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"A Móra Emlékéremmel kitüntetett igazgató".

Tisztelt Városlakók!
Az iskola életében és az iskola
igazgatója Pellei Zoltán igazgató úr
életében is nagy mérföldkő a
2015/2016-os tanév. Lezárul egy
életszakasz,
lezárul
egy
negyedszázados életmű, hiszen
igazgatói kinevezése ezennel lejár,
és ezzel valami biztos és állandó,
valami határozott és megszokott
hirtelen egyik napról a másikra
megváltozik számunkra is.
Tekintsünk vissza az elmúlt 25 évre:
szorgalmas,
kitartó
munka,
felelősségtudat,
empátia,
jó
szervezőkészség,
hivatástudat.
Ezek jellemzik az igazgató úr életét.
Pellei Zoltán intézményvezető úr az
általános iskola elvégzése után a
Kisvárdai
Bessenyei
György
Gimnáziumban tanult és érettségizett. Ezt követően a Bessenyei
György
Tanárképző
Főiskolán
szerzett
biológia-testnevelés
szakon tanári diplomát. Első
munkahelyén Petneházán tanított 3
évet, ezt követően pedig a
szomszéd településre Tiszakanyárra került. 1980-tól tanít a mi
iskolánkban, 1987-től igazgató
helyettesként,1995-től igazgatóként
kamatoztatja megszerzett tudását.
Pellei Zoltán életében az elmúlt
több mint 40 év folyamatos tanulással, és képzéssel telt. Hiszen a
főiskola elvégzése után közoktatás-vezetői szakvizsgát tett, és a
debreceni egyetemen pedagógia
szakos bölcsész és tanár oklevelet
szerzett. Az elmúlt 20 évben az
iskola fejlesztését szolgáló pályázatok is új, innovatív szemléletet és
így folyamatos tanulást igényeltek,
melynek ő maradéktalanul eleget
tett, hogy meg tudjon felelni a
társadalom, a gazdaság és az

oktatáspolitika
folyamatosan
változó igényeinek.
Mindannyian tudjuk, hogy az elmúlt
évtizedekben az oktatás területén
nagy változások történtek. Új
tanítási módszerek jelentek meg, új
elvárások fogalmazódtak meg a
pedagógusokkal szemben, megváltozott
az
oktatási
rendszer
felépítése, a szemlélet, a korszellem és ez mind hatványozottan
jelent meg az iskolák hétköznapjaiban. Intézményvezető Úr mindig
igyekezett megfelelni ezeknek a
kihívásoknak, és a feladatokkal
terhelt, problémákkal teli légkörben
is kiegyensúlyozott, harmonikusan
működő
iskolát
működtetni.
Közszereplőként és tősgyökeres
dombrádiként nem csupán az iskola
gondja és fejlődése foglalkoztatta,
hanem mindig figyelmet fordított
települése jövőjére, az iskola
diákjait
mindig
szülővárosuk
szeretetére és megbecsülésére
nevelte. A családi, szülői késztetés
nagyban meghatározta szemléletét
és települése iránti szeretetét,
hiszen édesapját Dombrád jeles
személyiségeként tartjuk számon,
aki sokat tett Dombrád fejlődéséért.
„ A sport nemcsak testnevelés,
hanem a léleknek is az egyik
legerőteljesebb nevelőeszköze. A
sport a test útján nyitja meg a
lelket.”
Intézményvezető Úr mindig szem
előtt tartotta és szinte pedagógiai

vezérelvének tekintette
Szentgyörgyi Albert szavait, hiszen
végzettségéből
adódóan
sok
tehetséges sportoló került ki keze
alól. A sport szeretetére, a dombrádi
sportélet elevenen tartására törekedett, és erre is nevelte az ifjúságot.
Munkája mellett hosszú ideig
aktívan részt vett a településen
működő Sportegyesület életében is.
Mennyi tanévnyitó és tanévzáró
ünnepség, mennyi szalagavató,
mennyi ballagás, mennyi kirándulás
és sok-sok rendezvény, melyek
sikeréért,
mint
iskolaigazgató
felelős volt!
Az évtizedek mögött sok-sok nehéz,
de annál értékesebb hétköznap
rejlik, sok-sok kisebb-nagyobb
érték, amely kezdetben rejtve van,
de évek múltán mégis megmutatkozik. Mennyit ér a 25 év az iskola
életében, egy tanár életében, egy
igazgató
életében?
Ezernyi
bizonyítvány, tízezernyi osztályzat,
százezernyi tanóra, és egy-egy
felnőtt emberélet, akiknek a kezét
fogta, akinek irányt mutatott, akinek
14, 18 éves koráig egyengette az
életét, és akinek még mindig ő az
„Igazgató bácsi”.
Mennyit ér a munkával töltött
milliónyi perc?
Nos, azt hiszem a 25 esztendő a
felsorolt számokon túl mást, többet
is jelent. Mindenekelőtt és mindenen túl mélységet, állandóságot és
állhatatosságot. Mélységet a szelle-

mi munkában, a szellemi kincsek
átadásában, a tudás
megszerettetésében. Állandóságot
a jelenlétben, és állhatatosságot
közösségünk, és a tanári pálya
szolgálatában,
a
pedagógusi
hivatás
magas
színvonalú
művelésében. Ötletgazdagságot,
kreativitást jelent a tervezésben, és
a
problémamegoldásban,
pontosságot és magabiztosságot a
feladatok
végrehajtásában.
Segítőkészséget
és
jó
megoldásokat jelent az iskola
életében,
empátiát,
emberségességet és rugalmasságot a
hétköznapokban, jókedvet, humort,
kötetlen, jó beszélgetéseket a
könnyedebb pillanatokban.
Az eltelt 25 évben Igazgató Úr
sohasem
a
nehézségeket
hangsúlyozta ki, hanem azok
megoldására törekedett, nem a
munka nehézségét emelte ki,
hanem a fontosságát, nem az
elismerésért dolgozott, hanem a
munka és a hivatás szeretetéért,
tudva, de nem mutatva, hogy
“Kitűnővé egy szerencsés perc alatt
válhatunk,
hasznos
emberré
fáradságos évek tesznek.”

Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

Dombrádi Híradó

Hírek a Bereczkyből
“Adjatok hálát az Úrnak, mert jó,
mert örökké tart szeretete.” (Zsoltárok 136.1)
Mozgalmas és minden szempontból tartalmas
tanévet zártak a református iskola tanárai és
tanulói. A mögöttünk lévő tanévre visszagondolva először a hálaadás szava kell, hogy
elhangozzék. Köszönjük Istennek a napi
munkához kapott erőt, kitartást, a nehézségekben is megtapasztalt támogatást és bátorítást.
Versenyeink: Az Országos Arany János
Balladamondó versenyen Karcagon 4 tanuló
képviselte iskolánkat, közülük Pongó Zsuzsanna különdíjat kapott. A Református Iskolák XII.
Országos Magyar Versenyén Miskolc-Diósgyőrben 5 fő vett részt, szépen helytálltak az
erős mezőnyben. A költészet napja alkalmából
hirdetett versíró versenyen Berencsi Vivien I.
helyezést ért el. A Nyírlugosi Nyelvi Versenyen
angol és német nyelvből 5 tanuló vett részt
eredményesen. A Nagykőrösi Országos
Tanulmányi Levelező Verseny döntőjébe két
humán, és egy reál csapatunk, továbbá 4 alsó
tagozatos tanuló jutott be. A humán csapat
tagjai: az 5-6. osztályból Berencsi Lilla, Kozma
Gréta, Simkó Attila és Simon Zalán, a 7-8.
osztályból pedig Ágoston Ádám, Giesinger
Krisztián, Oláh Elizabet és Veres Krisztián.

Mindkét csapatunk országos I. helyezést ért el!
Reál csapat tagjai: Mándoki Petra és Belinszky
Tamás 5. osztályos tanulók, Tölgyesi Fanni és
Jónás
Roland
6.
osztályos
tanulók
eredményesen szerepeltek. Alsó tagozatos
tanulóink közül Bohács Boglárka 2. osztályos
tanuló hittan tantárgyból III. helyezést ért el,
Berencsi Bálint 3. osztályos tanuló
természetismeretből II. helyezett lett. Molnár
Mihály matematika, Batta János Rafael hittan
tantárgyból méltóképpen képviselte iskolánkat
a nagykőrösi döntőben. A nyíregyházi Bem
József Általános Iskola megyei
természetismeret versenyén 4 tanulónk vett
részt, eredményesen szerepeltek. A Kékcsei
Arany János versenyhéten 5 tanulónk vett
részt: Molnár Boglárka mesemondó versenyen
III. helyezést ért el. Komplex tanulmányi
versenyen Veress Laura, Bohács Boglárka,
Lázár Lilla, Lakatos Genovéva vettek részt, a
középmezőnyben végzett a csoport. A Weöres
Sándor Gyermekszínjátszó Találkozón az első
osztály ezüst minősítést hozott. Miklós Albert
és Kovács Róbert részt vettek a Református

Iskolák Országos Néptánctalálkozóján, ahol
ezüst minősítéssel örvendeztettek meg minket.
A Dombrádi Kossuth Egylet szervezésében
rendezett körzeti szavaló - és rajzversenyen is
részt vettek tanulóink. A rajzversenyen Lakatos
Dániel II. helyezést ért el, Batta Cintia III. helyen
szerepelt, volt tanulónk, Tángyes Annamária
versmondás kategóriában II. helyezést ért el. A
sport területén is szép eredményekkel
büszkélkedhetünk: Labdarúgás sportág: Bozsik
Intézményi Program keretében 60 tanuló, azaz
5 labdarúgó csapat képviselte iskolánkat két
tornán. A 7–8. osztályos fiúk 1. helyezést, az
1–2. osztályos fiúk 3. helyezést értek el,
leánycsapatunk pedig a 2. helyen végzett. A
záró rendezvényen iskolánk két pedagógusa –
Szűcs Gábor és Szűcsné Kovács Anikó - éves
munkájuk eredményeképpen kitüntetésben
részesült, Simkó Emesét és Molnár Lillát pedig
a torna legjobb játékosának választották. A
Sárospataki Református Iskolák Kupáján a
legnagyobb fiúkból álló labdarúgó csapatunk a
2. helyet szerezte meg. Szlovákiai Nemzetközi
Labdarúgó Tornán a győztes kupát emelhette

magasba 4. korcsoportos fiúcsapatunk, I.
helyen zárták a versenyt. Aerobik, társastánc
ág: Pink Stars aerobik csoportunk a 6. Krétakör
Minősítő Versenyen arany minősítésben
részesült, ezzel méltóképpen ünnepelte 10 éves
évfordulóját. Ebben a tanévben alakult társastánc-csoportunk szintén részt vett a 6. Krétakör
Minősítő Versenyen, és életük első nagy
megmérettetésén ezüst minősítést vehettek át.
A Gyermeknap keretében a gyerekek a szülőkkel együtt változatos programoknak lehettek
résztvevői
.A
Szülői
Munkaközösség
bevonásával valósítottuk meg programjainkat,
ezúton is köszönjük hűséges támogatásukat,
mindennemű
hozzájárulásukat.
Tavaszi
tanulmányi kirándulásunk úti célja Boldogkőváralja volt, ahol a gyerekek a középkori
mesterségekkel, a lovagi élet szokásaival
ismerkedhettek meg. A nap végén a
kvízverseny eredményeként iskolánk városnéző
vonatúton vehetett részt. A dögei I.OUTDOOR
Sportfesztivál
„Sportolj
a
természetben,
Természetesen Sportolj!” c. rendezvényen
iskolánk 70 tanulója vett részt, ahol különböző

sporteszközöket próbálhattak ki, ismerkedhettek a lövészettel, a tűzoltók feladataival. A
tanévet vidám „Nyárváró gála”
megrendezésével zártuk, melynek keretében a
gyerekek változatos műsorokkal kedveskedtek
szüleiknek. Köszönjük a szülőknek, hogy
gyermekeiket támogatják, segítik programjaink
megszervezését, lebonyolítását. Köszönjük
tanulóinknak, hogy lelkesen, örömmel vesznek
részt programjainkon, melyekkel az ő életüket
akarjuk tartalmasabbá, szebbé tenni.
Osztályfőnök:
Lukács Adrienn
Tanulók:
Ágoston Ádám,
Balogh András,
Barati András,
Giesinger Lőrinc Attila,
Juszku Róbert,
Lakatos Éva,
Molnár Gabriella,
Molnár Lilla,
Molnár Péter Miksa,
Pallagi Miklós,
Pásztor Dániel,
Pásztor Tamás,
Pongó Zsuzsanna,
Veres Krisztián

