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Igazgatási szünet

Dombrád önkormányzata évről
évre megrendezi a Csülkös Napot,
mely egyben városnap is. Idén már
hetedik alkalommal rendezték
meg az eseményt, melynek előestéjén minden évben valamilyen
rekord megdöntése céljából fognak össze a város lakói. Volt már
palacsintasütési rekord, sor került
a leghosszabb rétes megsütésére,
de sikerült már rekordot állítani

a közös tűznél legtöbben szalonnát sütőknek is. Idén aszfaltrajzrekord megdöntésére került sor
a Tisza folyó töltésének városi
szakaszán. A rekord felállításához
legalább 600 négyzetméternyi összefüggő területen kellett rajzolni
a résztvevőknek.
Dombrád ismét beírta magát
a rekordok könyvébe, hiszen az
1280 négyzetméter területű rajz-

zal túl is teljesítette a kitűzött célt.
Az összefogást mutatja, hogy több
mint 500 résztvevőt regisztráltak
a helyszínen. Nemcsak gyerekek
vettek részt a rajzolásban, hanem
szülők, barátok, pedagógusok is
kifejezhették gondolataikat kreatív rajzukkal. A rekordkísérletben
résztvevők emlékül egy Aszfaltrajz-rekord 2013 feliratú tollat
kaptak. Az eseményről légi felvétel
készült, melyet egy motoros siklóernyős pilóta rögzített. Szebbnél
szebb rajzok készültek, például
Dombrád címere, kedvenc mesefigurák képe, különböző logók.
Polgármesterként nagy öröm
számomra, hogy sikerült ismét
olyan közösségformáló programot
találni, melyben kicsik és nagyok
egyaránt vidáman néztek a feladat
elé, és vették ki abból részüket.
Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
Dombrád Város Önkormányzat
Képviselő-testületének Dombrádi Közös Önkormányzati
Hivatala 2013. július 22-étől
augusztus 4. napjáig igazgatási
szünetet tart.

Parlagfű-irtási
ellenőrzés

Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy a városüzemeltetési osztály
munkatársai augusztus hónapban ellenőrzéseket fognak tartani, melynek célja- és eredményeképpen felkutatják a parlagfűvel
szennyezett ingatlanokat. Ezután
majd felszólítást küldenek az
érintett – tehát parlagfűvel fertőzött – ingatlanok tulajdonosainak
a gyomfertőzés megszüntetésére
vonatkozólag. A megadott gyomirtási határidő letelte után utóellenőrzést tartanak. Amennyiben
nem történt meg a gyommentesítés, úgynevezett közérdekű
védekezést rendelnek el, melynek
költségét az érintett ingatlantulajdonosoknak kell kifizetniük.
Farkas Béla
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Nyári gyermekétkeztetés

Örömmel értesítem a lakosságot, hogy önkormányzatunk sikeres pályázatának köszönhetően
idén is lehetőség nyílt a rászoruló,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek
50 százalékának szociális nyári
étkeztetésére, vagyis részükre napi
egyszeri meleg étkeztetés biztosítására.
Előzetes felmérés alapján 588
gyermek nyári étkeztetését igényeltük, azonban a pályázat 392
gyerek élelmezését biztosítja.
Önkormányzatunk 2013. június
17-étől augusztus 30-áig terjedő
időszakban, négy vállalkozó által
54 munkanapon keresztül biztosítja a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő kiskorú
gyermekek étkeztetését.
Az étkeztetésben csak kiskorú
gyermekek részesülhetnek. Amennyiben a gyermek a nyár folyamán
betölti 18. életévét, a programban
csak nagykorúsága betöltéséig vehet részt.
Abban az esetben, ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi

kedvezményre való jogosultsága
a program során szűnik meg, és
a gyermek törvényes képviselője
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság ismételt megállapítását nem kérte, a
megszűnés napjától a támogatásból nem biztosítható a gyermek
számára étkeztetés.

Kukavásár

A dombrádi önkormányzat
fokozott felelősséget érez a környezettudatos
hulladékgazdálkodás megteremtéséért, ezért a
szilárdhulladék gyűjtéséhez szükséges 120 literes gyűjtőedények
jutányos áron való megvásárlásához kíván lehetőséget nyújtani a
lakosságnak. A műanyag kukákat
a városgazdálkodási telepen (4492
Dombrád, Dolgozók útja 1. szám
alatt) mindössze 2 ezer forintért
lehet megvenni.

