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Államalapító Szent István királyunk ünnepe- augusztus 20.
2016. augusztus 19-e kellemes, napsütéses
nyári délutánján ünnepélyes keretek között
zajlott Államalapító Szent István királyunk
ünnepe Dombrádon a Helytörténeti Kiállítás
és Horváth József Alkotóház udvarán, a
Millenniumi Parkban. A megemlékezést
Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei Közgyűlés elnöke nyitotta meg
ünnepi beszédével. Az új kenyér
megszentelését követően Kozmáné Kasza
Veronika polgármester asszony méltatta a
"Dombrád Városért - Pro Urbe" kitüntető
elismerésben részesülő Dr. Papp László és
Dr. Ritli Jánosné Dr. helyi lakosokat, akik

kiemelkedő munkát végeztek Dombrád
város gazdasági, kulturális, társadalmi,
egészségügyi fejlődése terén és ezzel
jelentősen hozzájárultak Dombrád város
szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek
gyarapításához, hírnevének öregbítéséhez.
A díjakat Dr. Seszták Miklós nemzeti
fejlesztési miniszter adta át. Az ünnepség
végén
a
Rétközi
Hagyományőrző
Csűrdöngölő
Néptáncegyüttes
műsora
szórakoztatta a jelenlévőket, majd a
rendezők a már hagyományosnak számító
túrós rétessel kedveskedtek a szép
számban megjelent ünneplő közönségnek.
Kádár László, igazgatási
ügyintéző

Dombrádi Híradó

Csülkös nap
Dombrád Város Önkormányzata
hagyományaihoz híven - immár
tizedik alkalommal - idén is
megrendezte a Csülkös Napot.
A városnapot megelőző délután
került sor egy másik, ma már
ugyancsak hagyománynak számító
eseményre: a város történetében
hetedszer állítottak fel rekordot
vállalkozó
kedvű
rekorderek.
Ezúttal a város dalának
a legnagyobb létszámban,
a település címerének alakzatában
eléneklésének rekordját állította fel
Dombrád városa.
A
másnapi
Csülkös
Napon
lebonyolításra kerültek
a megszokott programok: a
kispályás
labdarúgó-bajnokság,
valamint a főzőverseny, melyekre
szép számmal neveztek csapatok.
A főzőversenyen I. helyezést ért el
a Dombrád és Térsége Szociális
Alapszolgáltatási Központ csapata,
a II. és III. helyezésnek a Dr. Bereczky
Zsigmond
Református
Általános Iskola, illetve a Dombrádi
Ifjúsági Kulturális Egyesület
örülhetett, míg a különdíjat a Szivárvány Óvoda vehette át.
A legszebb sátor díját idén a Dombrád és Térsége Kossuth
Egylet, a II. helyezettnek járó díjat a Dr. Bereczky Zsigmond
Református Általános Iskola, a III. helyezett díját pedig a
Szivárvány
Óvoda kapta.
A kispályás labdarúgó-bajnokságon a legjobb csapatot illető
vándorserleget a Kisvárda FC vette át, a II. és III. helyeken
a Jamaica, valamint a Manchester United nevű csapatok
végeztek. A bajnokság gólkirálya Balla Krisztián, a legjobb
mezőnyjátékosa Szabó Dénes,
a legjobb kapusa Csiki Gábor lett.
A megszokott, színes kulturális műsor után a fergeteges
hangulatot Vastag Csaba és Bunyós Pityu biztosította, majd
este élő koncertet adott a legendás Apostol Együttes. A
rendezvényt látványos tűzijáték zárta.
Kádár László, igazgatási
ügyintéző
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Megújult a helytörténeti kiállítás

Polgármester Asszony
és
a
Művelődési
Ház
vezetőjének
támogatásával
a
kultúrházban
dolgozó fiatalok, valamint a Kossuth
Egylet tagjainak segítségével új
színt kapott a kiállítás a volt polgári
iskola épületében.
Az
alkotószobában
kárpátaljai
barátaink segítségével sikerült egy
működő szövőszéket beállítani. Az
eszváta termékeivel, szőttesekkel
gondoltuk széppé varázsolni a
mellette lévő falat. Elindítottunk egy
szőttesekből álló gyűjtést.
Csodálatos volt városunk
asszonyainak összefogása. Közel

