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Dombrádi díjazottak: lelkész és óvónÔ
Munkásságukkal gazdagították
nemcsak a rájuk bízott intézményeket, hanem az egész települést
Az új kenyér ünnepén Kozmáné
Kasza Veronika dombrádi polgármester kitüntetéseket adott át.
Idén a Pro Urbe-díjat Sipos Kálmán református lelkész, míg a A
köz szolgálatáért elismerést Markó Istvánné, a Szivárvány Óvoda
és Bölcsőde vezetője érdemelte ki.
A Dombrád Városért – Pro
Urbe-díj idei kitüntetettjének
mottója: „Hivatásom a hobbim.”,
azaz a Biblia és annak tanulmányozása. A lelkipásztor Miskolcon
született, ősei a zempléni Vámosújfalu évszázadok óta meghatározó alakjai. Két lelkész született
közvetlen felmenőiből: egy római

katolikus és egy református. A családból többen a nagyhírű Sárospataki Református Kollégiumban
tanultak, de az otthon maradottak is mindannyian az anyaszentegyház szolgálatában álltak.
Így nem csoda, hogy a templomban mindig jól érezte magát. A családi indíttatás 17 éves
korában, egy egyházi ifjúsági találkozón hozta meg gyümölcsét:
elhatározta, hogy lelkipásztor
lesz. Miskolci középiskolásként
rendszeresen látogatta az író-olvasó találkozókat, így találkozhatott Hegedűs Géza és Czakó Gábor
írókkal és Utassy József költővel.
Ifjúként régésznek készült, az irodalom és a történelem máig kedves tudományágai.

A Debreceni Hittudományi
Egyetemen szerezett lelkészi oklevelet. Első szolgálati helyére Sajóvárkonyba már feleségével, Sipos
Kálmánné Bihari Katalinnal érkezett, majd szolgáltak Szatmárököritón és Újkenézben. 1991 őszétől szolgálja feleségével együtt a
dombrádi református egyházközséget. 1993-ban - az országban
elsők között - újraindította az egykori református egyházi iskolát,
Újdombrádon pedig felépíttette a
település református templomát.
1983-ban jelent meg első bibliatanulmánya, azóta is rendszeresen
publikál egyházi folyóiratokban.
1995-ben első díjat nyert el a
Nemzeti Pantheon Alapítvány pályázatán A dombrádi zsidó temető

bemutatása című pályaművével.
1996-ban ugyanezen a pályázaton
A dombrádi zsidó családok című
dolgozatával nyert el első helyezést. A dombrádi születésű Orosz
Károllyal együtt nyolc kötetben
kiadta a helytörténeti dolgozatokat tartalmazó Dombrádi Olvasókönyvet. Kiemelkedő kutatási
tevékenységet végzett a dombrádi
családok múltjáról és a családfakutatásban is jeleskedett.
A Dombrád Város Közszolgálatáért-díjazott a Szivárvány Óvoda vezetője. Az általános iskolát
szülőhelyén, Dombrádon végezte,
majd a kisvárdai érettségi, valamint a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán szerzett diploma
után lett a dombrádi óvoda nevelőtestületének tagja. 1993-tól
vezető óvónői munkakört tölt be.
2002-ben a Budapesti Műszaki és
(Folytatás a 2. oldalon)
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Dombrádi díjazottak:
lelkész és óvónÔ
(Folytatás az 1. oldalról)

Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán vezető és pedagógus szakképzettséget
szerzett. 2009-től a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjeként dolgozik. Méltatásakor a polgármester
Kodály Zoltánt idézte: „Van-e szebb hivatás, mint új kertbe
az első jó magot vetni?” A szónok aláhúzta: egy óvónőnek
valóságos polihisztornak kell lennie, hogy a gyerekek kíváncsiságát kielégítse, kérdéseiket megválaszolja, igényeiknek elébe menjen. Markó Istvánné teljes személyiségével,
teljes szívével példaképként állt mindig az emberpalánták
előtt. A megalapozott tervezés jelentette számára a pontos
munka garanciáját és a sikeres nevelőmunkát. Kihasználva
kézügyességét odafigyelt arra, hogy csoportszobáit ízlésesen
díszítse, és hogy az óvoda szemet és lelket gyönyörködtető legyen. Emellett mindig különös figyelmet fordított a
testnevelésre, a tudatos mozgásfejlesztésre. Szakmai tudását
évről évre gyarapította. Vezetői munkássága alatt több sikeres pályázattal gazdagította az óvodát, s ezzel a várost is.
Kovács Bertalan

A dombrádi idei Szent István-nap két kitüntetettje

TESTÜLETI TÁJÉKOZTATÓ

A lap legutóbbi száma óta a Képviselő-testület többek között:
• 76/2013.(VII.04.) önkormányzati határozatával elbírálta az
Integrált Városfejlesztési Stratégiára vonatkozó árajánlatokat.
• 77/2013.(VII.04.) önkormányzati határozatával döntött
Dombrád város belterületén található Thököly út közúti, közlekedési forgalom korlátozásáról.
• 79/2013.(VII.04.) önkormányzati határozatával döntött
Székely-magyar rovásírásos helység névtábla elhelyezéséről.
• 81/2013.(VII.04.) önkormányzati határozatával döntött a
Dombrádi olvasókönyv ismételt kiadása céljából benyújtott
pályázat támogatásáról.
• 8485/2013.(VII.04.) önkormányzati határozatával döntött
„Dombrád Város Közszolgálatáért” díj és „DOMBRÁD VÁROSÉRT – PRO URBE” kitüntető díj adományozásáról.
• 87/2013.(VIII.08.) önkormányzati határozatával döntött az
önkormányzati tulajdonú utak kátyúzására beadott árajánlatok elbírálásáról.
• 92/2013.(VIII.08.) önkormányzati határozatával döntött