Agrárprogram

Ezúton szeretnénk tájékoztatást adni a dombrádi önkormány-

TESTÜLETI TÁJÉKOZTATÓ

A lap legutóbbi száma óta a Képviselő-testület többek között:
• 23/2013.(III.28.) önkormányzati határozatával döntött települési főépítész megbízásáról.
• 24/2013.(III.28.) önkormányzati határozatával döntött a Településrendezési Terv átfogó felülvizsgálatának szakmai előkészítését végző tervező megbízásáról.
• 28/2013.(III.28.) önkormányzati határozatával döntött a
Dombrád 1292/2. hrsz.-on lévő gázcsere telep-épület megvásárlásáról.
• 33/2013.(IV.25.) önkormányzati határozatával elfogadta az
önkormányzatnál és intézményeinél 2012. évben végzett belső
ellenőrzés tapasztalatairól szóló jelentést és beszámolót.
• 34/2013.(IV.25.) önkormányzati határozatával elfogadta a
Tisza-parti természetes fürdőhely üzemeltetéséről szóló szabályzatot.
• 36/2013.(IV.25.) önkormányzati határozatával döntött a
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde nyári nyitva tartásáról
• 47/2013.(V.08.) önkormányzati határozatával döntött a TISZA KERTJE Szociális Szövetkezet alapításában való részvételről.
• 7/2013.(IV.26.) önkormányzati rendeletével elfogadta az önkormányzat 2012. évi költségvetésének zárszámadását.
• 48/2013.(V.28.) önkormányzati határozatával döntött a víziközmű-üzemeltetési jogviszony megszűntetéséről és létesítéséről.

zat mezőgazdasági programjáról.
Amint az talán sokak előtt ismert, önkormányzatunk sikeres
pályázatának köszönhetően idén
március 11-étől a Kistérségi Startmunka Mintaprogram keretében
mezőgazdasági projektet indított
városunk.
A mezőgazdasági programelemben 14 fő közfoglalkoztatott
segítségével 1 hektár területen
kordonos uborkát, ugyancsak 1
hektáron pedig gyógynövényt (jelesül mályvát) termesztünk.
Az uborka szedése és értékesítése már elkezdődött. A mályva
szépen fejlődik, hamarosan megkezdődhet a növény virágának
szedése, valamint értékesítése.
Takácsné Ráti Mariann

Kóbor ebek Dombrádon

Statisztikák szerint ma Magyarországon a kóbor kutyák száma nagyjából 100 ezerre tehető.
Problémát jelent ez természetesen Dombrádon is, ahol szintén
nagyszámban vannak a gazdátlan
ebek. A probléma megelőzése, illetve magának a gondnak megfelelő kezelése érdekében városunk
önkormányzata komoly lépéseket
tesz. A városgazdálkodási csoport

tagjai testi épségüket kockáztatva fogják be ezeket a kóbor ebeket. Ezt követően a kutyákat az
erre kialakított helyen két hétig
tartják, illetőleg ez idő alatt várják a tulajdonosok jelentkezését.
Amennyiben nem jelentkezik az
állat gazdája, menhelyre kerülnek
a barátságos és egészséges jószágok. A beteg, öreg állatokat a két
hét elteltével állatorvos segítségével elaltatják.
A kóbor kutyák életben maradási esélyei igen alacsonyak.
(Mindamellett, hogy sok esetben
közvetlen veszélyt jelentenek a
járókelőkre.) Itt - és ezért is - szeretnénk ismételten felhívni a lakosság figyelmét a felelősségteljes
állattartásra!

Várda-Víz helyett
Nyírségvíz
Tájékoztatjuk a dombrádi családokat és háztartásokat, hogy
2013. június 1-jétől a lakosság
ivóvízzel való ellátását, a szennyvízelvezetést és -tisztítást a
NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza
és Térsége Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság látja el.