80 fő adakozó, több mint száz darab
terméket ajándékozott a
múzeumnak. Volt közöttük szebbnél
szebb
szőttes,
szakajtókendő,
abrosz, lepedő, jó pár törlő, még
néhány zsák is, vagyis beterítette
az alkotószoba teljes falát körben,
díszítette a két előszobát, de a
másik két helytörténeti szoba is új
színt kapott. Minden darabon pedig
ott
található
az
ajándékozó
névjegykártyája. Az összegyűjtött
csodálatos szőttesek, termékek léte
azt mutatja, hogy Dombrád
asszonyai, lányai évszázadokon át
afféle ipari termelést folytattak,

maguk készítették a család teljes
textil készletét, lányoknak
stafírungot, a tiszta vásznat,
amelyben még tovább hímezték a
szebbnél szebb mintákat.
Ez a munka tavasztól a következő
év tavaszáig, a vetéstől a szövésig
nagy szorgalmat, pontosságot,
iskolai végzettség nélküli anyáinktól
örökölt szakmai tudást igényelt.
Voltak, akik ötleteikkel, a beregi
minták átvételével, a rózsa, szegfű,
különféle
mozaikba
ötvözött
virágmintákkal továbbfejlesztették
az örökölt tudást. A kiállított tárgyak
között találunk dédnagymamáktól
dédunokáig örökölt darabokat.
Vannak hát családok, akik így
megbecsülték elődeiktől örökölt
darabjaikat, és megható, hogy
látszik arcukon a büszkeség
érzése.
Az elmúlt hetekben a szőtteseken
kívül sok más régiség is
gazdagította az immáron városunk
büszkeségének számító kiállítást.
Jó lenne, ha lakosságunk egyre
több tagja keresné fel az
alkotóházat, érezné magáénak ezt
az értékes múzeumot, és
idelátogató
vendégeiknek
is
megmutatná településük kincseit.
Mélységes köszönet illeti, és
áldassék a neve mindazoknak, akik
így értettek e munkához, és olyan
értéket hagytak ránk az utókornak,
amelyekben gyermekeink, utódaink

is gyönyörködhetnek. Áldassék a
neve azoknak a honismereti
szakkörös
gyerekeknek,
akik
évtizedeken át lelkesen segítették e
gyűjtőmunkát, valamint azoknak, az
asszonyoknak, akik több mint száz
szőttest adtak, vagy ezután
bármilyen régiséggel járultak, vagy
járulnak
a
múzeum
gazdagításához!
Ha ilyen összefogás és
összetartozás lesz a városunk
életében, elmondhatjuk, hogy drága
szülőhelyünknek, Dombrádnak nem
csak múltja, de jövője is lesz.

Láczay Györgyné
nyugdíjas történelem tanár
a kiállítás gyűjtője 40 éven át

Idősek Napja
Dombrád Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2016. szeptember
27-én megtartotta az Idősek Napja
rendezvényét. Az ünnepségre a
Tisza-parti Vigadó Csárdában került
sor. Az idén is igen szép számmal
érkeztek az ünnepeltek, akiket
Kozmáné Kasza Veronika
polgármester asszony köszöntött.
Ezen ünnep keretében gratuláltunk a
40,45,50,55 és 60 éves házassági
évfordulójukat
ünneplő
házaspároknak.
A
megjelent
vendégek tiszteletére szórakoztató
műsort adtak elő a Fényeslitkei
komikusok, majd a Nyíregyházi
Egyetem népzenei hallgatói citerával
kísért népdalokkal kedveskedtek a
rendezvényen
részt
vevő
ünnepelteknek. Az ünnepség végén
közfoglalkoztatott dolgozóink által
készített lábtörlővel ajándékoztuk meg
a résztvevőket.

