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A húsvét titka
Húsvét. Mi jut eszünkbe? Locsolkodás? (Pénzgyűjtési lehetőség, avagy a pacsulik-egyveleg
borzasztó szaga?) A sok munka:
takarítás, sütés-főzés? Vagy a
szentelt pászka boldogító íze? A
feltámadási körmenet élménye?
Bármi is, de a húsvétnak misztériuma (szent titka) van. A Húsvét a
legnagyobb keresztény ünnep (és
nem a karácsony, ahogy a templomba nem járók közül még ma is
sokan tévesen gondolják), mely
életünk legnagyobb titkairól szól.
Isten válasza Fiában az ember
legmélyebb kérdéseire: Szenvedés, Halál és Utána?
Senki sem szereti a „halált”, de
vannak olyan emberek, akik rossz
néven veszik azt is, ha valaki a jelenlétükben beszél a halálról. Ősi
félelem van bennünk a halállal
szemben, és különösen az ártatlanok halálát nem bírjuk elviselni
felháborodás nélkül. Gondoljunk
azokra a hírekre, amelyek a legutóbbi lövöldözések, vagy terrorista robbantások áldozatainak
számáról beszéltek, és megjegyezték, hogy ezek között ennyi
és ennyi ártatlan gyerek is volt.
Hasonlóan megérint bennünket
azoknak halálhíre, akik természeti
katasztrófáknak estek áldozatul.
A Biblia is arról győz meg minket,
hogy nem bírjuk elviselni a halált,
különösen akkor, ha az ártatlanokat érint. Egy alkalommal Jézus
bejelentette tanítványainak, hogy
gonosz emberek kezébe kerül,
szenvedést okoznak majd neki,
és meg is fogják ölni, de harmadnapra föltámad. Ez a bejelentés
annyira felfoghatatlan volt tanítványai számára (mivel ártatlannak,
Isten Fiának tartották), hogy Péter
apostol szembeszegült Jézussal,
és ezt mondta: „Isten ments Uram,
ez nem történhetik meg veled” (Mt
16,22) Ám Jézus nem engedett az
igazából, és megfedte Pétert: „Takarodj tőlem sátán!” Amikor Jézus
másodszor is bejelentette, hogy
szenvedni és meghalni fog, akkor
már „bölcsebbek” voltak a tanítványok, nem provokáltak vitát Jézussal, de ugyanúgy nem értették
a kijelentést, és csak ennyit jegyez
meg a szent szerző: „Nagyon el-

szomorodtak.” Amikor Jézus harmadszor is felhívja a figyelmüket,
hogy szenvedni és meghalni fog,
akkor ezt a híradást válasz nélkül hagyták, mert még most sem
akartak a halálról tudomást venni. Egyszer a Tábor hegyén, ahol
Jézus a jelenlévő Mózes és Illés
prófétákkal színében elváltozott,
az Ő eljövendő szenvedéséről és
haláláról beszélt tanítványai füle
hallatára. Ebből a beszélgetésből
nem sokat hallhattak a tanítványok, mert alighogy elkezdődött,
elfogta őket az álom, és elaludtak
az érdektelenség miatt.
Gondoljunk Júdásra, aki azért
árulta el Mesterét, mert azt hitte, hogy nem ő az igazi Messiás.
Az érte kapott pénznek mégsem
tudott felhőtlenül örülni, mert később megtudta, hogy nemcsak
büntetést kapott Jézus, mivel
ámította a népet, hanem halálra
ítélték. A halál híre nyitotta fel a
szemét az igazságra. Valószínűleg
azért ítélték halálra, mert a bíróságon, a Nagytanács előtt sem állt
el vallomásától, hogy Ő az Isten
Fia. Megöletni azonban senki nem
akarhatja magát azzal, hogy kitart
egy olyan állítás mellett, amelyik
nem igaz, ráadásul halál jár érte.
Ami Jézusnak életében nem sikerült, azt „halálával” elérte: Júdást
elvezette az igazságra. Ezzel Júdásra szakadt a bűntudat, az,
hogy ő is közreműködött abban,
hogy Jézus keresztre kerüljön.
Nem tudta elviselni az Ártatlan
halálát, annak a halálát, aki még
az utolsó vacsorán is azon fáradozott, hogy kitüntetett szeretetével
mentse meg. Ösztönösen akart
szabadulni lelkiismeret-furdalásától, a pénztől, de irányt tévesztve,
nem Istennél keresett menedéket,
hanem megzavarodva rohant a főpapokhoz, és vádként maga ellen
megvallotta: „Elárultam az Igazat”, és nem remélve bocsánatot
bűnére, a halálba menekült.
Nem tudjuk elviselni a halál súlyát,
mert bennünk van egy Ádám-Évától áteredő ismeret a tudatalattinkban, hogy a saját bűneinkkel
okoztunk, és okozunk ma is, másoknak és magunknak is halált.

Háromféle módon próbálunk ettől
a lelki tehertől megszabadulni:
1. Nem hiszünk abban, hogy
Istennél minden bűnre van
bocsánat, és reményt vesztve vakon rohanunk a halálba,
akárcsak Júdás tette, mert az
élet feloldozás nélkül elviselhetetlen.
2. Különféle drogokhoz nyúlunk
(alkohol, kábítószer, játékgép,
szórakozások), amelyekkel újra
és újra elkábítjuk magunkat. Ez
felér egy késleltetett öngyilkossággal.
3. Csendben szembenézünk az
ártatlanok és az igaz Jézus
halálával, és beismerjük bűnbánattal, hogy a mi „kezünk”
is benne volt, és vállaljuk nagyszombat sötétségét hajnalig.
A halál azért olyan elviselhetetlen, mert annak „élményével” ér
fel, amit Jézus így mondott a kereszten: „Istenem, Istenem, miért
hagytál el engem?” – Valójában
mi hagytuk el az Istent ellenszegüléseinkkel, nem az Isten halott,
hanem mi vagyunk halottak. Jézus
is át akarta élni a nagyszombati
elhagyatottságot, ürességet, hogy
nekünk elviselhetőbb legyen.
Az ószövetségi választott nép

számára ez az ünnep az egyiptomi
rabszolgaságból való szabadulás
emlékünnepe volt.
Az újszövetségi húsvét: a bűnből, a haláltól, a kárhozattól való
megszabadulást ünnepli, ANNAK
vezetésével, AKI az élete árán
szabadított meg minket minden
rossztól, AKIBEN megjelent köztünk az Isten, AKIT már nemcsak
hallani lehetett, hanem látni is.
A mi rabszolgatartónk a sátán
volt, aki a neki való szolgálatainkért halállal fizetett. Ebből, a bűn
egyiptomi sötétségéből mentett ki
bennünket a mi új Mózesünk: Jézus Krisztus, az élő Isten Fia, és
sértetlenül átvezetett bennünket a
lelki Vörös tengeren, a keresztség
szentségén, hogy már többé ne a
sátánnak szolgáljunk, hanem annak az Istennek, aki úgy szeretett
minket, hogy EGYSZÜLÖTTJÉT,
FIÁT ajándékozta nekünk – adta
„halálra” –, hogy általa éljünk örök,
boldog, Istennel egyesült életet.
Így kívánok minden keresztény és
nem keresztény testvéremnek áldott, örömteli húsvéti ünnepeket.
Plébánosuk
Laci atya
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Hírek a Bereczkyből
A 2015-2016-os tanév első félévét
eredményesen zártuk. A második
félévet a Szülők-Nevelők Báljával
nyitottuk. A báli műsor részét képezték a kis és nagy aerobic csoport táncai. Step aerobic koreográfiával és szabad gyakorlattal
szórakoztatták a közönséget.