• 52/2013.(V.30.) önkormányzati határozatával döntött a
2013/2014-es tanévben az óvodában indítható csoport számáról és létszámairól.
• 54/2013.(V.30.) önkormányzati határozatával döntött a
Dombrádi Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről.
• 55/2013.(V.30.) önkormányzati határozatával határozott a
Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyásáról.
• 63/2013.(VI.13.) önkormányzati határozatával elbírálta a
2013. évi szociális nyári gyermekétkeztetésre benyújtott árajánlatokat.
• 65/2013.(VI.19.) önkormányzati határozatával döntött a
„Dombrád város belterületi csapadék- és belvízvédelmi fejlesztése” című projekt kivitelezése tárgyú, a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) III. rész szerint induló nyílt
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívására benyújtott ajánlatok elbírálásáról.
• 68/2013.(VI.19.) önkormányzati határozatával döntött közbeszerzési eljárás lefolytatásáról az Új Széchenyi Terv ÉszakAlföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Egészségügyi központ felújítása Dombrád városában” című,
ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0080 jelű nyertes pályázat kapcsán.
• 71/2013.(VI.19.) önkormányzati határozatával döntött a
Felső-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás Társulási
Megállapodása felülvizsgálatáról és módosításáról.
György Zsuzsanna Judit
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Városfejlesztési „leltár” – félidőben
Pályázati forrásból megvalósítandó önkormányzati beruházásokat, fejlesztéseket és
terveket vettünk górcső alá
Az önkormányzati ciklus félidején túl arra kértük Kozmáné Kasza Veronika polgármestert, hogy
tekintse át a város előtt lévő legfontosabb – pályázati forrással támogatott, illetőleg önerős – városi
fejlesztési feladatokat, beruházásokat.
– Egyik legfontosabb és legörvendetesebb közérdeklődésre számot
tartó hírünk, hogy az Új Széchenyi Terv Észak-Alföldi Operatív
Program támogatási konstrukció
keretében „Egészségügyi központ
felújítása Dombrád városában”
címmel benyújtott pályázatunkat
az Észak-Alföldi Operatív Program Irányító Hatóságának vezetője 47 millió 21 ezer 687 Ft összegben támogatásra érdemesnek
ítélte – újságolta a városvezető,
aki a fejlesztés kapcsán további
részletekkel is szolgált: – Az önkormányzati pályázat 100 százalékos támogatási intenzitásban
részesült.
– Mi a beruházás elsődleges célja?
– A projektben tervezett fejlesztés legfontosabb célja, hogy
a Kossuth utcában lévő önkormányzati tulajdonban lévő telken az elavult épületet felújítsuk
komplex akadálymentesítéssel és
energiahatékonyság-növeléssel
együtt. Magyarán az egészségügyi
alapszolgáltatásokat szeretnénk
vonzóvá tenni infrastruktúrafej-

lesztéssel és a munkafeltételek minőségének javításával. A projekt
hozzájárul az esélyegyenlőség elveinek érvényesüléséhez, a fogyatékossággal élő és a megváltozott
munkaképességű emberek egészségügyi alapellátásához való akadálymentes hozzáféréshez. Ezzel
nő népességmegtartó ereje, javul a
közszolgáltatások színvonala
– Különféle „vizes” fejlesztésekről is
hallani híreket.
– Városunkban az egészséges ivóvíz ellátása biztosított, de feltétlenül szükség van a kistiszaháti
ivóvízhálózat rekonstrukciójára.
A Beregi Ivóvízminőséget Javító
Önkormányzati Társulás Környezet és Energia Operatív Program
keretében benyújtott pályázat magában foglalja Kistiszahát településrészünk egészséges ivóvízzel történő ellátását. Önkormányzatunk
a Felső-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás tagjaként sikeresen pályáztatott a „Felső-Szabolcsi
szennyvíz-elhelyezési és tisztítási”
pályázati konstrukcióban szennyvízhálózat bővítésére. A beruházás
várhatóan idén elkezdődik, és a
megvalósítás üteme szerint 2013ban ez közel 12,5 millió forint önerő biztosítását jelenti. Ugyancsak
pályázat keretében valósulhat meg
a város belterületi csapadék- és
belvízvédelmi fejlesztése a Thököly, a Bercsényi, a Felszabadulás,

Városszépítő önkéntesek
Több mint száz önkéntes fiatal érkezett június végén településünkre. Látogatásuk apropója egy ÖnkÉNtes
Fesztivál elnevezésű rendezvénysorozat volt. Az ország és világ számtalan
pontjáról érkeztek segíteni kívánó
- és természetesen szórakozni vágyó fiatalok június 27-30. között a Tisza
partra.
A Dombrádi Gyermek- és Ifjúsági
Önkormányzat képviselői és önkéntes segítői nagy fába vágták a
fejszéjüket. A fesztivál résztvevőinek
mindennapjaiba beletartozott napi
rendszerességgel egy-egy önkéntes
tevékenység. Csütörtök este egy
városismereti vetélkedőn keresztül

megismerkedhettek
településünk
nevezetességeivel, szobraival, köztéri
alkotásaival, melyek mellett játékosan betekintést nyerhettek a település
történetébe. A pénteki önkéntes tevékenységek között volt a település arculatának feldíszítése, a központban
rámpákat festhettünk, felújítottuk a
temető kerítését, a városgazdálkodás
telephelyén pedig faanyagot készíthettünk elő a későbbi feldolgozáshoz, a gyerekházban pedig a Csülkös Nap játékaihoz készítettünk elő
segédeszközöket. Az esték mindig a
szórakozás jegyében teltek: volt magyar táncház, diszkó, mulatós zene
és megannyi más program. Csülkös