Madarászné Kindák Enikő
területfejlesztési ügyintéző

Dombrádi Híradó

Laptop pályázat

Akikre büszkék vagyunk: Ignéczi László

Bő két és fél évvel ezelőtt
olvashattuk
a
hírt,
hogy
településünk
szülöttét,
Ignéczi
Lászlót nevezték ki az Európai Unió
egyik ügynöksége, a BEREC Office
igazgatójának. Az „ügynökségek” a
közös európai döntések
végrehajtását, a szabályok összehangolását segítik. Van szervezet
például a közös energiapolitikára,
a rendőrségi képzési
együttműködésre,
az innovációtámogatásra,
a gyógyszerengedélyezésre, az
élelmiszerbiztonsággal összefüggő
feladatokra, és még számos olyan
területre, amelyeken az EU
tagállamai a szoros együttműködés
mellett döntöttek. Az ügynökségek
az EU területén szétosztva (úgy
mondják: decentralizáltan)
működnek. A BEREC
Office
2010-ben
alakult,
székhelye
Lettország fővárosában, Rigában
van. Feladata, hogy támogassa a
telekommunikációért
felelős
nemzeti
hatóságok
európai
szervezetét (a BEREC-et) a közös
távközlési szabályok egységes
alkalmazásában.
Laci Dombrádon nőtt fel, édesanyja
Czap Miklósné, Ica néni, most is itt
él, nyugdíjas szociális gondozónő,
nyugdíjba vonulása előtt egy ideig
az idősek otthonát is vezette.
Nevelőapja öt éves kora óta Czap
Miklós volt. Húga, Anikó, szintén
Dombrádon él családjával,
a Szivárvány óvodában pedagógus.
Bátyja, Ferenc, aki energetikus
technikus, Jászberényben lakik
családjával.
Az általános iskolát Laci 1983-ban
végezte el Láczay Györgyné
osztályában, az alsó tagozatban
Kocsis Jánosné és Hyross Lászlóné
voltak az osztályfőnökei. Kitűnő
tanuló volt. Az énekkarban Berencsi

Béláné irányítása alatt furulyán is
játszott, valamint csatlakozott az
akkor alakult dombrádi kajak-kenu
szakosztályhoz, tagja volt az
Országos Diákolimpián ezüstérmet
szerző kenu négyesnek.
Nyíregyházán a Bánki Donát Ipari
Szakközépiskolában
dícsérettel
érettségizett, majd Budapesten a
Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán
szerzett villamos üzemmérnöki és
középiskolai
műszaki
tanári
diplomát Kiváló Hallgató
kitüntetéssel. Később a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetemen MBA (Master of
Business Administration) fokozatot
szerzett, itt a diplomamunkáját
elbíráló bizottság az egyetem által
alapított Ferke János
Díjjal jutalmazta.
Diákként ismerte meg későbbi
feleségét, a váci születésű Reginát,
akivel
1992-ben
Dombrádon
kötöttek házasságot, Kozmáné
Kasza Veronika akkori
anyakönyvvezető előtt. Regina
szintén mérnök-tanár végzettségű,
tanított is, majd az élet úgy hozta,
hogy kitanulta a külképviseletek
gazdasági ügyeit is. Jelenleg a
Külgazdasági és
Külügyminisztérium állományában
Magyarország
rigai
nagykövetségén dolgozik. Egy fiuk
és egy lányuk született, Marcell és
Rebeka, mindketten egyetemisták.
Laci rövid középiskolai tanítás után
a
távközlési
szektor
mellett
kötelezte el magát. Az akkori
MATÁV-nál kezdett el dolgozni,
majd közel tíz éven át a formálódó
többszolgáltatós
környezetben
inkább a piacra lépő új szereplők
kötelékébe lépett és töltött be
különböző vezetői munkaköröket.
2005-ben az Informatikai és
Hírközlési Minisztérium
főosztályvezetőjeként
a
hazai
távközlésszabályozásért lett felelős.
2007-től már a távközlési és postai
terület európai uniós ügyeiben vett
részt, koordinálva a képviselendő
magyar álláspont kialakítását az
uniós döntéshozatali eljárásokban.
2008-ban, készülve a magyar uniós
elnökségre, külszolgálatra
Brüsszelbe költözött családjával.
Diplomataként ő ült a Magyarország
feliratú tábla mögött, amikor az
Európai Unió Tanácsa illetékes
szakbizottságaiban
távközlési,
postai, audio-vizuális politikai, majd
később űrpolitikai kérdésekben a
magyar álláspontot kellett
képviselni. 2011 első félévében, a
magyar uniós elnökség alatt ő
elnökölte
az
EU
tagállamok
diplomatáiból álló, szakterületéhez

