március 4-én.
Az előadások a növényvédelemről, a metszési technikákról,
a vetési kultúrákról, a helyes tápanyag-gazdálkodásról szóltak,
de a fórumon az új őstermelői
igazolványról, agrárkamarai információról is szó volt.
A fórumok sorát tovább kívánjuk bővíteni az aktuális információk átadása érdekében.
Vincze Menyhért
igazgató

„ÖRÖM A HÁZNÁL” – HÍREK A GYEREKHÁZRÓL

A városunkban 2009 óta működő
Gyerekház életében újabb nagy mérföldkőhöz érkeztünk. Örömmel tudatjuk a hozzánk járó, illetve érdeklődő
családokkal, hogy immár hosszú távra
is megoldódni látszik a jövőnk…
Már azt is büszkeséggel szoktuk
említeni, hogy Dombrádon az uniós
forrásból elsőként létesülő gyerekházak
egyike nyílt meg anno. A jellegében teljesen újszerű szolgáltatás pályázati szakaszát azóta sikeresen lezártuk, s most
ennek köszönhetően újabb egyedülálló
esemény részesei lehetünk. Hiszen hazánkban először van arra példa, hogy
uniós forrásból finanszírozott projekt
bekerül a hazai támogatások rendszerébe - mivel a gyerekházak az elmúlt 4
évben bizonyították létjogosultságukat
a hátrányos régiókban. Így egy olyan
különleges szolgáltatásforma megho-

nosításának úttörői közé tartozunk,
amivel országosan sem sok település
büszkélkedhet.
Mi is ez a gyerekház? Frissítsük fel
kicsit a rólunk tudni érdemes információkat, ha valaki netán még nem
hallott volna rólunk… A kellemes,
gyerekbarát környezetben minden hét-

köznap délelőtt várjuk szülővel együtt
a 0-5 éves korú gyerekeket. Kötetlen
játéklehetőséget, készségfejlesztő foglalkozásokat, segítő szakembereket (logopédus, pszichológus, mozgásfejlesztő, stb.), tízórait biztosítunk. Érdekes
rendezvényeket, programokat szervezünk. Családias közegben a kisgyerek
játékosan szerez ismereteket, észrevétlenül megszokja a közösségi élet sajátosságait, ezzel zökkenőmentessé válik
számára a későbbi óvodai beszokatás.
A hozzánk látogató szülők és gyerekek

egy igazi közösség tagjai lesznek, közös
programokkal, célokkal, problémáikra
szakszerű segítséggel, számos közös élménnyel. A gyerekház látogatása nem
jár kötelezettséggel; ki-ki saját kedve,
időbeosztása szerint járhat hozzánk a
nyitva tartás alatt. Minden szolgáltatásunk önkéntesen és ingyenesen vehető
igénybe!
És most jöjjön egy kis fényképes ízelítő a gyerekház életéből.
A most megjelent támogatási kiírással végre nagyon sok - a szülők és a
dolgozók részéről - megfogalmazódott
kétséget, bizonytalanságot lezárhatunk!
Igen, a Mese-híd Gyerekház tovább
működik! Újult erővel tervezzük a
programjainkat, s várjuk az új érdeklődőket!
További és friss információk, elérhetőségeink: Dombrád, Kossuth út 23/A
Tel.: 06-30/ 4867549
http://www.facebook.com/gyerekhaz.dombrad
Ágoston Etelka
Gyerekház vezető
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MESÉLJÜNK!

A mesékkel találkozni soha
nem lehet elég későn. A mese
egy kapcsolatteremtő erő, amely
segítségével különleges viszony
teremthető a mesélő és a mesét
hallgató között. A jó mesének felbecsülhetetlen az értéke: fejleszti a
fantáziát és a képzelőerőt, az érzelmi gazdagságot, ha szükség van rá
gyógyító erővel is bír.
Gyermekeink a mesén keresztül átélnek
fontos kapcsolatokat a
velük járó érzelmekkel
együtt, ezért fontos,
hogy tisztában legyünk
a reánk bízott kinccsel
és jól hasznosítsuk azt.
Sajnos évek óta
tapasztaljuk,
hogy
óvodásaink nagyon kevés mesét
hallgatnak a szülők, a felnőttek
előadásában. Ezért is tartjuk nagyon fontosnak, hogy az óvo-