az Andrássy, a Rákóczi, a Vasút,
az Ószőlő, a Kossuth, a Petőfi és
a Kölcsey utakon, a Dolgozók útján, a Szabadság téren, és a Béke
tér környékén. A projekt összköltsége kevés híján 320 millió 197
ezer forint.
– Mit lehet és kell tudni a városi
piacról?
– A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához pályázati felhívásának
keretében valósulhat meg az úgynevezett kisvárosi piac kialakítása.
A pályázat nettó kiadásra jutó támogatási összege 30 millió forint.
A kivitelezés határideje 2013. október 15-e. A munkát a helyi Kelet-Roofer Építőipari és Szolgáltató Bt. végzi. Itt jegyezném meg
– bár szervesen nem ide tartozik
–, hogy február 19-étől működik
hivatalosan Dombrádon a térfigyelő kamerarendszer. A nyolc
éjszaka is „éber” kamera a Dombrád Polgárőr Egyesület 6,5 millió
forintos LEADER-pályázatának
eredménye.
– A mórás sportudvar projektje mit
tartalmaz?
– Lehetőségünk nyílt iskolai és
utánpótlás sport infrastruktúra
fejlesztésére. Az erre vonatkozó
pályázaton maximálisan 20 millió igényelhető. Mi a települési
besorolás alapján 90 százalékos támogatási igényt nyújthattunk be.
Napon mászófallal, infó-pulttal,
gyöngyfűzéssel és arcfestéssel vártuk
a fiatalokat. Az önkénteseink besegítettek még a szervezésbe is. Vasárnap
délben „a zsebkendő lengetése” közben pedig megfogadtuk, hogy jövőre
ugyanitt találkozunk (reméljük még
többen)!
A DIFI-házban sem álltak le a programok, folyamatosan várjuk a fiatalokat változatos programokkal, csocsóval, pingponggal, nyári munkákkal,
tanácsadásokkal. Július végén pedig
beindulnak a különböző képzések,
mint például: pályázatíró, emberi
jogi alapismeretek, programszervező
és sok egyéb más.
Surányi Ádám

Dombrádi
Híradó

A pályázati forrás segítségével a
Móra területén új atlétikai sportpálya létesítésével és a meglévő
sportpálya felújításával a minőségi sportoktatást, valamint a tömegsport és a szabadidő hasznos
eltöltését biztosítanánk. Az alábbi
műszaki tartalomra kaptunk ajánlatot: négysávos, 4 méter széles,
400 méter hosszú vörös salakos
futópálya, sportpálya körül acélkorlát készítés, 2 db 20 méter hosszú, 5 méter magas labdafogó háló
építése, 60 x 90 méteres és 50 x
30 méteres sportpálya területének
tárcsázása, kiegyenlítése, füvesítése. Napirenden van továbbá mint
saját forrásból megvalósítandó fejlesztés a főtér rendezése (Szabadság út és a Házasságkötő Terem
előtti rész.
– Esetleg kulturális tartalmú projektek is vannak a tarsolyban?
– Igen, az egyik projekt célja
Dombrád helytörténetét feldolgozó olvasókönyv ismételt kiadása, melyre forráshiány miatt eddig
nem volt lehetőségünk. A LEADER-nek köszönhetően lehetővé
vált a monográfia ismételt kiadása. A jövő évi városnapot is ide
számítom. A rendezvény keretén
belül egy kiállítással a disznótort
mint népi hagyományt szeretnénk felelevenítetni. A 2014. június 28-án tartandó Csülkös Nap
folyamán a korábbiakhoz hasonló
módon változatos és színes programokkal várunk minden vendéget. Az est fénypontjának egy
90 perces koncert ígérkezik, s a
rendezvényt jövőre is tűzijátékkal
tervezzük lezárni.
Tábori toborzó
Kedves fiatalok! Idén nyáron lehetőséget biztosítunk nektek arra, hogy
különböző országokba kiutazzatok
nyaralni. Fizetjük az útiköltséget, a
szállásotokat, napi háromszori étkezéseteket és még egy kis zsebpénzt
is tudunk biztosítani hozzá. Bárki
jelentkezhet, aki betöltötte a 16. életévét és még nem múlt el 30 éves.
Bővebb információ: 06-30/878-1031
vagy személyesen a DIFI-házban.
Új NYITVATARTÁS a DIFIHázban
Hétfő:		
9.00 - 15.00
Kedd:		
9.00 - 15.00
Szerda:		
10.00 - 16.00
Csütörtök:
9.00 - 15.00
Péntek:		
9.00 - 15.00
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Tanévzáró és ballagás a Mórában
Az ünnepélyes tanévzáróra és ballagási ünnepségre június 15-én
került sor iskolánkban. Az elballagó diákok közül három tanuló
részesült Móra Emlékplakettben,
mivel a 8 év alatt kitűnő teljesítményt nyújtottak tanulmányaik
során. Az emlékplakettes diákok:
Karászi Kíra, Molnár Zsanett Vivien és Simon Beatrix Krisztina.
Elért eredményeikhez gratulálunk, a középiskolai tanulmányaikhoz pedig sok sikert, kitartást
kívánunk!