tartozó szakbizottságokat.
A BEREC Office élére nyílt pályázat
útján került 2014-ben.
Kiválasztásában szerepet játszott,
hogy belülről ismeri a távközlési
szektor piaci folyamatait,
ugyanakkor tapasztalatot szerzett a
nemzeti szabályozási teendőkben
is, valamint tisztában van az uniós
eljárásokkal és prioritásokkal. A
pályázat utolsó körében spanyol,
holland és osztrák jelöltekkel
versenyzett, itt már a vezetői
hozzáállás és az emberekkel való
bánásmód finomságai is
számítottak.
Az igazgató kinevezése három évre
szól, de indokolt esetben egyszer
hosszabbítható. Örömteli hír, hogy a
28 EU tagállami hatóság és az
Európai Bizottság képviselőiből álló
irányító
testület
az
Európai
Parlamenttel egyetértésben úgy
döntött, hogy az igazgató
megbizatását,
munkája
elismeréséül, 2020-ig meghosszabbítja.
Munkájához
erőt,
egészséget,
további sok sikert kívánunk!
Czap Anikó
óvodapedagógus

A BEREC Office egy nemzetközi
csapat, munkatársai között most
éppen tizennégy állam polgárai
találhatók meg, miközben együtt
dolgoznak a 28 EU tagállam és
további 9 megfigyelő státuszú
ország
szakértőivel.
Évente
körülbelül száz szakértői ülést
készítenek elő és bonyolítanak le a
döntések
alapos
előkészítése
érdekében, főleg Brüsszelben. A
döntések a kiemelt, magas szintű
plenáris üléseken születnek meg,
ezekre a fenti 37 európai ország
valamelyikében kerül sor.

A Móra Ferenc Áltános Iskola és
Gimmnázium számára az LSI
Informatikai
Oktatóközpont
Alapítvány lehetőséget biztosított
arra, hogy informatikai
eszközállományát megnövelje. Az
alapítvány célja, hogy a helyi
lakosok továbbképezzék magukat
az informatika illetve a nyelv
területén. Az Alapítvány
képviseletében Dr. Tószőllőssy
Géza
főigazgató
úr
és
Kaposvári-Tolnay Gabriella oktatási
és támogatási operatív referens
2016. augusztus 31-én ünnepélyes
keretek közt 9 informatikai eszközt
adott át az iskola részére, amely
tartalmaz 8 db ACER laptopot és
egy TL-SG1024D típusú 24 portos
gigabites Switch-et.
Az LSI Informatikai Oktatóközpont
Alapítvány akkreditált felnőttképző
intézmény,
melynek
célja
a
foglalkoztathatóság
és
a
munkaerő-piaci
akalmasság
elősegítése. Az Alapítvány szakmai
képzései elsősorban az informatika,
a vállalkozás és nyelvoktatás
területeit fedik le. Az LSI Alapítvány
lehetőséget biztosít ECDL
tanusítvány
megszerzésére,
valamint angol, német és informatikai szakmai nyelvvizsga
megszerzésére. Az Alapítvány az
oktatásban a hagyományos és az
e-learning képzést is alkalmazza,
így szívügyük a fiatalok informatikai
kultúrájának fejlesztése.

Kozmáné Kasza Veronika,
polgármester
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Nyári élet a Szivárvány óvodában
Óvodánk júliusban és
augusztusban
nyári
ügyeletet
tartott. Ebben az időszakban
összevont csoportokban fogadtuk a
gyermekeket.
Óvodapedagógusaink
most
is
törekedtek arra, hogy sok érdekes
tevékenységeket
kínáljanak
a
gyermekek számára. Az udvari
mozgásfejlesztő játékokat nagyon
kedvelték a kis lurkók: focizás,
futkározás, mókus kerekezés,
ugráló kötelezés.
A fák árnyas lombjai alatt az
asztaloknál ilyenkor is lehetőséget
kínáltunk rajzolásra, színezésre,
festésre, gyurmázásra,
ragasztásra,
fejlesztő
játékok
készítésére.
A homokozóban csodás alkotások,
homokvárak készültek homokból,
sárból és a természet adta
kincsekből.
Nemcsak
játszottunk,
hanem
gondoztuk a kertünkben
termesztett
gyógynövényeket,
amelyekből hűsítő teákat főztünk.
Veteményes
kertünkből
pedig
elfogyasztottuk a zöldségféléket.
Az óvodások szívesen segítettek
feltölteni a kiscsoport homokozóját
homokkal.