dában naponta akár többször is
hallgassanak mesét, verset, rövid
történeteket. A délutáni pihenéskor, valamint a délelőtti
mindennapos meséléskor a népmesék gazdag
kincsestárát használjuk
fel. Az újabb és újabb
meghitt
történetek
nem csak a gyerekek
szókincsét gyarapítják,
hanem bensőséges pillanatokat varázsolnak
a
csoportszobákba,
amelyek erősítik a csoporton belüli összetartozást is.
Érdemes ilyenkor bekukkantani
a gyerekek közé, hogy meglássuk
azt az áhitatot, ami a gyerekek arcán ilyenkor tükröződik.
Minden gyereknek meséljenek
esténként. Az, hogy könyvből
vagy fejből mesélünk, nem is lényeges.

„A gyermek és a neki mesélő szülő
között olyan kapcsolat teremtődik,
amely nélkül nem érdemes élni…”
(Lázár Ervin)

Jeles események a Bereczkyben
Az elmúlt hónapok, hetek,
ismét eseménydúsak voltak iskolánkban. 2013. február 15-én
farsangot tartottunk intézményünkben. Minden osztály ötletes
műsorral készült erre az alkalomra, és mint mindig, már hetekkel
az esemény előtt nagy volt az izgalom. Az alsósoknak jelmezverseny is volt, amelyen nagyon szép,
ötletes és színes volt a felhozatal.
Az első három helyezett minden
évfolyamon értékes ajándékot kapott. A verseny után tombolasorsolás következett, ahol rengeteg
ajándék várt – a felajánlásoknak
köszönhetően - a szerencsésekre.
Késő délután a felsősök táncos
mulatságon vehettek részt.
Március 1-2-án három diá-

kunk vett részt a Nyíregyházán
megrendezett „Csodát virágzik a
jelen” elnevezésű református általános iskolák országos versenyén.
A mezőny népes volt, 40 iskola
326 tanulója képviseltette magát.
Iskolánkból: Nagy Viktória, Gáncsos Tamás és Oláh Csaba vett részt
a jeles eseményen. Tanulóink nagyon szépen teljesítettek, sikeresen
helytálltak, méltón képviselték intézményünket. Ezúton is gratulálunk kitartó munkájukhoz.
Az 1848/1849-es forradalom
és szabadságharcra emlékeztünk
március 15-én. A rendkívüli időjárásra való tekintettel műsorunkat március 19-én láthatták az
érdeklődők. Diákok és tanárok
egyaránt már hetek óta lelkesen

Dombrádi
Híradó

KAPCSOLATAINK MÁS ÓVODÁKKAL

Március elején a közlekedés témakörével ismerkedünk az óvodában.
A gyerekek a szárazföldi, a vízi és a
légi közlekedésről beszélgetnek.
Az óvodáskorban a leghatásosabb
a tapasztalásos tanulás, a csoportok
a séták és a kirándulások alkalmával is ismerkednek a közlekedéssel.
Ellátogatnak a vasúti múzeumba,
megnézik a kisvasutat, kisétálnak a
Tisza-partra, ahol ha szerencséjük
van, esetleg egy hajót vagy csónakot
is megpillanthatnak.
A Katica és a Tulipán csoportosok
az autóbuszos közlekedést próbálták
ki közösen. A tiszakanyári óvodába
látogattak el, ott örömmel próbálták ki az óvoda udvari játékait, és
közben egy-két ismerőst, rokont is
felfedeztek. Nagyon érdekes élmény
volt ez a gyermekeink számára, hiszen akármilyen hihetetlen is, többen még nem utaztak autóbuszon.
Április közepén sor kerül az évek óta
megrendezésre kerülő ovifesztiválra.
Ezúttal a szabolcsveresmarti óvoda
lesz az esemény házigazdája.
Dombrádról a Csiga-biga csoportosok egy tavaszi jelenettel készülnek
készültek nemzeti ünnepünkre.
Polgármester asszonyunk köszöntője után tanulóink egy igazán
színes, korhű, változatos műsorral
idézték fel március idusát.
A tavasz beköszönte a beiratkozások idejét is jelenti egyúttal, ez
alkalomból iskolánk 2013. március 25-én és 26-án nyílt napot
szervezett a nagycsoportos óvodások számára. Célunk az volt, hogy
a leendő első osztályosok jobban
megismerhessék az egyházi iskolát
és a tanító néniket. Színes programokkal vártunk minden kedves érdeklődőt „iskolacsalogató”
délelőttjeinkre. A 2013/2014-es
tanévtől egész napos iskola válik
kötelezővé minden gyermek számára. Intézményünk vezetése és
jól képzett pedagógusai készen állnak e feladatra. Minden területen