„De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.”
(I.Kor. 15,57)
Márton Éva
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A Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola hírei:
„A tehetség mögött köznapi szavak rejlenek: szorgalom, szeretet, szerencse, de mindenekelőtt a kitartás.”
(James Arthur Baldwin)
2016. május 26-án került megrenVersenyeredményeitnk az idei
tanévben:
dezésre iskolánkban a Művészeti
Gála, ahol kicsik és nagyok
tanúbizonyságot adtak az idei Kiemelkedő közösségi munkájukért és
példamutató magatartásukért az alábbi
tanévben elsajátított készségekről
8. osztályos tanulók részesültek
a következő tanszakokon:
könyvjutalomban:
Zongora: Kovács Zoltán Roland,
Győri Jázmin, Görög Péter, Miklós
Ernő Roland, Bodnár Eszter,
Dragonya László, Takács Dóra,
Kovács Attila Ákos, Harangi Gyula

Kiváló tanulmányi eredményéért és
példamutató magatartásáért:
Maklári Cintia 8. a.
Tamás Bence Tamás 8. a.
Molnár Dániel 8. b.
Németh Virág 8. b. osztályos tanulók
Jeles tanulmányi eredményéért és
közösségi munkájáért:
Huszti Panna 8. a.
Lakatos Gréta 8. a. osztályos tanulók
Jó tanulmányi eredményéért és
közösségi munkájáért:
Sarbak Márkó 8. b. osztályos tanuló

A kicsi néptáncosok dunántúli ugróst
és rábaközi táncot adtak elő.
Horváth Gábor szólótánca színesítette az előadást.

Közösségi munkájáért:
Maklári Cintia 8. a.
Pető Eszter Klaudia 8. a.
Szántó Levente 8. a.
Tamás Bence Tamás 8. a.
Berencsi Vivien 8. b.
Gonda Vanessza 8. b.
Lakatos Panna 8. b.
Molnár Dániel 8. b.
Németh Virág 8. b.
Ténai Zsolt István 8. b.
Vajda Etelka 8. b. osztályos tanulók
A megyei és országos versenyeken
elért kimagasló teljesítményéért:

A mazsorett csoport táncos lábú
Maklári Cintia 8. a. osztályos tanuló
lányai: Iskolánk Fantasy Mazsorett
csoportja ebben az évben ünnepli Kiemelkedő sportteljesítményéért
fennállásának 22. évfordulóját. A
kézilabda sportágban:
csoport tagja a Magyar- és a Nemzet- Szendrei István 8. a. osztályos tanuló
Miklós Rafael 8. b. osztályos tanuló
közi Mazsorett Szövetségnek. Az
eltelt két évtized alatt számos megyei,
Kiemelkedő sportteljesítményéért
országos és nemzetközi fesztiválon,
labdarúgás sportágban:
versenyen vettek részt. Jártak már Szántó Tünde 8. a. osztályos tanuló
Olaszországban, Angliában,
Oszlánszki Petra 8. b. osztályos tanuló
Lengyelországban,
Szlovákiában,
Németh Virág 8. b. osztályos tanuló
Horvátországban.
Legutóbbi Szendrei Bence 8. b. osztályos tanuló
megmérettetésük ebben az évben a
A Fantasy mazsorett csoportban
Magyar Mazsorett Bajnokság, melyet
végzett több éves kiemelkedő
Móron rendeztek 2016.május 14. és
munkájáért:
16. között. Ezen a versenyen a junior
Huszti Panna 8. a. osztályos tanuló
és a senior korosztályú csoport is
Maklári Cintia 8. a. osztályos tanuló
harmadik helyezést ért el.
Pető Eszter Klaudia 8. a. osztályos tanuló
Németh Virág 8. b. osztályos tanuló

Grafika és festészet tanszakon nyújtott
kiváló képzőművészeti teljesítményéért:
Lakatos Gréta 8. a. osztályos tanuló
Molnár Dániel 8. b. osztályos tanuló
A néptánc területén nyújtott
kiemelkedő teljesítményéért:
Hoksz Attila 8. b. osztályos tanuló

Képzőművészeti kiállítás
az előtérben

Az Országos és Megyei tanulmányi
versenyeken elért eredményeikért az
alábbi tanulók részesültek könyvjutalomban:

2016.március 20-án az alábbi tanulók
szerepeltek eredményesen Budapesten
Győri Jázmin 2. a. osztályos tanuló
az Országos Arany János Magyar
-A Bem József megyei rajzversenyen elért
Versenyen:
3. helyezéséért
Karácsony Miklós 6.b,
-A Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági
Kovács Attila Ákos 7.b,
Akadémia Tudásbajnokság anyanyelv
Gere Fruzsina 7.b,
tanulmányi versenyen elért arany fokozat
Sarbak Mercédesz 6.b,
elnyeréséért
és Gál Csenge 6. b osztályos tanulók.