NAPKÖZI
ERZSÉBET-TÁBOR
A MŰVELŐDÉSI
HÁZBAN
Felpezsdült az élet a dombrádi
Művelődési Ház és Könyvtár termeiben augusztus második hetében,
ahol 39 gyermek szerzett életre
szóló élményeket az Erzsébet a
Kárpát- medencei Gyermekekért
Alapítvány által meghirdetett
napközis táborban.
A nagyrészt hátrányos helyzetű
gyerekek a tartalmas,
kompetenciafejlesztő
benti
és
szabadtéri játékos foglalkozásokon

Szeptember
1-től
elindult
a
2016-2017-es tanév, melyet a
gyermekek már nagyon vártak,
hogy társaikkal újra együtt
játszhassanak. Az őszi időszakban
is sok érdekes programot kínálunk a
gyermekeknek. Az ősz kincsei,
gyümölcsök,
zöldségek
és
különböző termények nagyon sok
lehetőséget
adnak
változatos
tevékenységekre. A betakarítással
járó munkában is részt vesznek.
A Kossuth úti óvodában minden
évben hagyományként megtartjuk a
Szüreti mulatságot, ahol a
gyermekek műsorral készülnek,
melyen részt vesznek a szülők, az
első osztályosok, tanító nénik és a
Rákóczi úti óvodások. Hagyomány
óvodánkban, hogy minden csoport
más és más kultúrnövénnyel
ismerkedik
meg
részletesen.
Videón megfigyelhetik a növények
fejlődését, a csoportban képkirakó
segítségével
sorba
rendezik
növekedését.
A nagycsoportosok
kukoricabetakarításon
vesznek
részt, majd ezt az élményüket
lefestik, lerajzolják, a terménnyel
mintáznak, képeket alkotnak,

túl salsa és cha-cha-cha táncot is
tanultak. Az egykori ásatások helyén
a kelták nyomát kutatták, a talpuk
alatt elterülő föld 6000 éves múltjával
ismerkedhettek.
A Helytörténeti
Kiállítás
és
Horváth
József
Alkotóházban tárlatvezetésen vettek
részt, mellyel bővítették ismereteiket
elődeinkről és hagyományainkról. A
kézműves foglalkozások keretében a
portré rajz elkészítésének alapjait
sajátították el, egy délután pedig a
mozizás jegyében tel el.
Utolsó nap került sor a külső buszos
élményszerző
programra:
az
állatkerti kirándulás lebonyolítására.
Óriási lehetőség volt ez a
halmozottan hátrányos helyzetű
gyerekek számára, akik közül többen

terménybábokat
készítenek.
Eközben mondókával, verssel,
mesével, dallal hangulatosabbá
tesszük a közös munkát.
Ellátogatunk a zöldségboltba, ahol
vásárolunk kukoricából készült
termékeket, ezeket az óvodában
elkészítjük és elfogyasztjuk
pl.: kukoricamálé, pattogatott
kukorica.
Fontosnak tartjuk az egészséges

életmódra való nevelést, ezért
ősszel sok gyümölcsöt és
zöldségfélét fogyasztunk.
Óvodapedagógusaink ebben a
tanévben is igyekeznek a
gyermekek
számára
boldog,
kiegyensúlyozott óvodás életet
biztosítani.
Óvodapedagógus: Berencsi Mária

Felhívás
még soha nem hagyták el saját
lakóhelyüket, nem vettek részt
osztálykiránduláson sem a felmerülő
költségek miatt. Ezek a gyerekek
felejthetetlen élményekkel
gazdagodtak a Nyíregyházi
Állatkertben, ahol
megismerkedhettek a föld minden
tájának állat-l és növényvilágával.
Olyan tudás birtokába kerültek saját
tapasztalás útján, amit a tankönyvek
nem helyettesíthetnek. Csillogó,
hálás szemekkel és élményektől
fáradtan tértek haza azzal a
reménnyel, hogy következő nyáron
is
jelentkezhetnek
az
Erzsébet-táborba.
Ragu Melinda

A Dombrádi Művelődési Ház és
Könyvtár könyvvásárt tart. A
könyvek 100 Ft/db áron
kaphatók. A vásár és a könyvek
feltöltése folyamatos.
A könyvek megtekinthetők a
nyitvatartási idő alatt.