a nagy eseményre. Ekkor is gyakorolhatják az óvodásaink a szárazföldi közlekedést, hiszen autóbusszal
fogunk az ovifesztiválra eljutni. Egy
újabb óvodát ismerhetünk meg, találkozhatunk más, környékünkön
található intézményekkel.
A tavasz folyamán egyik óvodai
munkaközösségünk meghívást kapott a kisvárdai óvoda munkaközösségétől egy szakmai bemutató
megtekintésére. A húsvét utáni héten pedig óvodánk fogja szintén nyílt
nappal egybekötött munkaközösségi napra vendégül látni a kisvárdai
óvoda óvodapedagógusait. A szakmai bemutatót Dajkáné Göncz Andrea óvodapedagógus fogja tartani a
Napocska csoport gyermekeivel. Az
anyanyelvi nevelés fontossága, a be-

szédjavítás, a beszédfejlesztés lesz a
téma.
Kitekintés más óvodákba, tapasztalatszerzés, egymás munkájának
megismerése számunkra is nagyon
fontos, mert így tudunk megújulni és még több élményt, ismeretet
nyújtani gyermekeinknek.
Markó Istvánné
megfelelünk a XXI. század kihívásainak. Már első osztálytól – a kötelező tantárgyakon kívül – idegen
nyelvet is oktatunk játékos formában. Művészeti oktatás: citera,
zongora, néptánc, rajz- és kreatív
foglalkozások színesítik palettánkat. Nagy hangsúlyt fektetünk az
egészséges nevelésre, a sportra is.
Akik szeretnék, hogy gyermekük
lelki, hitbéli és erkölcsi nevelése a
legjobb módon fejlődjön, válaszszák bizalommal intézményünket,
hiszen itt egy gyermekcentrikus,
családias, biztonságos légkör várja
a leendő kisiskolásokat.
„Engedjétek hozzám jönni a
kisgyermekeket, és ne tiltsátok el
tőlem őket, mert ilyeneké az Isten
országa.” Mk. 10,1-16
Végezetül Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk Mindenkinek!

Dombrádi
Híradó
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A Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú MÛvészeti iskola hírei
„Téli örömök”
síelés Szlovákiában
Mivel Szlovákia jelentős részét
hegyek borítják, nem csoda,
hogy télen igen közkedveltté
válik nemcsak a felnőttek, de a
diákok körében is a síelés. Iskolánk kis csapata évről évre
január utolsó hetében eltölt
néhány kellemes, ugyanakkor
mozgalmas napot a hófödte
Tátrában. A családias hangulatú pihenőhelyek, a nyugodt,
békés környezet, no meg a táj
szépsége teszi vonzóvá az idelátogatók számára. Tanulóink
élményekben, tapasztalatokban
gazdagon térnek haza erről a
csodálatos helyről, ahová mindig visszahúz a szívük.