Gál Csenge 6. b. osztályos tanuló
-A Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági
Akadémia Tudásbajnokság, Természetismeret Megyei tanulmányi versenyén elért
5. helyezéséért
-Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági
Akadémia Tudásbajnokság, Angol nyelv
Megyei döntőjén elért 7. helyezéséért
-Az Országos Honismereti Tanulmányi
versenyen elért megyei 13. helyezéséért
Keserű Júlia 6. b. osztályos tanuló
-Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági
Akadémia Tudásbajnokság, Matematikai
Megyei tanulmányi versenyén elért 6.
helyezéséért

A TITOK Országos Arany János
anyanyelvi versenyen elért 7.
helyezéséért:
Gál Csenge 6. b. osztályos tanuló
Gere Fruzsina 7. b. osztályos tanuló
A TITOK Országos Arany János
anyanyelvi versenyen elért 9.
helyezéséért:
Kovács Attila Ákos 7. b. osztályos tanuló
Sarbak Mercédesz 6. b. osztályos tanuló
A TITOK Országos Arany János
anyanyelvi versenyen elért 10.
helyezéséért:
Karácsony Miklós 6. b. osztályos tanuló

Tóth Anna Bianka 6. a. osztályos tanuló A Magyar Vöröskereszt Kisvárdai Területi
-Az Országos Honismereti Tanulmányi
Szervezete által megrendezett
versenyen elért megyei 6. és az országos elsősegélynyújtó csapatversenyen elért
17. helyezéséért
3. helyezéséért:
Berencsi Barbara 11. osztályos tanuló
Hermann Ottó
Dogi Kinga 11. osztályos tanuló
-Országos Természetismereti Tanulmányi
Harangi Gyula 10. osztályos tanuló
verseny döntőjén elért 14. helyezéséért
Sipos András 10. osztályos tanuló
Ténai Krisztián 10. osztályos tanuló
Gere Fruzsina 7. b. osztályos tanuló
-A megyei kémia verseny Kisvárdai
Az Országos Amatőr Kézilabda
Tankerületi fordulóján elért I. helyezéséért
versenyen elért eredményes
szerepléséért:
Kovács Attila Ákos 7. b. osztályos
Bányácski Martin 11. osztályos tanuló
tanuló
Borbély József 9. osztályos tanuló
-Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági
Lakatos Viktor 9. osztályos tanuló
Akadémia Tudásbajnokság, Matematikai
Molnár Patrik 11. osztályos tanuló
Megyei tanulmányi versenyén elért 5.
Oláh Csaba 11. osztályos tanuló
helyezéséért
Oszlánszki Adrián 10. osztályos tanuló
Szabó Krisztofer 10. osztályos tanuló
Maklári Cintia 8. a. osztályos tanuló
Szántó Gergely 10. osztályos tanuló
-Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági
Akadémia Tudásbajnokság, Matematikai A Kisvárdai Rendőrkapitányság Területi
Megyei tanulmányi versenyén elért 3.
Balesetmegelőzési Bizottsága által
helyezéséért
szervezett Kerékpáros iskola kupa
csapatversenyén elért 3. helyezéséért:
Molnár Dániel 8. b. osztályos tanuló
Berecz István János 7. a. osztályos tanuló
-Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági
Kovács Attila Ákos 7. b. osztályos tanuló
Akadémia Tudásbajnokság, Matematikai
Németh Virág 8. b. osztályos tanuló
Megyei tanulmányi versenyén elért 4.
Pető Eszter 8. a. osztályos tanuló
helyezéséért
A Kisvárdai Katasztrófavédelmi
Azok a tanulók, akik az év során a
Kirendeltség katasztrófavédelmi ifjúsági
különböző versenyeken jól szerepeltek, csapatversenyen elért 4. helyezéséért:
oklevélben részsültek
Hajnal Tamás 10. osztályos tanuló
Harangi Gyula 10. osztályos tanuló
Hajnal Virág Kinga 3. b. osztályos
Oszlánszki Adrián 10. osztályos tanuló
tanuló
Szántó Gergely 10. osztályos tanuló
-A Zrínyi Ilona matematika verseny megyei
döntőjén való eredményes szerepléséért
Intézményünkben hagyomány, hogy
azok a végzős diákok, akik nyolc éven
Bodnár Eszter 4. a. osztályos tanuló
keresztül kiváló tanulmányi eredményt
-A Hermann Ottó Országos Természetisértek el, példamutató magatartást
mereti Tanulmányi verseny döntőjén elért
tanúsítottak és kiemelkedő közösségi
12. helyezéséért
munkát végeztek, az iskola tantestülete
-A Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági
Móra-díjat adományoz.
Akadémia Tudásbajnokság, Matematika
A 2015/2016-os tanévben az alábbi
Megyei tanulmányi versenyén elért 8.
nyolcadikos tanulók vehetik át a díjat:
helyezéséért
1. Maklári Cintia 8. a. osztályos tanuló
2. Molnár Dániel 8. b. osztályos tanuló
Nyakó Marcell László 6. a. osztályos
tanuló
Kiváló tanulmányi eredményéért,
-Az Országos Honismereti Tanulmányi
példamutató magatartásáért,
versenyen elért megyei 8. és az országos versenyeken elért eredményéért és az
19. helyezéséért
iskola jó hírnevének öregbítéséért a Dr.
A Hermann Ottó Országos Természetis- Solymosi László Alapítvány Kuratóriuma
mereti Tanulmányi verseny döntőjén elért idén az alábbi két tanulónak ítélte oda a
14. helyezéséért
díjat:
Maklári Cintia 8.a. osztályos tanuló
A „NYITNIKÉK” Természetismeret
Molnár Réka Viktória 12. osztályos tanuló
Vetélkedőn elért 3. helyezéséért:
Borkó Richárd 5. a. osztályos tanuló
Kelemen László István 5. b. osztályos
tanuló
Az elért eredményekhez szívből
Sárközi Barbara 5. a. osztályos tanuló
gratulálunk!