Február a karneválok ideje, iskolánk is megrendezte Művelődési
Házban a hagyományos farsangi
mulatságot. Ennek keretében a
színjátszó kör előadásában szenzációs paródiát láthattunk. Ezt követően minden osztály színvonalas műsorral örvendeztette meg a
közönséget. Folytatásként jelmezfelvonulás következett, végül tombolasorsoláson izgulhattak a gyerekek. A farsang zárásaként felső
tagozatos diákjainknak diszkót
rendeztünk. Február utolsó szombatján Családi napot szerveztünk

Üde színfoltot jelentett a szülői
munkaközösség által előadott,
’A lónak vélt menyasszony” című
amatőr színdarab. A műsorokat és
a vacsorát követően a bálozó vendégsereg önfeledten mulatott.
a leendő első osztályosok és szüleik részére. A délelőtt folyamán
színes műsorokkal, kézműves - és
sportfoglalkozással kedveskedtünk a gyerekeknek. A Családi nap
megrendezésével az volt a célunk,
hogy a szülők betekintést nyerjenek az iskolánkban folyó oktató,
nevelő munkába.
Ezúton is megköszönjük támogatóinknak és a szülői munkaközösség tagjainak felajánlásaikat és a
sok-sok segítséget.

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól…”
(Péld. 22, 6).

Március 1-jén részt vettünk a Karcagon megrendezett Arany János
Országos Balladamondó Versenyen. Négy tanuló, Berencsi Vivien, Miklós Evelin, Balogh András
és Pongó Zsuzsanna képviselte
iskolánkat, közülük Pongó Zsuzsanna különdíjat kapott. Felkészítő tanáruk: Márton Éva.
Intézményünkben ugyanezen a
napon mesemondó versenyt rendeztünk az alsó tagozatosok számára. Lelkes kis tanulóink sok-sok
izgalmas mesével örvendeztették
meg egymást és pedagógusaikat.
Első helyezetteink: Molnár Boglárka 1.o., Bohács Boglárka 2. o.,
Berencsi Bálint 3. o., Sándor Dorina 4. o.
Berencsi Lilla, Jónás Roland, Simkó Attila és Simon Zalán tanulóink
a „Zöld erdőben jártam” elnevezésű megyei természetismeret-versenyen vettek részt Nyíregyházán,
a Bem József Általános Iskolában.
Felkészítő tanáruk: Berencsiné
Gyerák Marianna. A verseny eredményéről még nem kaptunk értesítést.
A Bozsik Intézményi Programon
az 1-es, 2-es, 3-as korcsoportos fiú labdarúgó-csapatunk vett
részt Kisvárdán a Vári Emil Általános Iskolában. A 4. korcsoport és
az intézmény első hivatalos lány
futballcsapata további megmérettetésre vár. Felkészítő tanáraik:
Szűcsné Kovács Anikó és Szűcs
Gábor.

A Kékcsén megrendezett Arany
János Mesemondó Versenyen
Molnár Boglárka, 1. osztályos tanulónk 3. helyezést ért el. Felkészítő tanára: Kiss Lászlóné.
Sűrű programokkal, versenyekkel tűzdelt időszakot tudhatunk
magunk mögött. Szeretnénk, ha
városunk lakói is látnák, hogy a
Bereczky-ben a szakmailag felkészült pedagógusok mennyire
fontosnak tartják a tehetséggondozást, és minden lehetséges alkalmat megragadnak a versenyeken való megmérettetésre.
Nemzeti ünnepünkre, Március 15ére iskolai műsorral készültünk.
Egyházi ünnepeink, a Húsvét és
a Pünkösd lelki feltöltődéshez
nyújtanak alkalmat, versekkel,
hagyományőrző foglalkozásokkal
elevenítjük fel elődeink ünnepi
szokásait.
Isten áldását kérjük további munkánkra.
Fülöpné Balla Ildikó
pedagógus

„Tavasz kavalkád”
A Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola hírei:

• Iskolánkban a farsangi karnevált 2016. február 26-án rendeztük meg. A vidám hangulatért
Rudi és Csucsu bohócok feleltek, akik humoros jelenetükkel
igyekeztek mosolyt csalni a közönség arcára. Majd kezdetét
vette a jelmezesek felvonulása,
a zsűri 1-től 10 pontig értékelte
őket.
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• Színvonalas
volt az osztályok
táncos produkciója, melyhez remek jelmezek is
készültek:
• Az 1. osztály
„szívét, lelkét beleadta” abba, amit
főzött, ugyanis Ők
a „kis kukták”
voltak.
• A 2. osztályosok a „csókkirály” dallamára
ropták a táncot,
• A 3. osztályosok előadásában
láthattuk a „hattyúk táncát”,
amely igen színes zene- és stílusvilágot jelenített meg,
• Majd „matrózok” következtek,
akik fegyelmezett és határozott
lépésükről adtak tanúbizonyságot, ők a 4. osztályosok voltak,
• Az 5. osztályosok „Gru és a

•
•
•
•
•

•

mignonok” szerepébe bújtak
nagyon ügyesen,
A 6. osztályosok „törpmixet”
adtak elő, sok-sok meglepetéssel fűszerezve,
A 7. a osztály tanulói „charston
variációt” adtak elő nagyon
elegánsan,
A 7. b osztály diákjai a „zene
evolúcióját” mutatták be,
A 8. osztályosok „eight steps”
formációt mutattak be ötletes
koreográfiával,
Igazi meglepetésként szolgált a
legkisebbek „Dunántúli ugrósa”, melyet az alsós művészeti
csoport nebulói adtak elő,
Végezetül HOKSZ ATTILA lépett a színpadra, aki a „Fölszállott a páva” közönségdíjasa
lett. Előadásában VERBUNKOT és RÁBAKÖZI TÁNCOT
láthattunk.