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:

8:00-18:00
8:00-21:00
8:00-18:00
Zárva
13:00-16:00
9:00-12:00

Dombrádi Híradó

Múzeumok Éjszakája

Hírek - Tájékoztatók
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy a Nyírségvíz Zrt. Kisvárdai
Ügyfélszolgálati
Fiókirodájának
munkatársa a Művelődési Házban
minden pénteken ügyfélfogadást
tart.
Ugyancsak hetente egy alkalommal
(általában
csütörtökönként)
a
Nemzeti Agrárkamara területileg
illetékes falugazdásza is fogadóórát
tart. Az eredményes ügyintézés
érdekében ajánlatos az időpont
előzetes egyeztetése.
Dombrád
Város
Képviselő-testületének
döntése
értelmében a város belterületi útjain
megkezdődnek
a
kátyújavítási
munkálatok. Először az önkormányzati tulajdonú utak javítása történik,
de a döntéssel egyidőben városunk
vezetősége megkereste a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. illetékes
igazgatóságát a nem önkormányzati

utak javítása érdekében.
A Sz-Sz-B. Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági
és
Földművelésügyi Főosztály Növényés
Talajvédelmi
Osztályának
tájékoztatása szerint augusztus
elején megkezdődött a parlagfűvel
fertőzött táblák légi úton történő
felderítése.
A
gazdálkodók
kötelessége a vonatkozó törvény
alapján a fertőzött részeken a
parlagfű kiirtása, ennek elmulasztása esetén, a felvett terület
nagyságtól függően 15.000 Ft-tól
5.000.000 Ft-ig terjedő növényvédelmi bírságot kell kiróni, melyet a
földhasználónak vagy tulajdonosnak
kell kifizetnie.

A Helytörténeti Kiállítás és
Horváth József Alkotóház a
Múzeumok Éjszakája rendezvényt idén 2016. június 25-én
rendezte meg.
Ezen a napon országos szinten
több száz helyszínen rendeznek
programokat.
Városunk is színes programkínálattal állt az érdeklődök
rendelkezésére. A megnyitó után
a jelenlévők meghallgatták Dr.
Sipos József és Karászi Zsolt
„Földvárak Dombrádon” című
előadását. A kiállítást bemutató
tárlatvezetés után Sidelszky
István festményei csábították a
jelenlévőket a művészet világába, a kiállításnak az Alkotóház
adott teret. Ezt követően a
mazsorettcsoport lépett fel, és a
néptáncosok rábaközi dussal és

cigánytánccal szórakoztatták a
megjelenteket.
A rendezvény alatt könyvvásár
várta az érdeklődőket, akik
emellett verskiállítás keretében
megtekinthették helyi, felnőtt és
gyermek lelkes amatőr versírók
műveit.
Gasztronómiai
élményként,
látványsütés
keretén
belül
Dombrád jellegzetességét, a
„bűribe tésztát” is megkóstolhatták az érdeklődők.
A Múzeumok Éjszakája évek óta
nagy népszerűségnek örvend,
hiszen mi más is lehetne kellemesebb egy nyári nap éjszakáján,
mint hódolni a történelem, a
művészetek és a velük összekapcsolható
értékek
nyújtotta
látványosságoknak.
Ragu Melinda

Hírek a Bereczkyből

A vakáció vidám
pillanatai a Bereczkyben
Iskolánk igyekezett a tanulóifjúság
számára a szünidőt tartalmas és
élménydús
programokkal megtölteni.
Közel 30 gyermek vett részt július
végén a tánctáborban.
Jó hangulatban, gyermek
pedagógus karöltve élvezte a tánc
örömeit. A hét folyamán görög
táncot tanultunk, másnap csárdás
zenére rophattuk, illetve
megismerkedtek
a
tábor
résztvevői a rocky alaplépéseivel.
A délutáni foglalkozások a tánc
történetének elméleti
megalapozását szolgálták, zene
felismerési feladatokkal,
tesztekkel ötvözve. Ügyességi
feladatokkal kedveskedtünk
a sportolni vágyóknak, és hogy
egy aktuális sportrendezvényről is
megemlékezzünk,
plakátokat
készítettek lelkes tanulóink,
a Magyar Labdarúgó Válogatott
2016-os
EB
szerepléséről.
Pihenésképpen a „Legyetek jók ha
tudtok” című filmet néztük meg, és
vendégünk volt Hoksz Attila is.
Minden nap közös énekléssel
kezdtünk, a nap végén igével a
szívükben
engedtük
haza
tanulóinkat. Ha lehetőségünk
engedi, hagyományt szeretnénk
teremteni nyaranta a tábor
szervezésének.