Dombrádi Híradó

Drogprevenció a gimnáziumban:

Nyári programelőzetes:

Hazánkban az utóbbi időben a drogok illegális
használata és az ezzel összefüggésben szinte
láthatatlanul megjelenő egyéni és társadalmi
hatások komoly problémát jelentenek a
hétköznapi életben és az oktatási rendszerben
egyaránt. Évről évre emelkedik a kábítószereket kipróbáló, drogfogyasztó, drogfüggő és a
droghasználattal
összefüggő
fertőző
betegséget hordozó iskoláskorúak száma, és a
kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények
aránya.
A kábítószer-probléma sohasem
elszigetelt jelenség, ezért fontos, hogy ne
tőlünk távol álló jelenségként szemléljük,
hanem igyekezzünk tenni is a negatív
tendencia ellen. Iskolánk minden évben az
„Egészséges életmód” háromhetes projekt
keretén belül figyelmet fordít a problémára.
2016. március 22-én Gimnáziumunk tanulóinak
Cservenyák Bernadett rendőrszázados, a
Kisvárdai Rendőrkapitányság főnyomozója
tartott drogprevenciós előadást, melyben Nemzeti összetartozás napja: 2016. június 4-e
átfogó képet festett a fiatalok számára a
jelenlegi állapotokról, a kábítószerek egyénre,
közösségre és társadalomra gyakorolt negatív
hatásairól.

Az Erzsébet tábor keretén belül
40 tanuló nyaralhat a Balaton partján, Zánkán,
2016. július 31-től, augusztus 5-ig.
A következő tanév reménysége:
Iskolánk az Emberi Erőforrások Minisztériuma
által kiírt
„Határtalanul hetedikeseknek” című pályázattal
1 millió 186 ezer Ft-ot nyert.
A megvalósítás ideje: 2017 májusa.
Helyszín ERDÉLY.

Május,
ideje:

június

a

BALLAGÁSOK

2016. április 29-én ballagott a 12. osztály, majd
kezdetét vette az írásbeli érettségi vizsga:
Az általános iskola 8.a és 8. b osztálya 2016.
június 18-án ballagott.
Számukra lezárult egy fejezet, és szeptembertől
kezdetét veszi majd egy nehezebb és komolyabb
időszak.

2016. június 18-án ballagott a 8.a és 8. b osztály:

8.a osztályfőnök: Almásiné Puskás Ágnes

8.b osztályfőnök: Balogh Emese
Nagy Szabolcsné

EGÉSZSÉGHÉT
A Polgármesteri Hivatal, a Védőnői
Szolgálat valamint a Dombrád és
Térsége
Szociális Alapszolgáltatási
Központ május 2-a és 6-a között ez
évben
is
megrendezte
„A nők
egészsége, a családok egészsége”
elnevezésű Egészséghetet. Az Anyák
napjával egybekötött rendezvénysorozat
programjait a korábbi évekhez
hasonlóan idén is ingyenesen lehetett
látogatni.
Hétfőn a polgármesteri köszöntőt
követően először a Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde Anyák Napi műsorát tekinthették meg az érdeklődők, majd Dr Lőrinczi
Sándor szülész-nőgyógyász szakorvos
„A
nőgyógyászati
szűrővizsgálatok
fontossága és a változókor” című
előadása volt hallható. Ezután Dr

Czibresz Katalin bőrgyógyász szakorvos
„A melanómáról, fényvédelemről”, majd
Dr Szabó Irén szemész szakorvos,
kontaktológus „A szem egészségéről”
beszélt. Az előadások helyszíne a
Művelődési Ház és Könyvtár volt. Az
előadások ideje alatt a Művelődési Ház
kistermeiben
diszkrét
körülmények
között lehetőség nyílt melanóma-szűrésre, érállapot felmérésére, valamint
szemészeti vizsgálatra.
Kedd délután a Dr Bereczky Zsigmond
Református Általános Iskola tanulói
futóversenyen vettek részt. Szerdán
pedig
Dr.
Lőrinczi
Sándor
közreműködésével
nőgyógyászati
méhnyakszűrésen vehettek részt azok a
nők, akik a Védőnői Szolgálatnál
előzetesen
jelezték
igényüket
a

vizsgálatra.
Csütörtökön 8 és 13 óra
között Ruhabörzét tartottak a
Művelődési Ház és Könyvtár
épületében. Az egész hetes
rendezvény
zárónapján,
pénteken a dombrádi Móra
Ferenc
Általános
Iskola,
Gimnázium
és Alapfokú
Művészeti Iskola gimnazistái
részvételével
Szociopoli
társasjátékot
bonyolítottak a szervezők.

Védőnői Szolgálat

Városvezetői köszöntés a 90.
születésnapon
90. születésnapja alkalmából
2016. március 26-án Subák
György dombrádi lakos
ünnepélyes köszöntésére került
sor. A települési önkormányzat
részéről
Kozmáné Kasza Veronika
polgármester asszony gratulált az
ünnepeltnek.
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Kirándulások az óvodában
Óvodánkban minden évben helyet kapnak a
kirándulások, ezek ebben az évben sem
maradtak el. A Kossuth úti óvoda Napocska és
Maci csoportja május 30-án a nyíregyházi
Állatkertbe látogatott el, itt sokféle új állattal is
megismerkedhettek a gyerekek. A rossz idő
ellenére nagyon jól érezték magukat. Az
állatkerti séta után minden gyerek kapott 1
gömb fagylaltot és a közeli játszótéren is
játszhattak. Összesen 30 gyerek vett részt
ezen a kiránduláson.
A Rákóczi úti óvoda Margaréta, Tulipán és a
Katica csoportja június 9-én a dögei Ameko

Lovas - és Szabadidőcentrumba látogatott el.
Ezen a kiránduláson 40 gyerek vett részt. A
gyerekek közelebbről is megismerkedhettek a
lovakkal, azok életével, gondozásukkal, sok
érdekes játékon játszhattak a nap folyamán, a
bátrabbak még a lovaglást is kipróbálhatták.
Június 10-én mi, óvodai dolgozók is
lehetőséget kaptunk egy kis kikapcsolódásra.
Ellátogattunk Felvidékre, ahol megtekintettük a
Dobsinai Jégbarlangot, majd a Betléri kastélyt,
amely régen az Andrássy családé volt, majd
Kassán megnéztük a dómot, bejártuk a város
centrumát.