Dombrád Város Önkormányzatnál védőnői álláshely meghirdetéséről.
• 93/2013.(VIII.08.) önkormányzati határozatával módosította a Helyi Esélyegyenlőségi Programot.
• 97/2013.(IX.12.) önkormányzati határozatával elfogadta az
önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámolót.
• 98/2013.(IX.12.) önkormányzati határozatával elfogadta
Dombrád Város Önkormányzata által fenntartott Vágóhíd,
hatósági húsbolt 2013. év első félévi
beszámolóját.
• 100/2013.(IX.12.) önkormányzati határozatával döntött a
Dombrádi Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár felújítása
című pályázat benyújtásáról.
• 104/2013.(IX.12.) önkormányzati határozatával döntött
kishajó kikötő építésére és a hozzá tartozó kiszolgáló épület
felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról.
• 109/2013.(IX.26.) önkormányzati határozatával döntött a
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról.
György Zsuzsanna Judit igazgatási ügyintéző
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Változások a gyermekvédelemben
2013. évben április 1-jétől és
szeptember 1-jétől több, jegyzői
hatáskört érintő változás történt a
gyermekvédelemmel kapcsolatos
jogszabályokban.
Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezménnyel kapcsolatos változások április 1-től:
- A jövedelemszámításnál - a kérelem benyújtásának időpontjában
- közös háztartásban élő közeli
hozzátartozóként kell figyelembe
venni az egy lakásban együtt lakó,
ott bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező,
meghatározott feltételekkel rendelkező hozzátartozókat.
- Nagykorúvá válása után a gyermek akkor jogosult rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre,
ha nappali oktatás munkarendje
szerint tanulmányokat folytat és
23. életévét még nem töltötte be,
vagy felsőfokú oktatási intézmény
nappali tagozatán tanul és a 25.
életévét még nem töltötte be,
- és a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja,
valamint a nagykorúvá válását
megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre
volt jogosult.
- A jegyző - az eddigiektől elté-

rően - hivatalból vagy kérelemre
– felülvizsgálja a kedvezményt, ha
a megállapított jogosultság időtartama alatt a jogosultsági feltételekben változás következett be.
Óvodáztatási támogatásra való
jogosultsággal kapcsolatos változások szeptember 1-től:
- A települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatásra
való jogosultságot - kérelmére
- annak a szülőnek vagy családbafogadó gyámnak állapítja meg,
akinek gyermeke
a) tekintetében a halmozottan
hátrányos helyzet fennállását a
jegyző megállapította, és
b) legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben
az ötödik életévét betölti, megkezdi az óvodai nevelésben való
tényleges részvételt és a kérelem
benyújtását közvetlenül megelőző
időszakban legalább két hónapon
keresztül a gyámhatóságokról,
valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint
rendszeresen jár óvodába.
Az óvodáztatási támogatás iránti
kérelmet a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy a családbafogadó
gyám legfeljebb annak az óvodai
nevelési évnek a kezdetéig terjeszt-

heti elő, amely évben a gyermek
az ötödik életévét betölti.
Az iskolai végzettségre vonatkozó
nyilatkozatot mindkét szülőnek
meg kell tennie, ha a szülői felügyeleti jogot mindketten gyakorolják
A hátrányos, ill. halmozottan
hátrányos helyzet megállapításának feltételei szeptember 1től
A gyermekek hátrányos, ill. halmozottan hátrányos helyzetének
megállapítása szempontjából a
következő meghatározó tényezőket jelöli meg a jogszabály:
1. a szülő, a családbafogadó gyám
alacsony iskolai végzettsége; (az
erről szóló nyilatkozat megtétele
továbbra is önkéntes).
2. a szülő, családbafogadó gyám
alacsony foglalkoztatottsága;
3. elégtelen lakáskörülmények;
4. a nevelésbe vétel, valamint a
tanulói, hallgatói jogviszonyban
álló fiatal felnőtt számára nyújtott
utógondozói ellátás.
Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, akinek esetében
a meghatározott körülmények
közül egy fennáll.
Halmozottan hátrányos helyzetű
- az a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult gyermek

Szivárványos óvoda-reneszánsz Dombrádon
Nagy örömünkre szolgál, hogy
több millió forintból alaposan és
látványosan megújult a Szivárvány
Óvoda Kossuth utcai épülete.
Még a tavasz folyamán egy pályázatból korszerű fatüzelésű kazánokat szereltek be mindkét óvo-

da épületébe. Nyáron pedig saját
költségvetésből a Kossuth utcában
lévő óvodára új műanyag ablakok
kerültek, a régi öntöttvas radiátorokat szép, új lapradiátorokra cserélték. Egy csoportszobába a nagy
belmagasság miatt álmennyezet
került, az óvodát kívül és
belül is átmeszelték, illetve
átfestették.
Az új óvodás asztalokat
és
székeket
már megrendeltük, amelyek hamarosan meg is
érkeznek. A
városgazdálkodási csoport