SZÜLÕK-NEVELÕK BÁLJA

2013. február 16-án, szombaton 19 órától került sor iskolánkban a szülők-nevelők
báljára, melyet a 12. évfolyam
tanulói keringővel nyitottak
meg. A gimnázium aulájában
megrendezett eseményre színes
műsorral (néptánc, mazsorett,
humor stb.), élő zenével, finom
vacsorával és az éjféli tombo-

lasorsolással várták a vendégeket.
„Itt a FARSANG,
áll a bál…”
2013. február 22-én, pénteken
délután 16 órától került megrendezésre a hagyományos
farsangi mulatság, a vidám
hangulatú télbúcsúztató, tavaszt
köszöntő iskolai programunk.
Rendezvényünk elengedhetetlen szereplője volt a farsangi
bohóc, aki mókás megjelenésével
mosolyt és jókedvet varázsolt a
közönség arcára. A farsang eredetéről, szokásairól szóló bevezetőt, valamint a zsűri bemutatását követték a zenés-táncos
produkciók:
1.o. Indiánok
2.o. Tiroli tánc
3.o. Hastáncosok
4.o. Ősemberek
5.a Sok kicsi koreai
5.b New York-i helyszínelők
6. évfolyam: Pálcikaemberek
7.a Fények az éjszakában
7.b Party lányok
9.o. DÉMAX-(Lábas Ferenc)
freestyle bemutatója
10.o. Mucus és a Csajok

Húsvéti gondolatok

Húsvét - mit is jelent? Valakinek talán plusz egy szabadnapot, vagy ünnepi pénzt, ha
ráesik a szolgálat. A háziasszonyoknak több munkát, nagyobb
terhet (a takarítás mellett sok
sütést-főzést). A tanulóknak
a tavaszi szünetet, valakinek a
húsvéti locsolkodást. Egyeseknek hosszú hétvégét – amikor
kirándulni lehet, rokonokat látogatni vagy éppen vendégeket
várni.
Mit jelent a húsvét a hívő ember számára? Keresztény ünnep,
tehát Krisztushoz kapcsolódik.
Igen, a húsvét Jézus Krisztus
feltámadásának ünnepe. A húsvéti misztérium (titok, hittitok)
nem értelmezhető nagypéntek
nélkül. Jézus feltámadásának
örömét megelőzte, meg kellett
előznie a kereszt fájdalmának, a
szenvedés drámájának.

Mint az árnyék és a fény…
A mi életünk sem csak csupán jó
vagy csak csupán rossz dolgokból áll. Így húsvét titkának mélyebb megértéséhez a keresztény
embernek is az ünnep kettőségét
kell szemlélnie.
Fájdalom/halál – feltámadás
Szomorúság – öröm
(A bűn) sötétsége – Isten megbocsátó kegyelmének világossága
Bűn – megváltás
Igen, Jézus értünk és helyettünk
szenvedett, halt meg és támadt
fel. Jézus Krisztus a mi megváltónk „aki vétkeinkért halált
szenvedett és megigazulásunkért
feltámadt.”
Legyen ez a mi húsvéti örömünk:
Isten szeret minket, Szent fia pedig megváltott bennünket. Biztosítva van az örök élet lehetősége, a többi rajtunk múlik…
Gyetkó László plébános

11.o. Reflektorfény tánc
Nem maradt el az alsó tagozatosok jelmezfelvonulása sem.
A zsűri az első 10 helyezettet
értékelte. A gyerekek játékot
választhattak. (I. helyezett: Zeusz, az egek ura)
„A magyar név
megint szép lesz…”
2013. március 14-én, csütörtökön ünnepelte iskolánk nemzeti ünnepünket.
A 7. osztályos tanulók ifjúsági
színdarabbal készültek, melynek címe: Petőf i szülei.
A diákok felelevenítették az
1848-as eseményeket, a forradalom akkori hangulatát,
megjelenítették a családok életét, köztük Petőfi családját is.
Újszerű megvilágításban, változatos színpadképpel, zenei
anyaggal tették igen színessé,
élményszerűvé az előadást.
A különböző hangszerek használata, valamint a népdalok
alkalmazása, az előadás hitelességét szolgálta.
„Iskolacsalogató”
2013. március 18-án, délután