Mind a gyerekek, mind a felnőttek érdekes
kirándulásokon vettek részt.
A gyerekek utazásának költségeihez a szülők
mellett óvodánk is hozzájárult.
Ezúton
is
szeretnénk
megköszönni
óvodánknak és a szülőknek, hogy megvalósulhattak ezek a kirándulások, melyekről kissé
fáradtan, de sok élménnyel gazdagodva
tértünk haza.
Nagyné Garai Melinda
óvodapedagógus

GYEREKHÁZ A KISGYEREKEKÉ ÉS SZÜLEIKÉ
A városunkban lassan 7 éve működő Mese-híd
Gyerekház az óvodáskort megelőző gyönyörű
időszakot hivatott még emlékezetesebbé,
élményekkel telivé tenni. Elsődleges célunk a
csecsemők és kisgyerekek fejlődésének
támogatása
gyerekbarát
tér,
változatos
eszközök,
színes
foglalkozások
révén.
Ugyanúgy feladatunk a gyereket nevelő
családok - értelemszerűen elsősorban az
anya - regenerálódásának biztosítása, a szülői
szerepben való megerősítésük.
A kistérségben egyedülálló, de még
megyei/országos szinten is ritkaság, hogy egy
település ilyen típusú, extra szolgáltatásokat is
biztosító „játszóházat” működtet teljesen
ingyen.
Minden tiszteletünk azoké a szülőké, akik
felismerik az ebben rejlő lehetőségeket, és
szakítanak időt arra, hogy aktívan töltsék együtt
az időt gyermekükkel, illetve más családokkal!
A Gyerekház napi programjai a szabad játékon
túl az óvodai életre való felkészülést segítik, és
időről-időre színes rendezvényekkel is várjuk a
kisgyerekes családokat! Néhány hétköznapi
pillanattal és az elmúlt két hónap két
kiemelkedő eseményével szeretnénk kedvet
csinálni minél több új látogató számára.

Az Anyák Napi Programsorozatunk egy
Mama-Baba Fotópályázattal kezdődött. Az
anyukákat arra kértük, hogy az anyaság
egy-egy szép pillanatát megörökítő képpel
nevezzenek, majd közösségi oldalunkon
lehetett szavazni a szebbnél szebb fotókra. A
Gyerekházban megtartott Anyák Napi Műsoron
értékeltük a beérkezett pályaműveket. Ezen
kívül szerény vendéglátással és egy kényeztető
női programmal leptük meg a résztvevőket:
stílus-, és életmód tanácsadással, kisorsolt
szépítő sminkeléssel, ruhavásárlási
utalványokkal, egyéb ajándékokkal.

Csokis feketeerdő dzsem recept
Hozzávalók / 4 adag
-1 kg meggy (megtisztítva, kimagozva legyen ennyi!)
-1 tasak csokoládé desszertöntet por
-2,5 dl víz
-35 dkg + 3 ek cukor
-1 tasak Dzsemfix Szuper 3:1
Elkészítés
1. A meggyet megmossuk, leszárazzuk, kimagozzuk. Így
kell 1 kg-nak lennie! Félretesszük.
2. Elkészítjük a csokoládéöntetet: egy kis lábasba öntjük
a tasak tartalmát, és hozzákeverünk 3 ek cukrot, felöntjük
2,5 dl vízzel, majd lassú tűzön habverővel folyamatosan
kevergetve felforraljuk. Ha felforrt, félretesszük.
3. Egy nagy fazékban feltesszük főni a meggyet, hagyjuk
kb. 10 percig, amíg annyi levet ereszt, hogy ellepi.
Közben elkeverjük a Dzsemfixet 35 dkg cukorral, és a
meggyhez adjuk. Hozzáöntjük az elkészített csokiöntetet
is. Ezt követően nagy lángon hagyjuk 5 percig zubogva
forrni.
4. Ha szükséges, eltávolítjuk a habot a tetejéről.
5. Csírátlanított üvegekbe merjük, és fejre állítva hagyjuk
őket kihűlni.

Bár kis csúszással került megrendezésre a már
hagyományos Gyereknapunk, de az élmény
kárpótolta a résztvevőket. Igazi tikkasztó nyári
nap várta a gyerekház udvarán a kicsiket, de ez
senkit nem gátolt abban, hogy az ugrálóvár, a
trambulin és egyéb játékok adta lehetőségeket
kihasználja. Az egész délelőttös mókázást
üstben főtt gulyás és ajándék vattacukor
segítségével pihenték ki a felnőttek és lurkók.
Ágoston Etelka
Gyerekház vezető

Igazgatási szünet a Dombrádi
Közös Önkormányzati
Hivatalban
Dombrád

Város

Képviselő-testületének

Önkormányzata
Dombrádi

Közös

Önkormányzati Hivatala ezúton tájékoztatja a
lakosságot, hogy a 2016. évi munkarendjében
2016. július 25-től - 2016. augusztus 07-ig
igazgatási szünetet rendel el.
A fent megjelölt időszakban a Dombrádi Közös
Önkormányzati Hivatal egésze zárva tart, az
ügyfélfogadás szünetel.

Nagy János
jegyző

Dombrádi Híradó

Tisztelt Lakosság!
A felmerült lakossági igények
alapján
Dombrád
Város
Önkormányzata kezdeményezte a
Petőfi köz zsákutcává történő
átalakítását. A Petőfi köz végén
mezőgazdasági
területek
találhatók,
melyek
művelése
érdekében az érintett gazdák a
tárgyi kiépített lakóutcát
használják
mezőgazdasági
járműveikkel
földjeik
megközelítésére és az átmenő
forgalom rendkívül nagy
zajhatással, valamint az erre a
forgalomra
alkalmatlan
utca
tönkretételével jár. A problémát
megvizsgálta Bartha Miklós felelős
tervező, és a megoldására a Petőfi
S. köz végének fizikai lezárását és
zsákutcává történő átalakítását
javasolta, mely követően
közforgalomtól elzárt,
megközelíthetetlen területek nem
keletkeznek.