asztalosai pedig szekrényeket, polcokat és különböző kiegészítőket
készítenek folyamatosan. Szemet
gyönyörködtető alkotó munkájuk
mindkét óvodaépületen meglátszik, hiszen hol térelválasztó kerítés, hol udvari játék, hol pedig
öltözőpolc vagy
éppen szekrény
kerül ki a kezeik közül.
Az óvodapedagógusaink
k re a t i v i t á s á t
dicséri az otthonos óvodabelső, míg a
dajka
nénik
munkáját mindenütt a patyolattisztaság
kíséri. Ezúton
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és nagykorúvá vált gyermek, akinek esetében a meghatározott körülmények közül legalább kettő
fennáll,
- a nevelésbe vett gyermek,
- az utógondozói ellátásban részesülő, tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.
A rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény megállapítására irányuló eljárás során – kérelem esetén – a jegyző gyámhatóság megvizsgálja a hátrányos, halmozottan
hátrányos helyzet fennállását is.
Amennyiben a feltételek fennállnak, a gyámhatóság a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre
jogosító határozat meghozatalával egyidejűleg, azzal azonos
időtartamra megállapítja, hogy a
gyermek hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű.
A hátrányos vagy halmozottan
hátrányos helyzet fennállásának
megállapítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultság megállapítását követően is kérelmezhető.
A nevelésbe vett gyermek, valamint
az utógondozói ellátásra jogosult,
tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt halmozottan
hátrányos helyzetűnek minősül,
ezt az illetékes gyámhivatal hivatalból állapítja meg.
Széplaki Sándorné
gyámügyi ügyintéző
is csak külön és kiemelten megköszönni tudjuk fenntartónknak,
Dombrád város önkormányzatának, hogy igyekszik megteremteni
annak feltételét, hogy az óvodás
gyermekeink szép és korszerű környezetben nevelkedjenek, töltsék
el mindennapjaikat.
Markó Istvánné
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Nyári tábor a Balaton partján
A Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mûvészeti Iskola hírei

2013. július 8-13-ig iskolánk
80 tanulója a Balaton partján,
Fonyódligeten töltött néhány felejthetetlen napot az ERZSÉBET
TÁBOR „Igazolt hiányzás” című
sikeres pályázatnak köszönhetően.
A tábor közel 1200 gyerek fogadására alkalmas, volt közöttük focista és néptáncos is.
Zászlófelvonással és bemutatkozással indult a hét, ahol új
barátokat, játszótársakat és focistákat ismerhettek meg. A diákok
8 nevelő kíséretében változatos
szabadidős és vízi programokon
vehettek részt.
Így pl. focibajnokságon, amely
12 év alatti és 12 év feletti korosztály bevonásával zajlott, a 12

év alatti korcsoportban tanulóink
„ARANYÉRMESEK” lettek.
„Bátorságpróbán” is részt vettek
a táborozók, amely éjszaka indult
és különböző akadályokon kellett
részt venniük.
A vízi vetélkedő 2 korcsoportban zajlott, amelyen az egyik
csoportunk I. helyezést, a másik
pedig II. helyezést ért el.
Vízi vidámpark is szórakoztatta a nyaralókat: csúszdán és
mászókán pottyanhattak a vízbe
a gyerekek, amit nagyon élveztek. Nem maradt el a hajókirándulás sem, amelyet Badacsonyba
szerveztek a táborozóknak.
Balatonedericsen az Afrika Múzeumot tekinthették meg. Kisvo-

nattal, kerékpárral, autóbusszal
pedig kirándulhattak a legszebb
balatoni településekre, így pl.
Keszthelyre vagy Fonyódra. A táborzárás eredményhirdetéssel zárult, ahol méltán lehettek büszkék

A Római Katolikus Egyházközség hírei

2013. szeptember 8-án a vasárnapi szentmiséhez kapcsolódóan tartottuk meg a
Veni Sancte-t, a tanév kezdeti Szentlelket
hívó szertartásunkat, melynek keretében
áldásban részesültek a pedagógusok, tanulók, hallgatók és a taneszközök.
2013. szeptember 29-én, ami hagyományosan a Szentírás vasárnapja, megáldottuk a családok Bibliáit. Reméljük minél
több keresztény család mindennapi olvasmánya a Szentírás.
2013. október 3. vasárnapján (azaz 20án) délután 15 órai kezdettel tartjuk
templomunk búcsúi szentmiséjét. A
szentmise főcelebránsa és szónoka az a

HASZNOS TANÁCSOK TANÉVKEZDÉSRE
A gyermekek legnagyobb bánatára a nyári szünidő véget ért
és újra becsengettek a tanintézményekben. Reggelente ismét az
iskolába igyekvő diákok népesítik
be az utcákat, utakat. Ebben az
időszakban mindig megnő a gyermekbalesetek kockázata, hiszen a
nyári pihenés után a gyermekeknek vissza kell rázódni a korábbi
ritmusba.
A balesetek megelőzése érdekében szeptember
hónapban a napi oktatás
kezdetének és befejezésének időszakában biztosított
fokozott rendőri jelenlétnek köszönhetően a gépkocsivezetők az iskolák környékén
sokkal figyelmesebben, a közlekedési szabályokat betartva közlekednek, ezért a gyerekek, a szülők és a pedagógusok is egyaránt
nagyobb biztonságban érzik magukat.

Ez azonban nem mentesíti a
szülőket a felelősség alól. Fontos,
hogy gyermekeikkel megbeszéljék
az alapvető közlekedési szabályokat, áttekintsék, esetleg bejárják
közösen azt az útvonalat, amelyen
a kisgyermekek iskolába járnak.
A nagyobbak esetében is fontos,
hogy a szülő ismerje az útvonalat,
amelyen gyermeke közlekedik. A
már egyedül közlekedőkkel meg
kell beszélni, hogy a rövidítés érdekében se térjenek
el a szokásos útvonaltól és
mindig értesítsék szüleiket,
ha tanítás után – különóra,
vagy egyéb iskolai elfoglaltság miatt - nem tudnak
azonnal haza menni.
Természetesen az alapvető vagyonvédelmi szabályok betartására sem árt ismételten felhívni a
kicsik és nagyok figyelmét. Lehetőség szerint értékes holmikat ne
vigyenek magukkal az iskolába.

elért eredményeikre, sikereikre.
Gyereknek és felnőttnek egyaránt maradandó emlék és élmény
a lemenő napot megcsodálni a
Balaton partján, és búcsút venni a
„magyar tengertől”.