1848. március 15-ére emlékeztünk.
Az „emlékezés virágait” ne csak
ezen a napon helyezzük el, hiszen
„Vannak napok, melyek nem múlnak el, de az idők végéig megmaradnak…”- vallotta Juhász Gyula,
s hirdetjük ma is.
Majd Babits Mihály így folytatja:
„Kelj, magyar ifjúság, légy te virág
magad!
…légy szabad virág szabad földön!
hogy árván maradva megrablott
birtokán
mondhassa a magyar: „Kicsi az én
szobám, kicsi, de nem börtön!”
Nagy Szabolcsné
pedagógus

2015. december

Farsangolás a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Rákóczi úti
épületében illetve a Kultúrházban
Az óvodás korú gyerekek számára
a Farsangolás (télbúcsúztatás) a
legvarázslatosabb, legvidámabb
ünnep. A gyermekek már hónapokkal az ünnep előtt jelzik, minek
szeretnének beöltözni. „Hű, de
klassz jelmezt szerzett anyukám!”
mondogatják egymásnak és nekünk. Hetekkel a kijelölt nap előtt
elkezdtük a készülődést. A gyerekek minden csoportban nagy élvezettel tanulgatták, gyakorolták
a táncmozdulatokat. Felcsillant
a szemük, amikor először felpróbálták a táncos ruhákat, jelmezeket, alig akartak elmozdulni a
tükör elől, hiszen az átváltozás,
jelmezbe bújás a kicsi gyerekek
legkedveltebb játéka. Nemcsak
a gyerekek, hanem a szülői munkaközösséggel az élen a szülők is
készülődtek. Sok munkát vállaltak fel, hiszen ez a nap egyúttal
jótékonysági feladatokkal is járt.
Ezúton köszönjük meg áldozatos
munkájukat, nélkülük ez a nap
nem valósulhatott volna meg!
2016.02.04-én 16 órakor kezdődött a Művelődési Házban az
óvodai Farsangi mulatság. A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde vezetője, Markó Istvánné konferálta fel
a gyerekek műsorszámait.
A nagycsoportos gyerekek Hegyi
Füstös István: Farsangi köszöntő című versével nyitották meg a
műsort.
„Én vagyok a titkot morgó,
Száz éves jövendőmondó…..
Itt a köpönyegem alatt,
Rejtőzik egy ördöglakat.
Mit lakatol? Megtudjátok,
Tréfát, nótát, mókát, táncot.

jelmezekbe bújtak, ki-ki kívánsága
szerint. Sokat táncoltak, mulattak, falatoztak, ropiztak, üdítőztek. Nem maradt el a farsangi
fánk sem, amelyet a konyhafőnök,
Csáki Istvánné (Kicsi néni) biztosított.

Szabadítsam rátok őket?
Kérlek, ettől mi sem könnyebb.
Egy kattintás kulcsfordítás,
Kezdődjék a farsangolás!”
Elsőként a kiscsoport előadását
tekinthette meg a nagyérdemű.
Méhecske- és mackótáncot adtak
elő. Mottójuk: „Dirmeg, dörmög a
medve, egy kis mézre volna kedve,
szereti a virágmézet, összegyűjtötték a méhek. Jönnek is a szorgos
méhek, gyűjtögetik a sok mézet,
táncolnak a virág körül, a mackó
kedve ettől derül. Tánccal űzik el a
telet, a közönség ettől nevet.”
Utánuk a középsősök, azaz a Katica csoport következett. A Katica
csoport gyerekei nevükhöz híven
katicákká változtak át. Mottójuk:
„Pirosak és pettyesek, vidámak
és kedvesek. Szálldogálnak ágrólágra, tulipánról-rezedára.
Katicások mi vagyunk, jó a kedvünk, dalolunk.”

Ezt követően a 10 fős Pinokkiós,
nagycsoportos tánckar humorával
és ügyességgel kápráztatta el a
közönséget.
Őket a Tulipán csoport követte,
ők egy távoli nép történetét elevenítették fel, az őslakosok, az
indiánok és a cowboyok csatáját
és táncát jelenítették meg a színpadon.
A gyerekek táncait a Margaréta
nagycsoport zárta. A leghíresebb
orosz táncból, a Kalinka táncból
adtak ízelítőt.
Záró akkordként a fiatal óvó nénik és néhány vállalkozó szellemű
fitt anyuka meglepetésműsorát
láthatta a publikum: bajor táncot
adtak elő. Mind az 5 produkció
hatalmas örömöt szerzett, örömkönnyeket csalt ki a hozzátartozók
szeméből.
Másnap az óvoda épületében
folytatódott a vigasság. A gyerekek hagyományos és különleges

A farsangi projekt 3. napján (hétfőn) különleges műsorszámot
nézhettek meg a gyerekek a tornateremben, egy bűvész mutatványokkal kápráztatta, varázsolta el
az óvodásokat, bölcsiseket.
Utána az arcfestő csapat úgy elmaszkírozta a gyerekeket, hogy
alig ismertük fel őket. A gyermekek egész nap vigyáztak, nehogy
lemosódjanak az arcukról a színek
és a csillogó porok. A szülők délután meglepetten, és nagy hahotával fogadták csemetéiket. Így
ért véget farsang farka a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Rákóczi
úti Óvodájában.
Szeretnénk ezúton is köszönetet
nyilvánítani mindenkinek, aki jótékonysági farsangunk szervezésében, lebonyolításában részt vett:
jegyárusítás, sütemények sütése,
árusítása, a gyerekek átöltöztetése, épület biztosítása stb. Minden
kedves Szülőnek megköszönjük
a részvételt, mellyel segítették a
magas színvonalú, vidám produkciók létrejöttét, a vigasság kibontakozását.			
				
Andrejcsik Béláné
óvodapedagógus

Szent György Nap az óvodában
jeles nappal is megismertetjük
óvodásainkat. Az elmúlt tanévben
a Márton napi népszokásokkal ismerkedhettek meg gyermekeink.

Óvodánkban fontosnak tartjuk a
néphagyományok őrzését. Minden évben megszervezzük
a
szüreti mulatságot és a májusfa
állítást, de évről évre egy-egy új

Az idei évben pályázatot nyújtottunk be a Magor Magyarjai Hagyományőrző Kulturális Egyesülethez
egy Szent György Napi rendezvény lebonyolítására. A sikeres
elbírálást követően 2016. április
25-én egy közel 700.000 Ft összköltségű rendezvény megszervezésére lesz lehetőségünk.
A gyerekek 85 fajta népi (sárkányűző, hordólovaglás, kardozó, patkódobó, karikázó stb.), történelmi
és logikai játékot próbálhatnak
ki, kézműves foglalkozáson, vetélkedőn és versenyen vehetnek
részt. Az óvoda néptánccsoport-

remélhetőleg, sokáig emlékezetes
marad számukra.
Markó Istvánné
óvodavezető

Felhívás
jai, drámajátszó csoportja, illetve
a nagycsoportosok és az óvodapedagógusok vásári jelenetei is
színesíteni fogják óvodai rendezvényünket.
Egy olyan élményekben gazdag
programot szeretnénk biztosítani
az ott megjelenőknek, amelyik,