A VII. Csülkös Nap
versenyeredményei

8.a osztály – Osztályfőnök: Pál László

Névsor: Bandor József, Bandor Kinga, Berecz Dániel, Császár Levente, Domokos Barbara, Domokos Klaudia, Gonda Márk, Horváth Izabella Dzsenifer, Horváth Dezső, Jónás Alex, Kanalas Patrik, Karászi Kíra,
Kassai Miklós, Katona Enikő, Komlósi Tamás, Lábas Dániel, Lábas Gergő László, Molnár Patrik, Molnár
Zsanett Vivien, Potor Gergő, Simon Beatrix Krisztina

8.b osztály – Osztályfőnök: Csákiné Szanyi Julianna

Névsor: Balogh Mária, Bandor Krisztofer, Dávid Krisztofer, Gombos Alex, Hermel Anett, Illés Nikolett,
Jóni Gábor, Kádár Krisztián, Lakatos Albert, Lakatos Alexandra, Lakatos Rita, Magyar Dóra, Miklós József
Olivér, Miklós Péter, Miklós Szabina, Miklós Sztella, Molnár István, Nemes Máté, Sápi Valéria

Sátordíszítés:
I. Háda Team
II. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
III. Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola
IV. Különdíj: Bereczky Zsigmond
Református Általános Iskola
V. Különdíj: Dombrád és Térsége
Szociális Alapszolgáltatási Központ
Kispályás labdarúgás:
I. Brazil Csapat
II. Saláta
III. Jamaica
Gólkirály: Ifj. Balla János
Legjobb kapus: Virág Csaba
Legjobb mezőnyjátékos: Kovács
Imre Zoltán
Virtusvetélkedő:
I. Szőke Zsolt
II. Simkó József
III. Helmeczi Tibor
Főzőverseny:
I. Háda Team
II. Ajak Nagyközség Önkormányzata
III. Őszirózsa Nyugdíjas Klub
IV. Különdíj: Dombrádi Motoros Klub
V. Különdíj: Lakatos Adolf (Harley Davidson)
VI. Különdíj: Dombrád és Térsége Szociális Alapszolgáltatási
Központ
VII. Különdíj: Tesók csapata
VIII. Különdíj: Tanárok csapata
(Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola)
Karaoke-verseny:
I. Kenyeres Kata
II. Szenyán Csilla
III. Révész Leila
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Dombrádi
Híradó

A GYŐZTES ÉTEL RECEPTJE
Bazsalikomos sertéscsülök petrezselymes zsemlegombóccal
A sertés csülköt összeaprózzuk, megmossuk, és
pörköltalap lében főzzük. Hozzáadunk két cikk
fokhagymát. Ízesítjük borssal és friss zöld bazsalikomlevéllel (a kis csokor bazsalikomot száránál
fogva engedjük a pörköltbe és hagyjuk, hogy a
levelek belefőjenek).

Fotók: Molnár Réka

Köret: a krumplit puhára főzzük, pépessé törjük hozzáadjuk a beáztatott
zsemlét, petrezselymet, tojást és zsemlemorzsát, majd gombócokat formálunk belőle. A gombócokat kifőzzük,
és a főtt csülökbe téve felrottyantjuk.
Mindenkinek jó étvágyat kívánunk a
VII. Csülkös Napi győztes ételhez!
Győri Gyuláné

Dombrádi
Híradó
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Tanévzárás a Bereczkyben
Mozgalmas hétköznapok állnak
mögöttünk, ha számba vesszük
az elmúlt tanév eseményeit. Első
szavunk a hálaadás és köszönetmondás Teremtő Istenünknek,
aki naponként tenyerén hordozva
minket, adott erőt a munkához.
Sikerekben, eredményekben gazdag tanévet tudhatunk magunk
mögött. Tanulóink különböző
országos versenyeken mérettették
meg tudásukat, ahol kiváló eredményekkel öregbítették iskolánk
hírnevét.
Gyulán az Országos Biblia Történetmondó Versenyen hét tanuló
képviselte iskolánkat, Simon Zalán 2. osztályos tanuló különdíjat
kapott. Nagykőrösön az országos
levelező tanulmányi verseny döntőjén szintén hét tanuló vett részt