Az utak forgalomszabályozásáról
és a közúti jelzések elhelyezéséről
szóló 20/1984. (XII. 21.) KM
rendelet 2. § (1) bekezdése
értelmében az utak forgalmának
szabályozása, valamint a közúti
jelzések
elhelyezése, fenntartása,
üzemeltetése és eltávolítása az út
kezelőjének a feladata.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság
figyelmét, hogy a Petőfi köz vége
fizikai akadállyal kerül lezárásra.
A későbbiekben a szóban forgó
mezőgazdasági
területeket
Kossuth út, illetve a Béke út felől
közelítsék meg.
Megértésüket köszönjük!
Háda Boglárka
pályázati-és környezetvédelmi
referens
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A Roma Nemzetiségi Önkormányzat beszámolója
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy
2016. április 8-án a Roma Kultúra Napja
alkalmából a Roma Önkormányzat előadást
rendezett a Művelődési Ház Nagytermében.
Az előadás a roma nemzetiség eredetét,
történelmét,
hagyományait,
nyelvi
sajátosságait, kultúrájának jelenét és jövőjét
mutatta be. A tanulságos rendezvény sok
érdekességet tartogatott a megjelentek
számára és jó visszhangot keltett. Szerettük
volna, ha településünkről minél több érdeklődő
vesz részt az eseményen, de úgy érezzük,
mindent megtettünk annak érdekében, hogy a
lakosság betekintést nyerhessen a romák
múltjába és jelenébe.Másik nagy eseményünk
a „TeSzedd!” Nap volt, amely 2016. 04. 28-án
került megrendezésre. Roma Nemzetiségi
Önkormányzatunk 22 felnőtt és 5 gyerek
részvételével járult hozzá városunk külterületi
részeinek tisztaságához. A vállalkozó kedvűek
a Lónyai és Hajnal utcákon és ezek környékén
gyűjtötték össze szelektíven a mintegy 50 zsák
felgyülemlett hulladékot. Az akció célja az volt,
hogy tudatosuljon a lakosságban, hogy a
tiszta környezet az ember elemi igénye kell,

hogy legyen. A jövőnk érdekében erre már
egészen fiatal korban fel kell hívni a figyelmet és
példamutatással el kell érni, hogy a
környezettudatosság a mindennapok alapjává
váljon. A kezdeményezést sikeresnek ítéljük,
mert a jó hangulatú eseményen több család
környezetét tettük tisztábbá és élhetőbbé.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a
Kicsi Konyhának, illetve a Gyulaházi Pékség
dombrádi boltjának a természetben nyújtott
támogatásért. Köszönjük továbbá Gombos Attila
János alpolgármester úr támogatását is, amely
ugyancsak hozzájárult a nap hangulatához.
Önkormányzatunk Dombrád Város
Önkormányzatának jóvoltából az előzőnél
esztétikai és környezeti szempontból is jobb
adottságokkal rendelkező, új irodába
költözhetett a Kölcsey út
Nemzetiségi
Önkormányzatunk
ellenszolgáltatás
nélkül
vállalta, hogy a közmunkára ítélteket
városunkban foglalkoztatja. Segíteni kívánjuk
ezzel a közmunkára ítélteket, hogy a bíróság
által
kiszabott
közmunka-végzési
kötelezettségüknek helyben, nem pedig naponta
több tíz kilométert utazva tudjanak eleget tenni.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

A Dombrádi Sportegyesület Felnőtt labdarúgó
csapatának 2015/16. évi munkájáról
2015. tavaszán, sajnos, a megyei első
osztályból búcsúzni kényszerültünk. Ennek
számtalan oka volt, de úgy érzem, előre kell
tekintenünk és nem a múlttal, hanem a
jelennel és a jövővel kell foglalkoznunk.
Ennek fényében elkezdtünk dolgozni azon,
hogy állandóságot vigyünk az egyesület és
a felnőtt csapat életébe. Tettük ezt úgy, hogy
a keretben olyan játékos, aki a tavaszt is itt
töltötte, mindössze 5 maradt. A 2015-ös
szezont már 10 dombrádi kötődésű játékossal kezdtük el, közülük a szezon közben
csak egy fő távozott, véleményem szerint ez
is azt mutatja, hogy jó irányba indultunk el.
Csapatunk átlag életkora 23,5 év lett, ez a
legfiatalabbnak számít a megyében. Összeálltunk, és ha nem is az elején, de az 5.
fordulótól megtaláltuk a megfelelő szakembert, aki a játékosokból csapatot is
kovácsolt. Ennek eredménye, hogy a
tavaszi szezont a tabella első helyén
fejeztük be, és az elvesztett mérkőzéseken
is domináltunk. A bajnokságban végül a
harmadik helyen végeztünk, ami dicséretes
dolog egy ilyen fiatal csapattól. A következő
szezonban a csapat 90%-a együtt marad,
szeretnénk még több dombrádi játékossal
kiegészülve újra a dobogón végezni, erőt
merítve abból a jól sikerült tavaszból,
melyet megnyertünk. A felkészülést 2016.
július 5-én kezdjük el, ez időszakot csak
magasabb osztályú csapatokból álló
felkészülési mérkőzésekkel szeretnénk
fűszerezni. ”Mert tanulni csak jobbtól
lehet.”
Végül: köszönöm mindenkinek, aki valamilyen formában támogatott minket, és
kérném a szurkolókat, hogy jöjjenek és
szurkoljanak nekünk, hogy együtt érjünk el
nagy sikereket!
Tisztelettel: Tóth János sportelnök
Az
utánpótlás
csapatok
nagyobb
terjedelemben a következő számban
jelennek meg!