14 órától a gimnázium aulájában várták a leendő első osztályos nebulókat a tanító nénik.
Játékos és vidám hangulatú
feladatokkal tették élményszerűvé a délutánt a kis óvodások
számára, akik könnyedén és
lelkesen oldottak meg minden
rájuk bízott feladatot. Jártasságuk beigazolódott az interaktív tábla használatakor is,
bátran vállalkoztak a feladványok megoldására. A tavasz és
a húsvét közeledtével a hímes
tojás és a nyuszi sem maradhatott el, a színes ábrák között ezt
is megtalálhatták a gyerekek.
Minden bizonnyal alig várják
már, hogy szeptember legyen
és nekik szólaljon meg az első
csengetés!
„Hitet adjon az ünneped,
Új tavaszt, új reményeket,
Segítsen értőn élni át
Vívódó lelkek sóhaját,
Érezni selymes fényeket,
Táruló tiszta, kék eget!”
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk mindenkinek!
Nagy Szabolcsné

KAMERÁK KERESZTTÜZÉBEN

A közelmúltban volt a műszaki átadás-átvétele városunkban a térfigyelő kamerarendszernek. A pályázati
forrásból megvalósult közbiztonsági beruházás avatásán a
rendszer kiépítői bemutatták a

városunkat behálózó és a frekventált területeinek megfigyelésére alkalmas kamera arzenál
működését, illetve az általuk
rögzített felvételek közbiztonsági, bűnüldözési felhasználhatóságát.
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JUBILÁL A SZÜRETI MULATSÁG

Tisztelt Dombrádi Lakosok!
1983-ban lelkes fiatalok szervezésében újra volt szüreti felvonulás
és mulatság Dombrádon. Az évek
múlásával már nem csak helyi
néptáncosok és zenészek vonultak
fel, hanem a környező település
néptáncot tanuló fiataljai is.
2013-ban 30 éves a már hagyományos felvonulás és néptánc-bemutató. A gazdasági nehézségek
miatt azonban egyre nehezebb egy
ilyen jeles eseményt megrendezni.
Még akkor is, ha több vállalkozó
egy-egy alkalommal támogatja is a
rendezvényt.

Tisztelt Olvasók!
Hogy mit is kérek
én Önöktől és támogatóinktól?
Nos, 2013-ban
szeretnénk méltóképpen megünnepelni a jubileumi
30 évet. Ennek
kapcsán
kikre
gondolunk elsősorban? Azokra,
akik táncoltak felvonultak segítettek egy-egy rendezvény megtartásában. Egyszeri
támogatásról van szó, melyből
méltóképpen megvalósíthatjuk az
ünneplést és az emlékezést.
A támogatást az alábbi formában
szeretnénk megvalósítani:
Úgynevezett
SZŐLŐJEGY
megvásárlására nyílik lehetőség
1.000 forintért. Erről emléklapot
kapnak támogatóink. A szőlőjegy
megvásárolható a művelődési házban május 2-ától szeptember 13áig. Bővebb információ kérhető
az Ady Endre Művelődési Ház és
Könyvtárban.

Hírek röviden az Adyból
Február 15-én a Szivárvány Óvoda
és Bölcsőde részére biztosítottunk
helyet a már hagyományos farsangi előadás megtartására, 19-én a
véradóknak nyújtottunk kulturált
környezetet karitatív tevékenységükhöz. Itt kell megemlíteni,
hogy a Móra Ferenc Általános
Iskola, Gimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola tanulói közöl
12-en jelentkeztek véradásra.
Január 16-án, február 20-án és
március 8-án szemvizsgálatnak
adtunk helyet, ezzel a lakossági
szolgáltatások bővültek.

Események még:
Február 25. Közmeghallgatás,
Március 8. Nőnap, Március 8.,
11., 12. Tüdőszűrés (A lehetőséggel 750 fő élt.) Március 14. A Móra
Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak megemlékezésetek
az 1848-49 szabadságharcról és
forradalomról. A március 15-ére
szervezett városi megemlékezést
a zord időjárási viszonyok miatt
március 19-én tartották.
Vincze Menyhért
igazgató

Magyar Kultúra Napja
A Magyar Kultúra Napját január 22-én ünnepeltük a művelődési ház nagytermében. Ünnepi köszöntőt mondott Vincze
Menyhért igazgató. A köszöntőt követően a Móra Ferenc
Általános Iskola, Gimnázium
és Alapfokú Művészeti Iskola
tanulói Brekk Zoltánné felké-

szítő tanár közreműködésével
irodalmi összeállítást adtak elő
a közel 80 fős közönségnek.
Az ünnepi műsort összeállította Brekk Zoltánné, Vincze
Menyhértné, Vincze Menyhért,
a technikai közreműködők Gál
Krisztián és Szridty Gojkó diákok voltak.