különböző tantárgyakból. Nagy
örömünkre szolgált a versenyen
való helytállás és az elért eredmények: Berencsi Lilla 3. osztályos
tanuló magyar nyelvből 2. helyezést, Tölgyesi Fanni 3. osztályos
tanuló környezetismeretből 2.
helyezést, Puskás Róbert és Molnár Dániel természettudományi
komplex vetélkedőn 3. helyezést,
Szántó Emese 7. osztályos tanuló történelemből 2. helyezést és
Oláh Csaba 8. osztályos tanuló
történelemből 3. helyezést ért el.
Iskolánk aerobic csoportja részt
vett Sátoraljaújhelyen a Zemplén
Országos Minősítő Táncfesztivál
és Koreográfus Versenyen, ahol
bronz minősítést kapott. Először
adatott meg a lehetőség iskolánk
focicsapatának, hogy részt vehetett

a vajáni testvériskolánk által szervezett kupán. A kellemes időtöltés
mellett 3. helyezést ért el a csapatunk és Baglyos Sándor a „legjobb
kapus” címet szerezte meg. Május
utolsó hetében gyermeknap alkalmából több vidám programmal
kedveskedtünk
nebulóinknak:
megnézhették a Nagyot mondó
Tóbiás című zenés darabot, ugrálhattak trambulinon és légvárakban, üzemlátogatáson vettek
részt. A helyi rendőrőrs közreműködésével kerékpáros vetélkedőt
szerveztünk nekik, mentőautó
bemutatására, illetve a mentők
munkájának megismerésére nyílt
lehetőségük, valamint betekintést
nyerhettek a szabadban történő
sütés-főzés rejtelmeibe. Tanulmányi kirándulásunk úti célja Eger
volt. A váron kívül meglátogattuk
a Bazilikát és a Szemfényvesztés

kiállítást. Tanévünket június 16án meghitt ballagási- és tanévzáró ünnepséggel zártuk, amelyen
búcsút vettünk 21 nyolcadikos
diáktól. A ballagó nyolcadik osztály névsora: Baglyos Sándor, Balogh Márk, Barati Béla, Búza Zsolt
Máté, Giesinger Dorka Petra, Horváth Vivien, Horváth Zsolt, Kelemen Mónika, Lábas Magdolna,
Lakatos Beatrix Diána, Lakatos
Dóra, Lakatos Nikoletta, Mándi
András, Nagy Viktória, Oláh Csaba, Pataki Patrícia, Pásztor József,
Rácz Rita, Sándor Dániel, Székely
Tamás János, Varga Alex. Osztályfőnök: Fülöpné Balla Ildikó
A nyári szünetre kívánunk mindenkinek jó pihenést, testi-lelki
feltöltődést!
Simonné Kovács Edit
és Lukács Adrienn

Egészséghét: fÛvel és fával
Dombrádon idén is megrendezték
az egészséghetet. A hetet különböző szűrővizsgálatokkal indították.
A második napon várandós kismamáknak volt előadás: a kisvárdai
Felső-Szabolcsi Kórház egyik szülész-nőgyógyász orvosa a várandósság minden eshetőségéről tartott
felvilágosítást. Az előadás alatt a
leendő anyukákat a szervezők megvendégelték.
A harmadik nap az Egészségnap
az Alkotóházban címet viselte. Az
alkotóházi dolgozók egésznapos
rendezvénnyel készültek a helyi
óvodásoknak és iskolásoknak. A
gyermekekkel játékos vetélkedőkön keresztül ismertették meg az
egészséges táplálkozás és életmód
szabályaival. A kicsik számára volt
zöldség- és gyümölcsfelismerés
szaglás és tapintás alapján, valamint
családrajz és gyümölcsös kifestők.
A kicsik „Egészség ül a fűben”

címmel szabadtéri játékban vettek
részt, míg a nagyok részére tesztlapok és memóriajátékok jelentettek izgalmat. A következő napon
a Móra Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola tanulói
számára fogápolási előadást tartott dr. Dolhai Attila iskolafogász.
A tanulók az előadás végén almát
kaptak ajándékba. („Minden nap
egy alma, az orvost távol tartja!”) Az
egészséghét ötödik napján a Gyerekház tartott a fiatal anyukáknak
és gyermekeiknek baba-mama tornát Szűcsné Kovács Anikó vezetésével. A mozgás fontosságáról beszélt
a jelenlévő anyukáknak a Gyerekház vezetője, Etelka. A résztvevőket
eperturmix-szal kínálták.
Az egészséghét zárásaként fát ültettek a helyi óvodások a Körzeti
Orvosi Rendelő kertjében. A rendezvény fővédnöke Dombrád Önkormányzata volt.