Mobiltelefonjukkal, MP3-, MP4lejátszójukkal ne hivalkodjanak,
ezeket, valamint pénztárcájukat
mindig a táskájuk belsejébe tegyék.
Nem árt emlékeztetni - főként
a tanítás után egyedül hazatérő,
illetve otthon lévő - gyermekeket,
hogy ne álljanak szóba idegenekkel, ne üljenek be idegen autójába
és ne fogadjanak el tőlük ajándékot. Fontos megbeszélni, hogy kinek nyithatnak ajtót és mit tegyenek, ha telefonon
keresik szüleiket.
Napjaink egyik
fontos feladata a
fiatalok védelme
az Internet káros hatásaival szemben. Egyrészt
bizonyos tartalmak jelenthetnek
veszélyt a kiskorúakra, másrészt a
chatelés, amikor az ismeretlen beszélgetőpartner akár személyes találkozóra is hívhatja a gyermeket.

Sipos Zoltán arlói plébános atya lesz,
aki 1971-77 között városunk plébánosa volt. Az ő idején kezdték meg a mai
templomunk épületének átalakítását,
hogy Isten házává épüljön. Zoltán atya
ez évben ünnepli pappá szentelésének
50. évfordulóját és így a búcsúi szentmise
végén aranymisés áldásban is részesíteni
fogja a jelenlevőket. Október hónapban
a rózsafüzért gyakrabban végezzük. A
templomban szerdán 17 órától (és utána
lesz a szentmise). Pénteken (a 6:45-ös),
szombaton (a 7:30-as) reggeli szentmise
után imádkozzuk közösen.
Plébánosuk: Gyetkó László

Ilyen esetben is kulcsfontosságú a
szülői odafigyelés.
A gyermekeknek már egészen
kicsi koruktól fogva tudni kell,
hogy baj esetén kihez fordulhatnak segítségért. Tudatosítani kell
bennük, hogy bizalommal fordulhatnak az utcán szolgálatot teljesítő egyenruhás rendőrhöz. Fontos,
hogy ismerjék a 104, 105, 107,
112 segélyhívó telefonszámokat és
hogy tudják, ezek mindenhonnan
ingyenesen hívhatóak.
Ha a fiatalokkal valamilyen kellemetlenség történik a nap folyamán, a legfontosabb azonban, hogy
ezt elmondják szüleiknek. Amennyiben a szülő gyermekével nyílt,
őszinte, szeretetteljes kapcsolatot
épít ki, a csemete gondjaival nem
a barátok társaságát fogja keresni,
hanem bizalommal fordul szüleihez, akik valóban tudnak segíteni a
problémák megoldásában…
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály
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Jubilált a Dombrádi Napok
Idén immár 30. alkalommal került sor városunkban a Hagyományőrző Szüreti Mulatságra
Szeptember 20-án, pénteken
immáron tizedik alkalommal rendeztük meg a Nyugdíjas Klubok
Dalos Találkozóját. Az ünnepséget Kozma Viktor szavalatával
nyitottuk meg. Őt követte Ónodi
Boglárka népdalénekes és Lakatos
Anett, aki csellón adott elő népdalokat.
A találkozót Vincze Menyhért
igazgató nyitotta meg, majd
Kozmáné Kasza Veronika polgármester méltatta az évtizedes
múltra visszatekintő rendezvényt. Az eseményen felléptek
a demecseri, tornyospálcai, tiszakarádi, szabolcsveresmarti, valamint a helyi nyugdíjasklubok
képviselői, illetve a Dögei Nők
Egyesületének tagjai. A fellépéseket követően az „Őszirózsa”
Nyugdíjas Klub 15 éves fennállását is megünnepelték a jelenlévők. A jó hangulatról Kozma
Gergő gondoskodott.
Új színfoltként délután a dombrádi Motoros Klub szervezésében
a település utcáin motoros felvonulás volt. A felvonulást követően
az „acélparipás” közösség tagjai a
főtéren motoros bemutatót tartottak. Kicsik és nagyok egyaránt
nagy örömmel és tapssal fogadták
a produkciókat. Este a művelődési ház udvarán Retró Diszkót
szerveztünk, melyet a Gyermekés Ifjúsági Önkormányzat tagjai
prezentáltak Surányi Ádám vezetésével.
Másnap, azaz 21-én került sor
az immár XXX. alkalommal megrendezésre kerülő Hagyományőrző Szüreti Mulatságra. Már
reggel 6 órától zenés ébresztővel
kedveskedtünk a lakosságnak. 8
órától pedig az új helyszínen, a
Millenniumi Parkban fogadtuk a
kirakodókat, illetve a kézműves
mesterségeket bemutató szakembereket. Jó és hasznos volt betekinteni a fafaragó, bőrdíszműves és kovács mesterség egy-egy
fortélyába. Többen a kovácsolás
mesterségének egy-egy fogását is
kipróbálták.

Az idén is nagyon várt felvonulás a művelődési ház előtti térről
indult el. A menetben részt vettek huszárok, lovasok fogatosok,
kéményseprős, kacsás fiú, „bolond” lány és puttonyvivő fiúk.

Ugyancsak ott volt
a felvonulók között
a Demecseri Citrom
Band fúvós együttes,
mazsorettek, modern
táncosok és néptáncosok. A felvonulás
- a korábbi évekhez
hasonlóan - a Kos-