Nemzeti Összetartozás Napja
2016.06.04-én
ünnepélyes
megemlékezéssel egybekötött rendezvényen
elevenedtek meg az I. világháborús
események. A Nemzeti Összetartozás
Napja alkalmából színes előadások
követették egymást, melyek méltó
emléket állítottak a világháború hőseinek.
Kozmáné Kasza Veronika Polgármester
Asszony ünnepi köszöntője után műsort
adtak a Móra Ferenc Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
tanulói, majd Brekk Zoltánné pedagógus
részletet adott elő Wass Albert művéből.
Szűcs Gábor a Dr. Bereczky Zsigmond
Református Általános Iskola pedagógusa
előadást tartott a világháború történéseiről, Molnár István szavalatát követően

a megemlékezést a felújított I. Világháborús Emlékmű
koszorúzása zárta.
Madarászné Kindák Enikő
Területfejlesztési ügyintéző

Dombrádi Híradó
Helytörténeti Kiállítás és Horváth József Alkotóház nyitva tartás:

Újszülöttek
Hosszú életet, jó egészséget kívánunk az újszülötteknek,
bennük sok örömet a szülőknek!
Gyermek neve:
Huszti Botond Barnabás
Oláh Dominik Brájen
Danits Kiara
Szilágyi Léna
Ténai Dávid
Szabados Bence
Jónás Elizabet Stefánia
Sándor Noémi
Horváth Virág Hanna
Geri Levente
Nyerges Tamara
Fábián Marcell Norbert
Pataki Csaba
Kovács Armandó
Horváth Szabolcs
Varga Noémi Kira
Here Dávid Olivér
Lakatos Zoé Csenge
Terjék Fanni
Berencsi Roland
Tutkovics Roland

Anyja neve:
Demeter Orsolya
Rácz Erzsébet Róza
Romhányi Klaudia
Háda Nikoletta
Gáncsos Katalin
Tóth Zsuzsanna
Jónás Ilona Heléna
Frankovics Marianna
Horváth Beatrix
Balajti Ágnes
Seprényi Veronika
Kóczon Nikoletta
Lakatos Vivien
Kovács Edina Teréz
Lakatos Mónika
Fodor Erika
Horváth Ildikó
Lakatos Klára
Kelemen Henriett
Lakatos Melinda
Tutkovics Julianna

Friss házasok
Gratulálunk a házasságot kötötteknek és kívánunk békés, boldog
esztendőket, az életben sok örömet.
Huszti Péter
Balogh József
Balogh Erik
Toma József
Dankó István
Sipos István

Siska Ivett
Varga Enikő
Kokas Mónika
Sándor Noémi
Lisztner Éva
Csépányi-Gazda Livia

Gyászhírek
Hozzátartozók iránti részvéttel közöljük az elhunytakat:
Teremi Béláné (Zsiros Mária)
Hajnal Józsefné (Gonda Valéria)
Katona Jánosné (Nagy Jolán)
Balla Jolán Aranka
Vadas-Nagy Balázs
Szanyi Gyula
Oláh Bertalan
Harsányi Mihály
Serflek András

Hétfő – Péntek: 09:00 – 16:00
Szombat – Vasárnap: 10:00 - 18:00
A kiállítás megtekintése és a tárlatvezetés díja
200 Ft/fő,
Dombrád város lakóinak ingyenes.

TESTÜLETI TÁJÉKOZTATÓ
A lap legutóbbi száma óta a
Képviselő-testület többek között:
37/2016.(III.31.)
önkormányzati
határozatával elfogadta Dombrád
Város Önkormányzata 2016. évi
közbeszerzési tervét.
38/2016.(III.31.)
önkormányzati
határozatával
elfogadta
az
egészségügy helyzetéről szóló
beszámolót.
39/2016.(III.31.)
önkormányzati
határozatával jóváhagyta a helyi
önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készült átfogó
értékelést.
49/2016.(IV.28.)
önkormányzati
határozatával elfogadta a Kisvárdai
Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
Kisvárdai Hivatásos
Tűzoltóság 2015. évi tűzvédelmi
tevékenységéről szóló beszámolóját.
52/2016.(IV.28.)
önkormányzati
határozatával véleményezte a
Dombrádi Móra Ferenc Általános
Iskola, Gimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola intézményvezetői
munkakörére benyújtott pályázatot.
57/2016.(IV.28.)
önkormányzati
határozatával döntött a Dombrád
Város belterületén található Petőfi
Sándor köz, 1850 hrsz. belterületi
út közúti közlekedési forgalmának
korlátozásáról.
62/2016.(IV.28.)
önkormányzati
határozatával döntött a Dombrádi
Fokhagymakrém Üzem beruházásról.
65/2016.(V.26.), 66/2016.(V.26.),
67/2016.(V.26.) és 68/2016.(V.26.)
önkormányzati
határozataival
döntött Dombrádi Móra Ferenc
Általános Iskola, Gimnázium és
Alapfokú Művészeti
Iskola intézményvezetői-helyettesi
munkakörére benyújtott pályázatok
véleményezéséről.
70/2016.(V.26.)
önkormányzati
határozatával
elfogadta
az
önkormányzatnál és intézményeinél 2015. évben végzett belső
ellenőrzés tapasztalatairól szóló
beszámolót.

72/2016.(V.26.)
önkormányzati
határozatával
elfogadta
a
Dombrádért Együtt Nonprofit Kft.
2015. évre vonatkozó pénzügyi
beszámolóját.
75/2016.(V.26.)
önkormányzati
határozatával
elfogadta
a
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
köznevelési intézmény 2015/2016.
tanév nevelési munkájáról szóló
beszámolót.
76/2016.(V.26.)
önkormányzati
határozatával
döntött
a
2016/2017-es
tanévben
az
óvodában
indítható
csoport
számáról és létszámairól.
77/2016.(V.26.)
önkormányzati
határozatával elfogadta Dombrád
Város
Roma
Nemzetiség
Önkormányzatának
2015.évi
munkájáról szóló beszámolót.
79/2016.(V.26.)
önkormányzati
határozatával döntött a Dombrádi
Közös Önkormányzati Hivatalban
igazgatási szünet elrendeléséről.
81/2016.(V.26.)
önkormányzati
határozatával döntött a 2016. évi
városnapi rendezvény programjáról.
6/2016.(II.26.)
önkormányzati
rendeletével
megalkotta
az
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendeletet.
10/2016.(IV.29.)
önkormányzati
rendeletével
megalkotta
az
önkormányzat
közművelődési
feladatairól, a helyi közművelődési
tevékenység támogatásáról szóló
önkormányzati rendeletet.
2/2016.(V.27.)
önkormányzati
rendeletével
megalkotta
az
önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
önkormányzati rendeletet.

György Zsuzsanna Judit
igazgatási ügyintéző