A dombrádi Szivárvány Óvoda
és Bölcsőde vezetője értesíti
a Tisztelt Szülőket, hogy a gyerekek óvodai beíratása 2016.
április 26-án és április 27-én
(kedden, szerdán) a Kossuth
utcai óvodában történik 8:00 16:00 óra között.
Markó Istvánné
óvodavezető
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Magyar Kultúra Napja Dombrádon
A Magyar Kultúra napját 1989 óta
január 22-én ünnepeljük, annak
emlékére, hogy Kölcsey Ferenc
ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását 1823 telén. Ilyenkor sokkal nagyobb hangsúlyt
kapnak a kulturális rendezvények
és egy-egy program, esemény
kapcsán sokan, sokféle módon
próbálnak átadni valamit kulturális életük értékeiből. Ily módon
2016. január 22-én a Művelődési

Ház szervezésében városunk is
megemlékezett a Magyar Kultúra
napjáról.
Az ünnepséget Gál Krisztián középiskolai tanuló nyitotta meg
a Himnusz elszavalásával, majd
Dombrád Város polgármestere,
Kozmáné Kasza Veronika beszédét hallhattuk, melyben a kultúra
fontosságát hangsúlyozta a város életében. A köszöntő után a
Dombrádi Móra Ferenc Általános
Iskola, Gimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola tanulói adtak
műsort a Himnusz keletkezéséről
és annak társadalmi körülményeiről. A közel negyed órás műsort
Veres Miklós középiskolai tanár és
irodalmár „Egyedi vonások a Himnuszban” című előadása követte.
Az ötven perces előadásban új
szemszögből ismerhettük meg

nemzeti
énekünket. Az ünnepséget
a Himnusz közös
éneklése zárta.
A 2016. évi Magyar
Kultúra napján, január 22-én 10 órakor
az „Együtt Szaval a
Nemzet” nevű programhoz a dombrádi
közoktatási
intézmények is kapcsolódtak. Online kapcsolat segítségével
szavalták együtt a
dombrádi iskolások több országos intézmény diákjaival együtt
Kölcsey Ferenc Himnuszának
első sorait, majd Petőfi Sándor
Nemzeti Dal című versét. Új kezdeményezésként idén az óvodás
korú gyerekek is bekapcsolódtak

a programba, így az együtt szavalást Kisfaludy Károly Szülőföldem
Szép Határa című verse zárta.
Csáki Menyhért Péter

Gasztroangyal Dombrádon
2016. február 8-án az ország
egyik legismertebb és legkedveltebb gasztronómiai műsora,
a Gasztroangyal látogatott el
Dombrád városába. Borbás Marcsi műsorvezetővel és stábjával
egy kellemes délelőttöt tölthetett
el a vendéglátó csapat a Helytörténeti Kiállítás mellett található
kétállásos kemencénél. A stáb
rendelkezésére az étel elkészítéséhez Csáki Istvánné „Kicsi néni”
és kis segítőjeként Hoksz Attila, a
Fölszállott a páva tehetségkutató
verseny közönségdíjasa és leg-

a kemencében sült
„bűribe tésztát” készítették el.

ígéretesebb táncosa cím elnyerője állt, akik egy helyi specialitást,

A sürgés-forgás közben
Marcsi a helyi jellegzetességekről kérdezte a
két dombrádi szereplőt, akik egy népdalt is
előadtak a műsorvezető
kérésére. Bár a tészta
összekeverése a túrós
masszával a hidegben
nehéznek bizonyult, de
kárpótolt a jó hangulat, amelyet

Akikre büszkék vagyunk

Bűribe tészta

Oláh Csaba, városunk 17 éves
futballistája a megyei II. osztályú
U19-es csapatának kapusa. Az Ő
történetének lényege, hogy születési rendellenessége miatt a jobb
kézfeje hiányzik. Miért mondjuk,
hogy az Ő története? Mert Ő volt,
aki úgy döntött, megtanul ezzel
élni és kapus lesz.

Hozzávalók:

Először edzéseken állt a kapuban,
majd kisebb tornákon bizalmat
kapva lehetősége volt a védésre.
A megérzés helytálló volt, mert
volt rá alkalom, hogy a torna legjobb kapusának választották. És
ez valóban így is volt. Bizonyítani akarása, szorgalma, kitartása
felülkerekedett a gúnyolódó megjegyzéseken, s később a Dombrádi Sport Egyesülethez csatlakozva
Király Norbert is lehetőséget adott
neki a bizonyításra, immár nagy
méretű kapuban.
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•
•
•
•
•
•
•
Csapattársai között népszerű,
edzésmunkája példaértékű, teljes
értékű játékosnak számít, amire a
közelmúltban a média is felfigyelt,
és ez Őt még motiváltabbá tette.
Edzőjeként azt mondom, az egyik
legstabilabb játékosom, büszke
vagyok Rá, és azt kívánom Neki,
hogy alázatos munkáját megtartva elérje kitűzött céljait!
Szűcs Gábor

50 dkg liszt,
2 egész tojás,
15 dkg zsír,
15 dkg cukor,
csipet só,
fél csomag sütőpor,
annyi tejföl amennyivel
gyurhatóvá válik.

Attila teremtett, amikor a műsorvezetőt tánclépésekre tanította.
Az étel elkészülte után a Duna Tv
egész stábja és a dombrádi csapat együtt kóstolta meg a kemencében sült libacombot és des�szertként a „bűribe tésztát”. Ebéd
után Hoksz Attila egy verbunkkal
kedveskedett a Duna Tv nézőinek, ezzel is megköszönve, hogy
sms-eikkel győzelemre juttatták a
Fölszállott a páva című műsorban.
Csáki Menyhért Péter

jól

Ez a zsíros tészta ami a sütemény
bőrét adja. Ketté osztjuk, zsírozott
lisztezett tepsibe kinyújtjuk a felét.
Kifőzzük sós vízben a csuszatésztát, ez lehet változó mennyiségű ki milyen vastagon szeretné.
Ez lehet 25-40 dkg is.
Leszűrjük és hozzá keverünk tetszőleges mennyiségű túrót, csipet
sót, 2 evőkanál cukrot, 2 tojás sárgáját és felvert habját, ízlés szerint
citromhéjat és mazsolát. Ezt a

tölteléket rányomkodjuk a zsíros
tésztára. A másik felét kinyújtjuk
és a tetejét beborítjuk vele.
Villával megszurkáljuk és előmelegített sütőbe rakjuk. 200 fokon
30-35 percig sütjük. Ez a mennyiség egy kisebb fajta lemez tepsire
elég.
Kihűlés után szeleteljük és porcukorral megszórjuk.
Jó étvágyat!