Támogatóink: Dombrád Város Önkormányzata, Dr. Bereczky Zsigmond
Református Általános Iskola, Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és
ÁMI, Coop ZRt., Dombrád – Tóth László elnök, BIGE-HOLDING, Bige
László tulajdonos, „Dombka” 2003. ZRt. – Háda Sándor elnök-vezérigazgató, Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat, Andi Bt – Szanyi József vállalkozó, AN-KA szépségszalon, Dombrádi Motoros Klub tagjai, „Őszirózsa”
Nyugdíjas Klub, Városi Polgárőrség, Dombrád, Városi Rendőrőrs, Dombrád,
Ágoston Pál nyugdíjas, Beregszászi Tiborné vállalkozó, Berencsi Lászlóné
vállalkozó, Berencsi Zoltán képviselő, Hajnal Imre képviselő, Renomé-Print
Kft., Csáki Istvánné vállalkozó, Csáki István lovas, Kocsi József vállalkozó,
Kocsi Zoltán vállalkozó, Kozmáné Kasza Veronika polgármester, Kicsi Konyha dolgozói, Kindák Mihály vállalkozó, Kiss István vállalkozó, Gál Krisztián,
Motoros Klub, Molnár Zoltán videó-technikus, Nagy György lovas, Ritli Jánosné dr., vállalkozó, Szalkayné Szénégető Krisztina konferanszié, Samuné
Gál Ildikó vállalkozó, Sipos Istvánné vállalkozó, Széplaki László fogathajtó,
Tamás Bertalan és ifj. Tamás Bertalan lovasok, Tamási Ödön vállalkozó, Városgazdálkodási Csoport, Veres Péter vállalkozó, Vár FM, Kisvárda, Vincze
Ferencné vállalkozó, Vinszesz Kft. – Vincze Ferenc vállalkozó, Zsanda Péter
lovas.
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suth, a Thököly, az Andrássy és
a Kölcsey utcákon volt. Az egyes
csomópontoknál Szántó János kisbíró köszöntötte a jelenlévőket,
majd egy-egy csoport mutatta be
produkcióját a jelenlévők nagy
örömére. A segítők borral kínálták a megjelenteket.
A Millenniumi Parkban a rendezvényt megnyitotta Vincze
Menyhért igazgató, ünnepi köszöntőt mondott Kozmáné Kasza
Veronika polgármester.
A fellépések sorát a Kékcsei
Asszonykórus nyitotta: nótacsokrukkal és táncukkal megalapozták a jó hangulatot. Fellépett még
a Móra Ferenc Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola mazsorett-csoportja,
majd a Dr. Bereczky Zsigmond
Református Általános Iskola
moderntánc-csoportja mutatta
be produkcióját. Őket követte a
színpadon a ramocsaházi Csicsergők, a nagyecsedi Lápi Lurkók,
az ajaki Hagyományőrző Együttes, a Rákóczi Kovács Gusztáv
Hagyományőrző Együttes, valamint a helyi Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár felnőtt
néptáncosai. A csoportok több
látványos produkcióval készültek
melyet a hálás közönség tapssal
köszönt meg.
A szőlőfeldolgozás menetét és
a mustkóstolást is a művelődési
ház felnőtt csoportjának tagjai
segítették, valamint a Lónak vélt
mennyasszony című produkciót is
ők adták elő. Az est sztárvendége
Varga Viktor volt, aki valóságos
karneváli hangulatot varázsolt fellépésével.
A nap eseményét bállal zártuk
a jelenlévők nagy örömére. A jó
hangulatról Sipos Ferenc gondoskodott.
Úgy érzem, méltóképpen ünnepeltük meg a háromféle jubileumot. Köszönjük a támogatók és a
segítők munkáját!
Vincze Menyhért
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Sikeres indítás az Alkotóházban Iskolajubileumi gondolatok

A tavasz kezdetével egyre több
helybeli látogató tért be a múzeumba, hogy megismerje Dombrád
történetét, vagy csak nosztalgiázzon,
vagy egy-egy kiállított múlt századi képen megkeresse önmagát vagy
hozzátartozóit. Az első két hónapban
megközelítőleg 330 vendége volt
az Alkotóháznak. Iskolai órák keretében ellátogattak a múzeumba a
Móra Ferenc Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola felső évfolyamos tanulói. A diákok
érdekes információkat tudhattak
meg Dombrád város történelméről,
valamint megismerkedhettek a múlt
század mesterségeivel, és betekintést
nyerhettek a dombrádi lakosság
életének mindennapjaiba. A múzeumban tiszteletét tette a dombrádi
Kossuth Egylet. Sokan közülük aktívan részt vettek a kiállítások megtervezésében és magának a múzeumnak
a létrejöttében is.

A múzeum szerves része a Horváth József Alkotóház, ahol a felnőttek
és a gyerekek egyaránt részt vehetnek
a kézműves foglalkozásokon. Az
idősebbek taníthatják a fiatalokat
gobelinezni, hímezni, de ezek mellett gyöngyfűzés gyöngyszövés, gipsz
kiöntés, festészet várja a fiatalokat.
Május első hete Dombrád város
életében az egészségről szólt. Hétfőtől péntekig változatos programok
várták a város lakosságát, több helyszínen, különböző korcsoportokra
bontva. A Horváth József Alkotóház
és Helytörténeti Kiállítás is helyet
adott egy napra az Egészséghét programnak. Az Alkotóházban az egészséges táplálkozásról folyt beszélgetés
az óvodásokkal és iskolásokkal, majd
játékos feladatok keretében mélyítették el a gyerekek a megszerzett tudást.
Voltak rajzos, kifestős programok, de

voltak mozgással kapcsolatos változatos feladatok is az óvodások és az
iskolások részére. A gyerekek nagyon
élvezték az „egészség ül a fűben” játékot, amikor is a múzeum területén
elrejtett egészséges, egészségtelen
dolgokat kellett összegyűjteniük.
Június, július hónapok az „itt a
nyár, meleg az idő és van szabadidő”
jegyében teltek el. Azon turisták,
kenusok, strandolók, akik a Tiszaparton kerestek enyhülést a nyári forróság
ellen, betértek
városunkba is és megismerkedhettek
Dombrád történetével, szokásaival,
kultúrájával. Fogadtak látogatókat
Gödöllőről, Győrből, Budapestről,
Gyöngyösről, Nyíregyházáról, Debrecenből stb., és a környező településekről is.
A gyerekeknek lehetőségük volt
több kézműves dologban kipróbálni magukat: voltak, akik gyöngyből
állatokat, ékszereket készítettek,

valamint elleshették az origami (papírhajtogatás) művészetét is, továbbá
tapéta technikával és gipszből csodálatos képeket készíthettek maguk és
szeretteik számára.
Augusztus hónap az ünnep és a
készülődés jegyében telt. Készülődés
az államalapítás ünnepére, valamit
az iskolakezdéshez. Az államalapítási
ünnepnek a múzeum udvara adott
helyet.
A nyár utolsó hónapját is kihasználva a gyerekek előszeretettel jöttek
a múzeum falai közé.Az Alkotóházban folyamatosan szervezünk
programokat kicsiknek, nagyoknak,
felnőtteknek, családoknak egyaránt.
Az elmúlt 6 hónap során közel 800
látogató fordult meg a múzeum falai
között.
Katona Éva
Szántóné Gáncsos Beáta