Anyák napja az egészségmegÕrzés jegyében
A dombrádi Védőnői Szolgálat, a
Szociális Alapszolgáltatói Központ
és a város Polgármesteri Hivatala
szervezte azt az anyák napjával
egyben tartott egészségnapot,
amelyen anyák napi műsort adtak
a Móra Ferenc Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 1. osztályos tanulói.
A rendezvényen megjelent édesanyákat Kozmáné Kasza Veronika
polgármester köszöntötte.
Ezt követően egészségügyi előadásokat hallhattak a jelenlévők:
a gyomor és bélrendszer szervi
és funkcionális betegségeiről dr.
Olajos András és dr. Teremy Ágnes
Angéla háziorvosok tartottak elő-

adást. A résztvevők az előadások
után dr. Ritli Jánosné gyógyszerész
az emésztésre ható vény nélkül
kapható gyógyszerek, gyógyteák
és cseppek kiállítását nézhették
meg.
Eközben a védőnők és a gondozónők végezték a különféle
egészségügyi szűréseket: testsúlyt,
magasságot, testzsírt, koleszterint,
vércukorszintet és vérnyomást
mértek. A rendezvény végén saját
készítésű receptfüzettel ajándékoztuk meg a közönséget, amelyben nagymamáink ételreceptjei
találhatók.
Pásztorné Bodor Katalin
védőnő
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Mese-híd a kisgyerekes
családoknak

Az év eleji bizonytalanságok megszűnésével újra felpezsdült az élet
a „gyerekek háza táján”. Nyüzsgő
hétköznapokat és sok izgalmas
programot hagyunk magunk után
a 2013-as év első feléből. Ahogy
korábban már hírt adtunk róla,
ezentúl állami támogatásban részesülnek a gyerekházak, köztük a
dombrádi is. Üröm az örömben,
hogy sajnos idén lecsökkentett ös-

szegekkel, így egy-két nagyszabásúra tervezett programunkat szerényebb formában tartunk majd
meg, esetleg el is kell halasztanunk.
Ugyanakkor büszkén mondhatjuk
el, hogy a hozzánk járó családok
már nem csak a nagy és látványos

rendezvényeken
képviseltetik
magukat, hanem ugyanolyan lelkesen vesznek részt egy-egy szűkebb körű vagy „ad hoc” jelleggel
szervezett programon. Ilyen volt
a közelmúltban a Gyerekház udvarán szervezett szalonnasütés, a
hetente megtartott alkotóműhelyek, főzőcskézés, az egészséghét
nálunk tartott zárónapja, és az is,
hogy közösen vettünk részt az aszfaltrajz-rekordon,
illetve a csülkösnapi
sátorállításon. Ezekből
a pillanatokból
szedtünk össze
néhány
képet,
reméljük kedvet
csinálunk azoknak is, akik már
rég, illetve még egyáltalán nem
jártak nálunk.
Hiszen Mese-híd Gyerekház egyforma szeretettel vár minden kisgyerekes családot, éljen tehát mindenki a lehetőséggel!
A Mese-híd Gyerekház dolgozói

Dombrádi
Híradó

Kirándultak az óvodások

Június elején a nagycsoportosaink kedvezményes kiránduláson
vettek részt. A kirándulás anyagi
fedezetének nagy részét pályázati
pénzből teremtette elő az óvoda.
A Rákóczi úti óvodások Tokajba utaztak. Itt sétahajóra ültek,
és a Bodrogon hajózva ámulattal
nézték a csodálatos tájat, ez maradandó élményt nyújtott számukra, hiszen szinte nem is volt
olyan gyerek, aki kipróbálta volna
valamikor a hajón való utazást.

A Kossuth úti óvoda nagycsoportosai pedig Nyíregyházára
utaztak. Itt az első program egy
szuper játszóházi látogatás volt.
Az itt töltött másfél óra olyan rövidnek tűnt, hogy észre sem vették az idő múlását. Minden gyerek és felnőtt azt mondta, hogy
ide később is szívesen visszajönne.
A következő megálló egy posta
volt. A gyerekek megismerkedtek
az ott folyó munkával: a levélfeladás, a csomagszállítás menetével,

– A gyerekeink már óvodás korban ismerkednek a közlekedéssel,
a közlekedési eszközökkel. Sajnos
kipróbálni ezeket sokszor nincs
lehetőség. Délután egy borospincébe látogattak el, ahol megismerkedtek a borkészítés folyamatával.
Sokan emlékeztek rá, hogy az óvodában is szoktunk mustot préselni
a szüreti nap alkalmával.
Estére hazafelé menet még
megálltak egy szép játszótéren,
ahol mindenki kedvére futkározhatott, és játszhatott egy jót.