2015. december

„ Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el
engemet?”( Zsoltárok 22,2.)
Jézus Krisztus ezekkel a szavakkal imádkozott a keresztfán (
Máté 27,46, Márk 15,34. ).
Minden zsidó ember tudta és ismerte a 22. zsoltárt. Az Ószövetség embere komolyan készült a
halálra, ezért már kisgyermekkorban megtanították e zsoltár szavait mindenkivel. Tisztában voltak
az emberi élet nehézségeivel, terheivel, küzdelmeivel. Bizony, van,
amikor a sok nehézség miatt tele
van az emberi száj panaszkodással, keserűséggel.

Ez a kereszten elhangzott Ige minden embernek, de különösen a
nagy terhet hordozóknak, a megsebzett szívűeknek, a szenvedőknek ad erőt és nyújt vigaszt.

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, akinek esetében e tény fennállását
a jegyző határozatban megállapította.

Három dolgot szeretnék kiemelni
és a szívére helyezni a kedves olvasóknak.

A szünidei étkeztetés igénybe
vételéhez a formanyomtatványt
gyermekenként kell kitölteni, és
el kell juttatni a Dombrádi Közös
Önkormányzati Hivatal Igazgatási
Irodájába.

1. Jézus bibliai igét idéz.

2. Jézus bizalommal van
Atyja iránt.
Jézus bizonyos abban, hogy Isten akkor is az Ő Istene, ha ebből
semmit nem érez. Mélyen átérzi,
hogy Isten elhagyta. Azt is tudja,
hogy ez csak rövid ideig fog tartani, mert eljön a győzelem napja! Azt is tudja, hogy ezt a harcot
most egyedül kell megvívnia, hogy
annál dicsőségesebb legyen majd
a feltámadása. Hisz ezt a harcot
érettünk vívta, hogy legyőzze a

Dombrád Város Önkormányzata
– jogszabályi kötelezettségének
eleget téve - a szülő, törvényes
képviselő kérelmére szünidei
gyermekétkeztetés keretében
ingyenes ebédet biztosít
a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére az alábbiak szerint:
a. a bölcsődei és az óvodai nevelésben részesülő gyermekek
számára a bölcsőde és az óvoda zárva tartásának időtartama
alatt valamennyi munkanapon,
b. az iskolai nyári szünetben
legalább 43 munkanapon,
legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi
munkanapon,
c. az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott
tanítási szünet időtartamára
eső valamennyi munkanapon.

Ez a zsoltár egy egyéni panaszének, amely Krisztus szenvedéséről szól. Dávid csodálatosan előre
megjövendölte ezeket. Mégis árad
belőle az Atya Isten iránti őszinte
gyermeki bizalom.

A legnagyobb megaláztatásában,
a legnehezebb órájában, amikor a
körülötte állók gúnyolták, megvetették és kinevették, Ő Isten Igéjére támaszkodott. Nem arra figyelt,
amit az emberek beszélnek hanem Ő az Atyával beszélt, onnan
merített erőt. Jézus ezt a zsoltárt
ragadja meg, hogy lépésről-lépésre vezetője, erősítője, világossága és útmutatója legyen a halál
árnyékának völgyében. Jó lenne
nekünk is erre gondolnunk a sötét
órákban, a megpróbáltatás idején.
Emberi szó ilyenkor nem segít!
Egyedül Isten Igéje tud adni a
szenvedések tüzében erőt, felüdülést és szabadulást. Aki a
jó napokban hűségesen él Isten
Igéjével, annak a nehéz időkben is
kísérője marad az Ige!

Tájékoztatás

bűnt és a halált! – A világ ura, a
Sátán minket is megpróbál kísérteni, olyan érzést ébreszt a szívünkben, hogy Isten nem szeret,
elhagyott, nem törődik velem. Így
próbálja gyöngíteni hitünket, Isten
iránti bizalmunkat. Elhiteti velünk,
hogy Ő már nem a te Istened, nem
számíthatsz rá! Pedig nem így van!
Velünk van minden nap, a világ
végezetéig, Ő megígérte. Jézus
ajkáról kétszer hangzik el, hogy:
”Én Istenem”! Ez az Ő ajkán az
Atya Isten iránti gyermeki bizodalmat fejezte ki. Ebből mi is új tanítást kapunk a sötét órákra. A hit a
fájdalmak ellenére is így imádkozik: „Ha gyarlóságom meg nem
is érzené, a vak homályból Te
mutatsz ég felé.” (462. dicséret
3. verse.)

3. Jézus imádságban
feltárja nyomorúságát és
Istentől várja a választ.
„Miért hagytál el engemet?” Ez
nem a szenvedés elvételéért való
könyörgés, hanem fénysugárért
való vágyakozás a szenvedés sötétségében. Sokszor abba a hibába esünk, hogy idő előtt imádko-

zunk a szenvedések elvételéért.
Elég, ha a súlyos szenvedésekben
Isten Igéjében bízunk és szilárdan
hisszük, hogy Isten mindig, minden körülmények között irgalmas
Atyánk, akire számíthatunk. A legsötétebb órában is világosságért
fohászkodhatunk. Ragadjuk meg
a mi kegyelmes Urunk kezét és
engedjük, hogy Ő vezessen, mert
csak így érhetünk célba. Merjük
őszintén elmondani Neki mindazt,
ami fáj, ami elkeserít, ami aggaszt,
ne szégyelljük kiönteni Előtte szívünket. „Te tudsz s akarsz segíteni, Hát segíts bajomon!”
(461.dicséret 3. verse.) – Jézus
Krisztus kereszthalálával magára
vette bűneink büntetését, azért,
hogy nekünk életünk legyen és
bővölködjünk! Örülj, mert bűneid
meg vannak bocsátva és Jézus
szeret téged! Cserébe csak annyit
kér, hogy bízz Benne és szeresd
Őt. Ne feledd: ”Azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van!”
(Róma 8,28.) A koronához a kereszten át vezet az út!

Széplaki Sándorné
szociális ügyintéző

Sipos Kálmánné
lelkész
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Intézményműködtetés
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Dombrád Város Önkormányzata 2015 októberében
az önkormányzat intézményeinek
működtetésére megalapította a
Dombrádért Együtt Közművelődési, Könyvtár- és Intézményműködtető, Közösségi Szolgáltató és
Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaságot.
A gazdasági társaság 2016. január
1-től 12 fővel látja el feladatát az
alábbi tevékenységi körökben:
• könyvtári tevékenységek, szolgáltatások;
• könyvtári állomány gyarapítása,
megőrzése;
• közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése;

• Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolát érintő
feladatok ellátása;
• településüzemeltetés, zöldterület-kezelés;
• faipari munkák végzése asztalos szakemberekkel;
• városi piac üzemeltetési feladatainak ellátása.
Legjobb tudásunk szerint igyekszünk a város megelégedésére
végezni munkánkat.
Szántó Zoltán
ügyvezető

2015-ös pályázati eredményeink
2015. évben Önkormányzatunk
számos eredményesen zárult pályázattal büszkélkedhet.

illetve ahhoz kapcsolódó háztartási méretű kiserőmű 20 millió Ft
értékben.