20 éves a dombrádi Dr. Bereczky Zsigmond Református általános Iskola

„Az Úrtól lett ez és csodálatos a mi
szemeink előtt.”
(Zsoltárok 118, 23.)
Életünk során sokszor ünnepelhetünk, s ezek az alkalmak
segítenek az újabb feladataink,
céljaink megfogalmazásában, a
hétköznapi keserűségek elfeledésében, és átlendítenek minket
a monoton mindennapokon.
Erőt adnak, hitet, új tartalmat
életünknek, meggyőznek mindannyiunkat arról, hogy időnként
meg kell pihenni, tudni kell
megnyugodni, visszatekinteni és
ünnepelni.
Ha visszatekintünk a mögöttünk álló 20 esztendőre, elmondhatjuk, hogy mindennap

részesei voltunk Isten gondviselő
jóságának. Hiszen minden körülmények között tőle kaptunk
segítséget, útmutatást, erőt,
türelmet és rendületlen hitet a
munkánkhoz. Sok örömben volt
részünk, sok-sok szép eredményt
értek el tanulóink az évek során.
A kitartás és a szorgalom mindig
meghozta a gyümölcsét. Hálát
adunk Isten kegyelméért, az új
napokért, évekért, a tanulókért,
a pedagógusainkért. Bízunk
benne, hogy a jövőben is sokszor
jubilálhatunk még együtt, sokszor tapasztalhatjuk meg Isten
szeretetét, vezetését. „Vezess Jézusunk, s Véled indulunk…”
Kívánjuk, hogy az elkövetkezendő tanévekben is lelkes gyereksereggel gazdagodhassunk és
dolgozhassunk együtt.
Lukács Adrienn

Ôszi programok a Szivárványban
Az „Ősz” projekt kéthetes időtartama kellő időt és mozgásteret ad
a lassan változó természet sokrétű
megfigyelésére, tapasztalatok szerzésére, az ismeretek feldolgozására, megbeszélésére.
Projekttervet készítettünk minden csoportnak, melynek a témái:
alma, szőlő, sárgarépa, tök és káposzta. A hét folyamán arra törekszünk, hogy a gyerekek minél sokrétűben ismerkedjenek meg ezen
gyümölcsök, zöldségek, termések
tulajdonságaival, nevével, színével, ízével. Gyűjtögetünk, barkácsolunk, diót, mogyorót törünk,
a piacra látogatunk, szüretelünk,
tököt vájunk, termésbábokat készítünk, leveleket gereblyézünk,
diót verünk, gyümölcssalátát és
sütit készítünk. Minden gyermek
az egyéni képességeinek megfelelően, a „maga tempójában” vehet
részt a tevékenységekben, és a számára vonzó feladatok megoldásában. A gyermekek által készített
munkákból kiállítást rendezünk,
melyre mindenérdeklődőt szeretettel várunk.
A projektterv második hete is
izgalmas, változatos élményeket
kínál a gyerekeknek.Lesz káposztataposás, melyre szeretettel várjuk a nagyszülőket, akik segítsé-

gével felelevenítjük a savanyítás
munkafolyamatát. Meghívtuk a
Zene-Bona Társulatot, akik gyereknapon is nagy tetszést arattak
a gyerekek körében. Az óvónénik
előadásában megtekinthetjük a
Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack című népmesét.
Hagyományainkhoz híven a
hét közepén kerül sor a szüreti
hagyományok felelevenítésére a
Kossuth úti óvodában. Itt a gyerekek megismerkedhetnek a szőlő
feldolgozásával, a must készítésével, melyet meg is kóstolhatnak.
Tervezzük a Rákóczi úti óvodások
szüreti felvonulását lovas szekérrel, illetve gyalogosan - énekszóval
kísérve. A nagycsoportos gyerekek
szüretet felidéző műsora zárja a
napot. A projekthetet szakmai
nappal zárjuk, ahová a szakmai
munkaközösség tagjait is meghívjuk. Az óvónénik megismerkedhetnek a népi mesterségekkel,
ezen belül a kosár- és a csuhéfonás
fortélyaival.
Reméljük, sikerül megvalósítani a kitűzött célokat és feladatokat! Valamint mi, óvónők is úgy
érezzük majd, hogy tartalmas, fejlesztő, örömteli heteket élhettünk
át a gyermekekkel közösen.
Király Istvánné
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RÉGI MESTERSÉGEK: VÁLYOGVETŐ - Vályog: ki mint vet, úgy épít
A megmunkált és növényi anyagokkal kevert sár felhasználása a
legősibb építkezési módok közé
tartozik. A szalmás, törekes sár
népi építészeti felhasználásának
legelterjedtebb formája a vályogvetés, illetve a vályogépítkezés.
Maga a vályog több ezer éves múltú építőanyag. Már az i. e. 2. évezredben Mezopotámiában, a fejlett
kultúrájú Babilonban és Ninivében is építkeztek vályogból. A
középkorban a városi polgárházak egy része is vályogból készült.
Viszont a szó első írásos említését
csak 1693-ból ismerjük. Nevezetesen az egri püspöki uradalom
1770-ben írja elő új házak építéséhez a vályog alkalmazását.
Faluszéli vályogvetők
A vályog felhasználása a 19. század első felétől terjedt rohamosan
az Alföldön és peremvidékein, a
föld és fa falanyagok rovására. Bár
a vályogépítkezés fában szegény,
kővel nem rendelkező, vályogvetésre alkalmas agyagban gazdag
alföldi vidékekre volt leginkább
jellemző, mégis elterjedt a hegyvidéken is. Alföldi településeinkhez
a közelmúltig hozzátartoztak a
falu- és városszéli vályogvetők. A
vályogvetés ideje májustól szeptemberig tartott, és mivel nagyon