és minden óvodásnak lehetősége
volt egy előzőleg saját maga által
rajzolt lapot postára adni, amit a
következő nap Dombrádon kaptak meg. Nagy örömmel újságolták később, milyen meglepetés
volt a szülőknek a gyerekek által
feladott rajzok megérkezése.
Ebéd után egy mesefilmet néztek meg a Nyír-Pláza mozijában,
majd egy jó fagylaltozás után fáradtan, de sok élménnyel tértek
haza.
Markó Istvánné

Dombrádi
Híradó
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Hosszú életet, jó egészséget kívánunk az újszülötteknek,
bennük sok örömet a szülőknek.
Gyermek neve: 			
1. Sápi Roxána
2. Petrovszki Hanna Szófia
3. Balajti Dominik
4. Lakatos Csaba
5. Mátyás Panna
6. Jónás Kevin
7. Molnár Csilla Rebeka
8. Sándor Tatjána Irén
9. Balajti János Kristóf
10. Kovács Jázmin
11. Lakatos Bianka
12. Szarka Vanessza Valentina
13. Szabó Evelin Melissza

Anyja neve:
Kazsuba Renáta
Csehik-Szentmiklóssy
Krisztina Antónia
Balajti Ágnes
Lakatos Katalin
Kindák Anikó
Jónás Elza
Kindák Csilla
Boros Irén
Háda Tünde
Kovács Klaudia
Lakatos Melinda
Szarka Erzsébet
Horváth Tímea

JELES JUBILEUMOK
ÁLLAMPOLGÁRI ESKÜ

A város polgármestere, Kozmáné
Kasza Veronika előtt 13 fő korábban külföldi állampolgár, ünnepélyes keretek között a Házasságkötő
Teremben tette le az állampolgársági esküt.

mányzat részéről Kozmáné Kasza
Veronika polgármester asszony
és György Zsuzsanna Judit anyakönyvvezető.

65. házassági évforduló

Nemrégiben ünnepelték 50 éves
házassági évfordulójukat: Harsányi Zoltán és Balla Jolán. Az
örömteli esemény alkalmából
erőt, egészséget és hosszú, boldog
életet kívántak a települési önkor-

Tömösváry János és Kiss Ibolya
2013. május 23-án ünnepelték
65. házassági évfordulójukat. E
jeles alkalomból köszöntik őket
gyermekeik, unokáik és dédunokáik, és erőt, egészséget, boldog
éveket kívánnak sok-sok szeretettel.

Balla Jolán
és Harsányi Zoltán

Kiss Ibolya
és Tömösváry János

50 éve együtt

Gratulálunk a házasságot kötötteknek és kívánunk
békés, boldog esztendőket az életben sok örömet.
Gál Attila
Sápi László

-

Váradi Evelin
Kazsuba Renáta

Hozzátartozók iránti részvéttel közöljük az elhunytakat.
1. Juhász Gézáné (Ágoston Margit)
2. Balla Gézáné (Kiss Lujza)
3. Ágoston Sándorné (Pete Eszter)
4. Kertész Lászlóné (Sipos Gizella)
5. Geri Sándorné (Tóth Viola)
6. Szántó Istvánné (Csomós Margit)
7. Oszlánszki Andrásné (Pekola Margit)
8. Harsányi Gyula
9. Sándor András
Balláné Béres Margit
10. Kovács László
György Zsuzsanna

BAJNOK A FOCICSAPAT!
A dombrádi futballcsapat a
megyei II. osztály Nyírerdő-csoportjának bajnoka lett! A csapat
vezetősége a magasabb szintű
futballszereplés lehetőségét nem
akarta veszni hagyni, már csak
azért sem, mert az együttes meglehetősen hosszú idő (29 év!) után
nyert bajnokságot. A döntés nem
volt könnyű, mivel mindannyian tudjuk, hogy a mai gazdasági
helyzetben nehéz megteremteni a
minőségi futballjátékhoz szükséges feltételeket. A sportegyesület
nagy figyelmet fordít az utánpótlás-nevelésre. Több ígéretes kor-

osztály bontogatja szárnyait, ez a
tény is azt tükrözi, hogy a dombrádi együttesnek érdemes megmérettetni magát a megye legjobb
csapatai között.
A bajnokcsapat
a VII. Dombrádi Csülkös Napon ünnepélyes
keretek
között
vehette át a megyei II. osztály
nyertesének járó
kupát, oklevelet
és aranyérmeket.
A felnőtt bajnok-

ság győztesei ezúton szeretnék
megköszönni a segítséget mindazoknak, akik támogatták őket.
A teljesség igénye nélkül néhány
lelkes szurkoló és technikai segítő
nevét említeném: (rendezők) Illés
Sándor, Szabó József, Geri Zoltán,
Berencsi Ferenc, Szendrei András,
Szántó László, Diós Krisztián, Diós
Gábor, Hoksz András és a helyi polgárőr egyesület tagjai.
A továbbiakhoz győztes meccseket, kitartást, sok sikert kívánunk
a csapatnak!
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Híradó
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