Több mint 6 millió Ft összegű támogatást nyertünk a Mese-híd
Gyerekház 2015. évi működtetésére, valamint több mint 3 millió Ft-ot
a közbiztonság növelését szolgáló térfigyelő rendszer bővítésére.

Ugyancsak egy sikeres KEOP
pályázatnak köszönhetően valósulhatott meg a köznevelési intézmények energetikai fejlesztése,
melyre az elnyert támogatási ös�szeg 150 millió forint volt. Ebből az
összegből készült el az Általános
Iskola és a Gimnázium épületének
külső szigetelése és nyílászáróinak cseréje. Ezt a fejlesztést különösen fontosnak tartjuk, hiszen a
korábban felújított orvosi rendelő,
az előző évben harangtoronnyal
kiegészült római katolikus templom és a megyében is egyedülállónak számító református templom
szomszédságában a gimnázium
megszépülő épülete tovább emeli
településünk modern, kisvárosias
hangulatát. A gimnázium épületének belső fejlesztése is céljaink
között szerepel.

A korábbi évekhez hasonlóan
részt vettünk a Kistérségi Startmunka Mintaprogram programjaiban, amelyek keretében lehetőség
nyílt 7 mintaprogram megvalósítására. Erre a célra közel 30 millió
Ft támogatást nyert önkormányzatunk, melyből a munkabérek
finanszírozása mellett nagy értékű tárgyi eszközök beszerzésére került sor, amelyek a későbbi
mintaprogramok során könnyítik
meg a legkülönbözőbb feladatok
elvégzését. Ebben az évben fejeződött be Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban elnyert támogatás alapján finanszírozott kishajó
kikötő építése és annak működéséhez szükséges kiszolgáló épület felújítása. A kishajó kikötő építésére több mint 10 millió Ft-ot, a
kiszolgáló épület felújítására pedig több mint 6 millió Ft-ot nyert
önkormányzatunk. A KEOP keretében kiírt felhívásra benyújtott
pályázatunk ugyancsak kedvező
elbírálásban részesült. A projekt
keretében a város négy épületére,
a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
két épületére, a Művelődési Ház
és Könyvtárra, valamint a Városgazdálkodási Csoport telephelyére épült napelemes rendszer,
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Szintén örömteli esemény, hogy
októberben ünnepélyes keretek
között átadásra került a korábbi
okmányirodai bázison kialakított
Kormányablak. Az okmányirodával közös épületben működött
a Dombrád és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ
intézménye, így a Kormányablak kialakításával egy időben
Önkormányzatunk elvégezte az
Alapszolgáltatási Központ épületrészének felújítását is. Ennek
eredményeképpen a helyi és a
környékbeli ügyfeleket az ország
más térségeivel azonos színvonalú szolgáltatás nyújtásával modern
és kulturált körülmények fogadják.
Ahogy az elmúlt években, 2016ban is fő törekvésünk, hogy a pá-

lyázati lehetőségeket legteljesebben kihasználva tovább építsük,
szépítsük, fejlesszük településünket.

Ünnepi
miserend

Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
Dombrád Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2015.
(II.27.) önkormányzati rendelete
március 01. napján hatályba lépő
módosítása értelmében a helyi
lakásfenntartási támogatás feltételei változtak.
6.000 Ft havi helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a
személy, akinek háztartásában az
egy fogyasztási egységre jutó havi
jövedelemhatár - nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 120%-át
(34.200 Ft), - és vagyona nincs.
4.000 Ft havi helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a
személy, akinek háztartásában az
egy fogyasztási egységre jutó havi
jövedelem - meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 120%-át (34.200 Ft), de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200%-át (57.000
Ft), - és vagyona nincs. (Ez a
jövedelmi feltétel megegyezik a
korábbi normatív lakásfenntartási
támogatás jövedelmi feltételével.)
Balléné Béres Margit
szociális ügyintéző

Március 24. (Nagycsütörtök)
18:00 - utolsó vacsora szentmiséje
Március 25. (Nagypéntek)
18:00 - nagypénteki szertartás
Március 26. (Nagyszombat)
10:00 - 12:00 - gyónási lehetőség
a templomban
20:00 - feltámadási szertartás
Március 27. (Húsvét vasárnap)
7:45 - ételszentelés
11:00 - ünnepi szentmise
Március 28. (Húsvét hétfő)
11:30 - ünnepi szentmise
Április 3. (Húsvét 2. vasárnapja)
11:00 - ünnepi szentmise
Szeretettel várjuk a kedves híveket
a templomba.
Mindenkinek áldásos nagyböjti
felkészülést, kegyelmekben gazdag, örömteli Húsvétot kívánok!
Plébánosuk:
Laci atya
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Képviselői beszámolók
Csáki Kálmán
Az elmúlt évben a Képviselő-testület
egész éves munkájában részt vettem, amely során a testület 24 rendeletet alkotott és 199 határozatott
hozott.
2015. évben a Településfejlesztési
Bizottság tagjaként tevékenykedtem.
A Bizottság a testületi munka előkészítésén munkálkodik. Az év során
33 ülésen 343 főnek állapított meg
lakásfenntartási, lakhatáshoz kapcsolódó támogatást a beérkezett kérelmek alapján. 2 esetben rendkívüli
segély megállapítására került sor,
illetve több, mint 300 közfoglalkoztatott foglalkoztatását véleményeztük,
akik 10 közfoglalkoztatási pályázat
keretében dolgoztak önkormányzatunknál.

Gombos Csaba
A 2014. évi őszi önkormányzati választásokon első alkalommal indultam képviselőjelöltként, és a sikeres
választást követően októbertől megkezdtem Dombrád Város Képviselőtestületében a munkámat.
Az elmúlt évben a Képviselő-testület
egész éves munkájában részt vettem, amely során a testület 24 rendeletet alkotott és 199 határozatott
hozott.
2015. évben a Településfejlesztési Bizottság tagjaként, szeptember
1-től elnökeként összesen 33 ülésen
vettem részt.
A Bizottság a testületi munka előkészítésén túl a lakhatáshoz kapcsolódó támogatás és a rendkívüli települési támogatás ügyekben beérkezett
kérelmekről döntött, valamint véleményezte 10 közfoglalkoztatási pályázat esetében a foglalkoztatásba
bevont személyek névsorát.
A Településfejlesztési Bizottság 343
esetben állapított meg lakhatáshoz
kapcsolódó támogatást, 2 esetben
állapított meg rendkívüli települési
támogatást és több mint 300 fő közfoglalkoztatását véleményezte.
Képviselőként örömmel számolhatok be arról, hogy az elmúlt évben
az előző évekhez képest több szociális támogatást tudott nyújtani az
önkormányzat a lakosságnak: ilyen
volt a térítési díj átvállalása a bölcsődés, óvodás gyermekek és az
iskolai tanulók esetében, a beiskolázási támogatás, a 65. évet betöltött
dombrádi lakosok részére nyújtott,
5000 Ft értékű „Erzsébet utalvány”.