vízigényes munkáról van szó, leginkább olyan helyen készítették,
ahol természetes víz, zsombékos
esetleg talajvíz járta terület volt.
Dombrádon a Tisza árterében illetve – a ma is Balatonként ismert
– Andrássy, Felszabadulás, Baross
utcák vizenyős részein, és Önteleken az úgynevezett gödrökben
vetették a vályogot a cigány családok tagjai. A szegényparasztok
és a néhány holdas kisparasztok
saját szükségletre maguk készítettek vályogot, egyes esetekben az
épülő ház közelében. Ez esetben
a családtagok segítettek. Voltak
azonban olyan napszámosok is,
akik eleinte napszámra, később
terményért vagy pénzért vetették
a vályogot. Ebbe a rétegbe a teljesen földtelen szegények és sok
helyen cigányok tartoztak. Egyes
falvakban csak cigány vályogvetők
látták el a szükségleteket. Voltak
azonban olyan vályogvetők is,
akik megrendeléstől függetlenül,
készre dolgoztak, és a kivetett, kiszáradt vályogot árulták.
A jó vályog titka
A vályogvetéshez elsősorban ásó,
sárkészítő kapa és vályogvető kellett. Ez utóbbi egy deszkából készült fenekes, fogós ládaféleség,
amiből egyes és kettes változat

A super ball rövid története
Már 5. éve,
hogy az Európa szívében
fekvő kis ország fővárosa
nyújt otthont nemzetközi Freestyle Foci versenyeknek. A prágai
versenyek kiemelkedő szintet
értek el és a világ minden részén
ismerté váltak. De honnan jött az
ötlet, kiknek köszönhetjük?
2008: Minden két játékos - Lucaso
és Vasek Klouda (7-szeres footbag
világbajnok) - találkozásával kezdődött, akik megalakítják a CFFA
-t. (Freestyle Szövetség )
2009: Az első verseny a Grand
Prix of Prague nevet viselte, amely
eredetileg nyílt cseh versenynek
indult.
Mivel több mint 20 freestyler
érkezett – Lengyelországból, Magyarországról (Rocco és Petike mint

zsűritagok) és Svédországból –
egyértelmű volt, hogy valami nagyobb dolog is lehet ebből. A klasszikus Battle (az „egy az egy” elleni
párbaj) versenyszám mellett megjelent a Routine (vagyis egy show
bemutatása labdával) és az ún.
Sick Three
(azaz három trükk
egy kombinációban
való
bemutatása)
is. Ez igen
népszerűvé vált és más versenyeken is használni kezdték. A versenyen kb. 50
versenyző vett részt.
2010: Az érdeklődés egyre nagyobb volt és mivel még nem volt
Hivatalos Európa bajnokság, a
szervezők úgy gondolták hogy el-

is létezett. Alapanyagként pedig
agyag és valamilyen növényi maradvány volt szükséges. A nagyobb
agyagrögöket a kapa fokával aprították, majd vízzel áztatták el. Ezt
követően összekeverték a megáztatott földet, pihenni hagyják,
majd pelyvát vagy töreket szórnak
rá és a sárba jól belekapálták. Ezután következett a sár taposása.
Régebben lóval is tapostatták,
de sokszor maguk a vályogvetők
taposták lábbal a törekes sarat.
Ezután ismét érni hagyták. A vályogvetésre sima, apró füvű terület volt a legalkalmasabb, amin a
vályog nem tapadhatott a földhöz.
A kellőképpen előkészített sarat a
vetőbe nyomkodták, a tetejét kézzel simították el. A kész vályogot
a földre borították. Ezt követte a
szárítás. Általában egy heti szikkadás után, amikor már tartása volt,
felállítgatták, vagy az oldalukra
fordították a vályogtéglákat és így
hagyták még egy-két hétig szikkadni. Ezután a teljesen megszáradt vályogot gúlákba tornyozták.
A legjobb vályogot az Alföld-szerte
föllelhető szikes agyagból lehetett
készíteni. Jól kiszáradva ez nagyon
szilárdnak bizonyult. A jó vályog
ugyanis a magasba feldobva, onnan a földre esve nem tört illetve
morzsolódott szét.
jött az ideje. A versenyen már 108
versenyző vett részt és az addigi
legnagyobb versennyé vált. Ebben
az évben Karászi Roland ’Rocco’ a
Sick Three kategóriában első helyezést ért el.
2011: A Cseh Frisbee egyesülettel együtt egy egyedi verseny jött
létre. World Freestyle Football and
Frisbee
Championships.
Megjelent
egy új versenyszám
– Double
Routine
– (páros
show bemutatása) és az első ’Lányok versenye’ is ez évben volt. 34
ország, 128 versenyzőjével újra a
legnagyobb versennyé vált.
2012: Nevet találnak az eddigi
versenyeknek, s márkanévként
alakult meg a Super Ball. A vi-