Dombrádi
Híradó

Nyugdíjas Farsangolók

A dombrádi ŐSZIRÓZSA
Nyugdíjas Klub február 14-én
tartotta második alkalommal a
Nyugdíjas Klubok Farsangi Találkozóját. A rendezvényre meghívást
kaptak a demecseri, a nyírbogdányi, dögei és szabolcsveresmarti
klubok tagjai. Köszöntőt mondott Vincze Menyhért, ezt követően vidám jelenetekkel mulatták az
időt. A fellépések után vendégül

láttuk a meghívott szépkorú-közösségeket. A jó hangulatról Kozma Gergő gondoskodott.
A sikeres rendezvény megszervezésében a klubtagok derekasan
kivették részüket: a tombolatárgyfelajánlásaik mellett az ajándékok
gyűjtését is a tagok vállalták és
végezték.
Vincze Menyhért
elnök

Ifjúsági diszkó az Adyban
Az általános és középiskolás diákok nagy örömére a művelődési
házban december 14-én, január
11-én és február 8-án ismét diszkót rendeztünk. Az alkalmanként 80-100 fiatal nagy örömmel
fogadta ezt a kezdeményezést.
A szervezésben részt vett Balla
Kálmán, Gál Krisztián, Szrdity

Gojkó, a Móra Ferenc Általános
Iskola, Gimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola diákjai. A szerb
származású Gojkó a zenét is biztosította a bulizni vágyó fiatalok
részére. A továbbiakban is szervezünk hasonló rendezvényeket.
Vincze Menyhért
igazgató

Húsvéti
készülÕdés

NYITVA TARTÁS

Március 26-án került megrendezésre a húsvéti készülődés elnevezésű kézműves foglalkozás.
A foglalkozáson húsvéti díszek
készítésére volt lehetőségük a fiataloknak, akik kipróbálhatták a
gipszöntést és a tojásfestést is.
Vincze Menyhértné
könyvtáros

HELYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS és HORVÁTH JÓZSEF
ALKOTÓHÁZ
Hétfő: 8.00-16.00
Kedd: 8.00-16.00
Szerda: 9.00-16.00
Csütörtök: 9.00-16.00
Péntek: 9.00-16.00
Szombat: 13.00-16.00
Vasárnap: 14.00-17.00

Locsolóvers

Locsolni jöttem, nem titkolom,
Szép szokás ez, így gondolom,
Múljon vizemtől a téli álom,
Bizony most én ezt kívánom!
Ha a hatás múlik is esztendőre,
Ígérem én itt leszek jövőre.
S nem adok az illendőre,
Locsolok én nyakra, főre.

Belépő: 200,- Ft/fő (a dombrádi
lakosok számára ingyenes)
- Dombrád-képeslap: 100,-Ft/
db
- Dombrád-monográfia: 1700,Ft/db
A tárlatvezetés díjtalan. Az alkotószoba használata is térítésmentes az intézmény által
kijelölt személy jelenlétében, a
megjelölt időpontokban.
Telefon:
Ady Endre Művelődési Ház
és Könyvtár
06-45/465-032
Tárlat és foglalkozásvezetők:
Katona Éva
Szántóné Gáncsos Beáta

Dombrádi
Híradó
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Hosszú életet, jó egészséget kívánunk az újszülötteknek,
bennük sok örömet a szülőknek.
Gyermek neve: 			
1. Gombos Nándor		
2. Berencsi Márk			
3. Jóni Benjámin			
4. Horváth Fanni			
5. Kocsis Anna Lujza		
6. Hermel Bence			
7. Rácz Sándor Félix		
8. Jóni Rikárdó			
9. Jóni Ronaldó			
10. Adorján Levente		
11. Széplaki Bence		
12. Szőke Krisztofer Márió
13. Mester Csaba Krisztián
14. Miklós Dorina		
15. Demeter József Ferenc		
16. Lakatos Szebasztián		
17. Lakatos Jázmin		
18. Csendi Rikárdó Béla		
19. Miklós Angelika Terézia
20. Kádár Edvárd			