Harsányi László
Elöljáróban: azt vallom, hogy az önkormányzati munka – csapatmunka.
A ciklus során képviselőtársainkkal
szoros együttműködésre törekedtünk. Feladatom a település összes
polgárának a képviselete volt, így
munkámban ezt próbáltam szem
előtt tartani. Meggyőződésem, hogy

egy Dombrádhoz hasonló kisváros
csak összefogással boldogulhat,
és nem engedheti meg magának
a széthúzás luxusát. Igaz, ez néha
nehézkes, de jó úton haladunk a cél
megvalósulásában.
Az 5 éves önkormányzati ciklusból eltelt egy év, azaz a ciklus első egyötödéről az alábbiakban számolok be.
2014. októberében már harmadik
ciklusban szavazott bizalmat részemre a lakosság, ezt igyekszem
is meghálálni azzal, hogy képviselőként nem hiányzok egyetlen bizottsági ülésről, és testületi gyűlésről
sem.
2015. szeptember 1-ig a Településfejlesztési Bizottság elnökeként 33
bizottsági ülésen vettem részt. 343
főnek állapítottunk meg lakhatási
támogatást. 2 esetben rendkívüli
segélyt állapítottunk meg, több mint
300 közfoglalkoztatott foglalkoztatását véleményeztük, 24 rendeletet,
199 határozatot hoztunk.
2015. októberétől változás történt
képviselői munkámban, a Pénzügyi
Ellenőrző Bizottság elnöke lettem.
2015-ben 18 bizottsági ülésen 137
előterjesztést véleményeztünk, átruházott hatáskörben 11 ügyben döntöttünk.
Célom továbbra is Dombrád fejlődése, élhetővé tétele és a munkahely-teremtés. Ennek érdekében
igyekszünk minden olyan pályázatot megragadni, amelyik javítja a
dombrádiak életkörülményeit és értéket hagy a településen.
Igyekeztem 24 órás képviselő lenni.
Igaz, hogy nincs fogadó órám, de
bármikor segítek a dombrádi lakosoknak, ha problémájukkal hozzám
fordulnak.

Hajnal Imre
Hajnal Imre vagyok. Dombrád Város Önkormányzatának képviselője.
Engedjék meg, hogy bemutassam a
2015. évi képviselői munkámat, ezzel
egy törvényi kötelezettségemnek teszek eleget.
2002 óta vagyok önkormányzati képviselő.
2014-ben negyedszer választottak
meg képviselőnek, és a pénzügyi bizottság tagja lettem.
Természetesen tisztséget most sem
kaptam, bár olyan áron el sem fogadtam volna, hogy ha nekem ezért
egy személyt kellett volna kiszolgálnom, nem pedig egy közösséget.
A képviselő munka egy része csak
formális, ugyanis akkor csak a hivatal hatósági munkáját segítjük elő. A
másik része, ami a helyi közügyekkel
foglalkozik.
A képviselő testületi és a bizottsági
üléseken mindig részt veszek, ezek-

nek az üléseknek aktív résztvevője
vagyok ellentétben másokkal, akik
„kisfiús szerénységgel” passzív
résztvevői.

is. Ezen megtiszteltetések miatt is
érzem azt, hogy nem csak választóimnak, hanem a város valamennyi
polgárának tartozom felelősséggel.

Ezen résztvevőink felett egyes vezetőink gyakorolják is a „szülei felügyeletet”.

Tudásomhoz és lehetőségeimhez
mérten igyekeztem a város lakóinak érdekeit képviselni, gondjaikra
megoldást keresni, életminőségüket
javítani. Ezt a munkát nem önállóan
végeztem, hanem együtt képviselőtársaimmal, a hivatal dolgozóival, a
szolgáltatókkal és egyéb érintettekkel. Ahol lehetett, magam kerestem
megoldási lehetőséget, máskor közvetítettem, vagy a megfelelő helyre
továbbítottam a problémát. Ezek
között volt egyéni és közösségi, közbiztonsági, kulturális, szociális, közigazgatási jellegű is.

A választópolgárok egy részével jó
kapcsolatom van, amit ápolok is. A
képviselőtársaimmal a kapcsolatom
változó jellegű, van olyan személy,
akivel a gondolatmenetünk egyezik,
bár ez nem mindig tükröződik az üléseken.
A polgármester asszonnyal és a település jegyzőjével a munkakapcsolatom nem jó. Ennek változtatására
nem is törekszem.
A 2015-ös évre visszagondolva a
munkám során hozott döntéseimet a
mai napig sem bántam meg, és úgy
gondolom, nincs mit szégyellnem a
választó polgárok előtt.

Dr. Olajos András
Az önkormányzati ciklusban a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökeként
fungáltam, egészen lemondásomig.
Ennek okai, többek között a végső
döntések kétharmadával szembeni
aggályaim, egyet nem értésem, amit
az elnöki munkámmal sem tudtam
összeegyeztetni.
Ebben a ciklusban is munkahelyi elfoglaltságom csaknem folyamatosan
ütközött a bizottsági és a testületi
munkával. Személyes részvételem
többször lehetetlenné vált.
Az első alakuló üléseken ígéretet
kaptam, hogy a bizottságok és a testület munkája 16 óra előtt nem fog
elkezdődni, de ezt az ígéretet a mai
napig sem sikerült betartani.
Indokom a munkáért járó tiszteletdíj,
amit korrekt módon munkaidőn kívüli
munkával illene megkapni, de ez többek ellenállásába ütközött.
A helyzet változatlan, érdemi munkára, véleményem szerint, nem volt
lehetőség.

Gombos Attila János
alpolgármester
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi XLXXXIX. törvény
32. § (2) bekezdés k) pontja értelmében az önkormányzati képviselő
köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást
nyújt képviselői tevékenységéről. E
tájékoztatót az alábbiak szerint nyújtom be:

Személyes érintettségem miatt is
igyekeztem a civil szervekkel szoros
kapcsolatot kiépíteni, rendezvényeiken megjelenni, aktívan bekapcsolódni és másokat is bekapcsolódásra bírni tevékenységükben. Velük is
együttműködve vettem részt a városi rendezvények szervezésében,
előkészítésében, lebonyolításában.
Így vehettem részt például a városi
csülkösnapi programban, a nőnapi
rendezvényben, stb.
A hivatalos kötelezettségeimnek
próbáltam maradéktalanul eleget
tenni. Az eltelt időszakban igyekeztem aktívan részt venni a képviselőtestület és a bizottságok munkájában, valamint rendszeresen tartani a
kapcsolatot a választókkal.
A város lakóival való kapcsolattartásban a hivatalos formákon túl
(közmeghallgatás) a nem formális
módokat is használtam. A hozzám
személyesen vagy telefonon, vagy
akár e-mailben fordulókat meghallgattam, véleményüket kikértem,
gondjaikat kezelni igyekeztem, a
pályázati vagy egyéb lehetőségekről
minél többeket próbáltam informálni
(Bursa Hungarica Ösztöndíj, segélyezési jogszabályváltozások, stb.)
A továbbiakban is igyekszem a belém vetett bizalmat megszolgálni és
Dombrád lakóinak érdekeit minden
lehetséges fórumon megfelelően
megjeleníteni és képviselni.
Beszámolóm végén szeretném megköszönni mind a képviselőtársak,
mind az önkormányzat dolgozóinak,
hogy mindig segítőkészen álltak a
rendelkezésemre, ha kerestem őket,
valamint szeretném kérni Dombrád
város polgárait, hogy továbbra is
keressenek a problémájukkal, ahogy
azt eddig is tették, és én mindent
elkövetek majd azért, hogy közösen
megoldjuk a gondjaikat.

2014. őszén negyedszer nyertem el a
választók bizalmát az önkormányzati
választáson, Dombrádon. Emellett
képviselőtársaim egyhangú akaratából 2015. február 26. óta viselhetem a város alpolgármesteri tisztét
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Dombrádi Híradó

Újszülöttek

50 éve együtt

Hosszú életet, jó egészséget kívánunk az újszülötteknek,
bennük sok örömet a szülőknek!
Gyermek neve:

Anyja neve:

Taracközi Csenge
Kristóf Beatrix
Jóni Gábor
Sebők Szabolcs Mátyás
Baglyos Bella

Kész Henrietta
Lakatos Beatrix Diána
Tángyes Erzsébet Elza
Demeter Tímea
Orosz Judit

Baglyos Benett
Balogh Viktória
Holácsik Noémi
Bacskó Dominik
Köblös Noémi Katalin
Jóni Brendon
Oncsó Zselyke Zsófia
Csobai Ákos
Tóth Gábor Brájen
Kozma Bianka
Boros Maja Mária
Csercsa Zsófia
Hoksz Amira Anita
Rácz Máté

Orosz Judit
Sápi Enikő
Kozma Klaudia Bernadett
Bacskó Ivett
Pallagi Katalin
Horváth Anita Edit
Brekk Zsuzsanna
Kresztyankó Melinda
Tóth Elizabet
Orosz Nikolett
Boros Dzsenifer
Rádi Anita
Horváth Andrea
Orémusz Brigitta

Friss házasok
Gratulálunk a házasságot kötötteknek és kívánunk békés, boldog esztendőket, az életben sok örömet.
Boda Attila Antal
Horváth Nándor
Kádár János
Sallós Zsolt István
Sárkány János
Szegfü Mihály József

Balogh Krisztina
Horváth Enikő
Pintér Anita
Simon Erika
Sallós Melinda Marianna
Czakó Anita

Gyászhírek
Hozzátartozók iránti részvéttel közöljük az elhunytakat:
Ágoston Lászlóné
(Asztalos Mária)

Szántó Károlyné
(Nádasdi Katalin)

Baglyos Pálné (Gombos Irén)
Balla Sándorné (Balla Zsófia)

Albi László
Berencsi András

Berencsi Gézáné (Nagy Anna)

Borkó Menyhért

Fábián Gézáné (Kiss Katalin)
Kocsis Józsefné (Gombos Jolán)

Miklós László
Nagy János

Maczkó Istvánné
(Ipacs Barcsik Mária)

Somogyvári Miklós Dénes

Nagy Lászlóné (Kuruc Mária)

Szántó László

Nagy Sándorné
(Bötykös Erzsébet)

Veress Gedeon

Pálur Béláné (Veleczki Etelka)
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Nemrégiben ünnepelték 50 éves
házassági évfordulójukat: Mák János és Fodor Irén.
Az örömteli esemény alkalmából
erőt, egészséget és hosszú, bol-

dog életet kívántak a települési
önkormányzat részéről Kozmáné
Kasza Veronika polgármester as�szony és György Zsuzsanna Judit
anyakönyvvezető.

Testületi tájékoztató
A lap legutóbbi száma óta a Képviselő-testület többek között:
• 2/2016.(I.28.)
önkormányzati határozatával elfogadta a
Dombrádért Együtt Nonprofit
Kft. 2015. üzleti évi teljesítéséről
szóló beszámolót.
• 3/2016.(I.28.)
önkormányzati
határozatával elfogadta Dombrádért Együtt Nonprofit Kft.
Szervezeti és Működési Szabályzatát.
• 4/2016.(I.28.)
önkormányzati határozatával elfogadta a
Dombrádért Együtt Nonprofit
Kft. 2016. évi üzleti tervét.
• 5/2016.(I.28.)
önkormányzati
határozatával elfogadta a Művelődési Ház és Könyvtár 2016.
évi munkatervét.
• 6/2016.(I.28.)
önkormányzati
határozatával döntött Dombrád
Város Önkormányzatánál védőnői álláshely meghirdetéséről.
• 9/2016.(I.28.)
önkormányzati határozatával elbírálta az új
hivatali épület tervezésére benyújtott árajánlatokat.
• 11/2016.(I.28.) önkormányzati
határozatával döntött az önkormányzati tulajdonú, nem lakás
céljára szolgáló helyiségek és
egyes berendezések bérleti díjának meghatározásáról.
• 13/2016.(I.28.) önkormányzati
határozatával döntött közmeghallgatás összehívásáról.
• 15/2016.(I.28.) önkormányzati
határozatával döntött a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról.
• 16/2016.(I.28.) önkormányzati
határozatával döntött a szociális célú tüzelőanyag pótlólagos
biztosításáról.

• 17/2016.(II.11.)
önkormányzati határozatával elfogadta a
Dombrádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését.
• 20/2016.(II.11.) önkormányzati
határozatával döntött az önkormányzat 2016. évi költségvetését érintő egyes kérdésekről.
• 21/2016.(II.11.) önkormányzati
határozatával elfogadta a Mese-híd Gyerekház Szervezeti
és Működési Szabályzatát és
Szakmai Programját.
• 22/2016.(II.11.)
önkormányzati határozatával döntött a
dombrádi 158. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatosan a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény szerinti szakértő előzetes
kirendeléséről.
• 23/2016.(II.11.) önkormányzati
határozatával meghatározta a
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
nyári nyitva tartását.
• 4/2016.(I.29.)
önkormányzati rendeletével módosította a
szociális igazgatásról és egyes
szociális ellátások szabályairól szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletet.
• 5/2016.(II.12.)
önkormányzati
rendeletével módosította a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014.(XI.11.)
önkormányzati rendeletet.
György Zsuzsanna Judit
igazgatási ügyintéző