Télen meleg – nyáron hűvös
Még a múlt században is gyakori volt, hogy az emberek olyan
anyagokból építették házaikat,
amilyen a közelben megtalálható
volt. A vályog használata mellett
számos egyéb sármunka létezett.
Elegendő olyan technikákra gondolnunk, mint a rakott fal, a gömbölyeges vagy csömpölyeges fal, a
vázas szerkezetű sövény-, vagyis a
paticsfal, illetve a mereglyés fal.
Ezek segítségével minden szükséges építmény, sőt a házbelső is
kialakítható volt, hiszen nem csak
a lakóépületek fala készült így,
hanem födémet, kemencét is építettek sárból. Ráadásul ezeknek a
régi technikáknak számos előnye
van a ma használatban lévő modern építőanyagokkal szemben.
Amellett, hogy maximálisan környezetbarát megoldást jelentettek, hőszigetelő képességükkel
az akkori házak komfortjához is
nagyban hozzájárultak, hiszen
nyáron hűvösen, télen pedig melegen tartották az épület belsejét.
Igaz, a vályogtéglás építési megoldások ma már igencsak ritkák,
de a hagyományos népi kultúra
felfedezésével talán továbbra is
fennmaradnak, ha nem is modern
életünk minden területén.
Kádár László
lág minden részéről érkező, 169
versenyzővel újra egy különleges
verseny jött létre. Elképesztő trükkök zajlottak a versenyen kívül és
közben is.
2013: Ez év elvárásai hatalmasak
és a jelentkezők száma minden
képzeletet felülmúl. 250 versenyző, 46 országból. Új versenyszámok, új szponzorok várták a versenyre érkezőket.
Amiben bíztunk, egy újabb magyar siker, s ami teljesült; 60, a
Sick Three kategóriában induló
versenyző közül ’Rocco’ másodszor
is elnyerte a kategória győztesének
kijáró kupát és díjat.
Azoknak, akik szeretnék megnézni
a versenyen történt eseményeket,
azok megtehetik a http://www.
youtube.com/user/SuperBallOfficial elérhető oldalon, ahol Rocco
győztes trükkje is látható.
(Karászi Roland ’Rocco’ és a Superball nyomán )

Dombrádi
Híradó



2013. október

ANYAKÖNYVI HÍREK
Hosszú életet, jó egészséget kívánunk az újszülötteknek,
bennük sok örömet a szülőknek.
Gyermek neve: 			
1. Jóni Letícia
2. Hoksz Noémi
3. Horváth Csenge Olimpia
4. Makai Milán
5. Makai Martin
6. Sándor Dezső
7. Balogh Amira
8. Tóth Noel
9. Kröpfel Karolina
10. Kovács Panna
11. Aranyosi Dániel Móric

Anyja neve:
Lakatos Elvira
Sipos Viktória
Sándor Dzsenifer
Herman Zsuzsanna
Herman Zsuzsanna
Sándor Brigitta
Balogh Erzsébet
Tóth Nikoletta
Kröpfel Adrienn
Móré Andrea
Vajda Erzsébet

Gratulálunk a házasságot kötötteknek és kívánunk
békés, boldog esztendőket az életben sok örömet.
Máté Ferenc
Molnár Mónika
Kovács Tibor
Farkas Zsuzsanna
Rácz Sándor
Orémusz Brigitta
Harsányi Zoltán
Kovács Nikolett Orsolya
Molnár Antal
Szántó Csilla
Csitári Gergely
Háda Edina
Borbély László
Szabó Valéria
Gubik Krisztián
Frankovics Anita
Hozzátartozók iránti részvéttel közöljük az elhunytakat.
1. Varga Árpádné (Lakatos Edit)
2. Berencsi Andrásné (Hajnal Éva)
3. Ágoston Józsefné (Csáki Gizella)
4. Nagy Anna
5. Harsányi Imre
6. Molnár Martin Zoltán
7. Kocsis István
Balláné Béres Margit
8.  Tutkovics András
György Zsuzsanna

Osztálytalálkozó

Nemrégiben 5 éves osztálytalálkozót tartottak a Mórában. Az osztályfőnökön, Pellei Zoltánnén kívül ott volt Nyerges Renáta, Berencsi Bernadett, Berencsi Mária, Labbanc Ivett, Pellei Réka, Brekk Zsuzsanna,
Bötykös Annamária, Oszlánszki Attila, Illés Péter, Szabó Norbert, Kovács
Edina és László Gábor.

JELES JUBILEUMOK
50 éve együtt
Nemrégiben ünnepelték 50
éves házassági évfordulójukat:
Potyók András és
Tutkovics Anna.
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.

ÁLLAMPOLGÁRI ESKÜ

A város polgármestere, Kozmáné Kasza Veronika előtt 23 fő korábban
külföldi állampolgár, ünnepélyes keretek között a Házasságkötő Teremben tette le az állampolgársági esküt.

A SZAKMA KIVÁLÓ TANULÓJA

Negyvenegy fiatalember (mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító
és növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó szakos) vett
részt Baktalórántházán az országos
szakmai versenyen. Közöttük volt
a dombrádi Szabó Richárd is, aki
kategóriájában 1. helyezett lett.

Dombrádi
Híradó
HELYI KÖZÉLETI LAP
Szabó Richárd

Receptötletek
Sajt - házilag (40 dkg)
Hozzávalók:
- 5 liter tej (Figyelem: nagyon
fontos, hogy házi tej legyen!)
- 0,5 dl ecet
- 0,5 dl só
A tejet felforraljuk, majd beleöntjük az ecetet és a sót. Az ecet
összekapja a tejet, amit azután
egy éjszakán át szitán lecsepegtetünk.
Ízlés szerint ízesíthetjük belenyomott fokhagymával, kaporral, Erős Pistával, stb…
Jó étvágyat!

Felelős kiadó:

Kozmáné Kasza Veronika

polgármester
Szerkesztőbizottság:
Kádár László
Király Istvánné
Markó Istvánné
Nagy Szabolcsné
Sipos Kálmánné
Vincze Menyhért

Szerkesztő:
Kovács Bertalan
Tördelés:
JPG Stúdió Bt.
Készült:
A Start Nonprofit Kft.
nyomdaüzemében.
Felelős vezető: Balogh Zoltán
Nyilvántartási szám:
folyamatban.