Anyja neve:
Szrdity Enikő
Ködöböcz Gabriella
Jóni Tünde
Horváth Ildikó
Dr. Tóth Krisztina
Magyar Edit
Szövetes Beáta
Jóni Szilvia
Jóni Szilvia
Csercsa Mónika
Kazsuba Zsuzsanna
Demeter Dalma Adrienn
Horváth Erika
Miklós Ivett
Demeter Erzsébet Klaudia
Lakatos Annamária
Lakatos Mária
Csendi Szilvia Melinda
Miklós Rita
Horváth Natasa

Gratulálunk a házasságot kötötteknek és kívánunk
békés, boldog esztendőket az életben sok örömet.
Szilágyi Mihály

-

Tamás Krisztina

Hozzátartozók iránti részvéttel közöljük az elhunytakat.
1. Oláh Béla
2. Czap Miklós
3. Hyross Lászlóné (Nagy Jolán)
4. Harsányi Sándorné (Ágoston Anna)
5. Lakatos Tünde
6. Tamás Imréné (Almási Jolán)
7. Borbély Józsefné (Gombos Rozália)
8. Nagy Lászlóné (Kecsmár Irma)
9. Szónok Józsefné (Szántó Margit)
10. Lakatos László
11. Ilies Mária (Grigoras Mária)
Balláné Béres Margit
12. Szendrei József
György Zsuzsanna
13. Ágoston László

Szónok Józsefné: Búcsú (részlet)

Kedves rokonok, szomszédok,
gyülekezet!
Tőletek is búcsúzom.
Köszönöm, hogy temetésemre
eljöttetek,
Virág volt a kezetekben,
Mely az én elköltözésemet
jelentette.
Isten áldjon meg benneteket,
Nagyszámú gyülekezet;
Lelki szemeimmel látlak titeket,

Emlékemet őrizzétek meg.
Búcsúzásom ért itt véget,
Vár kiásott sírom mélye.
Nem lesz ott nehéz megpihenni,
Ahol már nem fáj semmi.
Most pedig maradjon meg
köztetek
A Hit, Remény, Szeretet.
E három.
Ezek közül pedig a legnagyobb a
Szeretet.

JELES JUBILEUMOK

50 éve együtt
Nemrégiben ünnepelték 50 éves házassági évfordulójukat:

Veress Ilona Irén
és Berencsi Gedeon

Vágó Edit Valéria
és Ignéczi Imre

Az örömteli esemény alkalmából erőt, egészséget és hosszú, boldog életet kívántak a települési önkormányzat részéről Kozmáné Kasza Veronika polgármester asszony és György Zsuzsanna Judit anyakönyvvezető.
90. születésnapja alkalmából 2013.
február 4-én Kulcsár Sándorné
(Csáki Aranka) ünnepélyes köszöntésére került sor.
A települési önkormányzat részéről
Kozmáné Kasza Veronika polgármester asszony és György Zsuzsanna
Judit anyakönyvvezető gratulált az
ünnepeltnek.

Ünnepi
Miserend

Március 28. (Nagycsütörtök)
1800 utolsó vacsora szentmiséje
Március 29. (Nagypéntek)
1800 nagypénteki szertartás
Március 30. (Nagyszombat)
2000 feltámadási szertartás
Március 31. (Húsvét vasárnap)
745 ételszentelés
1100 ünnepi szentmise
Április 1. (Húsvét hétfő)
1100 ünnepi szentmise
Április 7. (Húsvét 2. vasárnapja)
1100 ünnepi szentmise
Szeretettel várunk mindenki
az ünnepi szertartásokra! Mindenkinek áldásos nagyböjti
felkészülést,
kegyelmekben
gazdag, örömteli húsvétot kívánok!

Dombrádi
Híradó
HELYI KÖZÉLETI LAP
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