Augusztusban 18 tanuló 2 pedagógus kíséretében élményekben
gazdag, tartalmas hetet töltött el az
Erzsébet
program
keretében
Zánkán. „ Gyere el férünk, gyere el
kérünk és lesz egy szép közös
emlékünk….”csendült fel
reggelente a tábordal, mely
megadta minden nap vidám
hangulatát.
2016. szeptember 29-31-ig hittan
tábort szerveztünk „Legyél te is
építőmester!” címmel . A három nap
alatt gyermekeink megismerhették
Nehémiás történetén keresztül,
hogy
kitartó
imádsággal
és
Istenben bízó szívvel nehéz
körülmények között is bátran el
tudják végezni az Istentől ránk
bízott
feladatokat. A
bibliai
történetek mellett számos vidám
programban
vehettek
részt
nebulóink: „Plakátolimpia”, „Kibírlak
biciklitúra”.
Próbára
tehették
tudásukat
és
ügyességüket
izgalmas vetélkedőkön. Felsős
tanulóink különböző korok
udvarlási szokásit is
megismerhették. Aranymadárként
megtanultuk, hogy Isten segít
bennünket, ha hozzá fordulunk.
„Siess
segítségemre,
Uram,
szabadítóm!” (Zsoltárok 38:23)
Szeretnénk megköszönni hűséges
gyülekezeti tagunknak, Solymosi
László és kedves feleségének
adományát, amely a tábor teljes
költségét
fedezte.
További
támogatást kapunk a Nyitott ajtó
missziótól, az Iskola fenntartójától,
a
Szülői
munkaközösségtől.
Köszönjük
az
adományozók
jóságát, életükre Isten
áldását kérjük!
A
Példabeszédek
könyvének
részletével
kívánunk
minden

tanulónak és dolgozónak sikeres
nevelési és tanévet,
jó eredményeket, lelki épülést.
„Bízzál az Úrban teljes szívből,
és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá,
és Ő egyengetni fogja ösvényeidet."
Péld. 3, 5-6
ohács Róbertné és
Szűcsné Kovács Anikó
pedagógusok

A Dombrádi Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat hírei

Önkormányzatunk
2016.06.18-án
Ballagási ünnepséget tartott amelyen
26 kiváló és jó eredményt elért roma
diákot részesítettünk jutalomban.
Teljesítményük
elismeréseként
egy-egy szobrot, könyvet és oklevelet
kaptak. A kitűnői tanulóink névsorát
nagy büszkeséggel tesszük közzé:
A Móra Ferenc Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Művészeti
Iskola kitűnő tanulói a 2015/2016-os
tanév végén:

1.a. osztály: Bandor Virgínia,
Balogh Attila
2.a. osztály: Balogh Dzsenifer,
Balogh Richárd
2.b. osztály: Miklós Noémi,
Jóni Virág, Miklós Richárd
3.a. osztály: Lakatos Kitti
3.b. osztály: Fazekas Éva Zsófia
4.a. osztály: Balogh Hajnalka,
Lakatos Adolf Kevin, Miklós Ernő
Roland
4.b. osztály: Vadas- Nagy Krisztina
Barbara
5.b. osztály: Fazekas Tamás Bence
6.a. osztály: Osztolykán Cintia,
Balogh Zsanett
A Dr. Bereczky Zsigmond Református Általános Iskola kitűnő tanulói a
2015/2016-os tanév végén:
1. osztály: Rozvicsák Dávid Márk
2. osztály: Balogh Angelina, Kovács
Erzsébet Mária
3. osztály: Balogh Máté Béla, Sörös
Viktor
4. osztály: Gombos Annabella,
Lakatos Genovéva Erzsébet, Sándor
Dorina Cintia
5. osztály: Horváth Mónika
7. osztály: Miklós Evelin
Másik hírünk szintén az oktatáshoz
kapcsolódik. 2016. augusztus 30-án
176db tanszer csomagot vásároltunk
a halmozottan hátrányos helyzetű
roma gyerekek számára. A csomagok
kiosztására
egy
felzárkóztatási
előadás keretében került sor, melyet
Almásiné Puskás Ágnes igazgató
asszony és Pellei Zoltán igazgató
helyettes úr tarott.
Önkormányzatunk és az iskola
vezetése szorosan együttműködve
arra fogjuk ösztönözni diákjainkat
hogy minél többet tanuljanak és
szeretnénk azt elérni, hogy minél több
roma diák legyen sikeres az életben.
Miklós Róbert
elnök

2016. szeptember

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)

Az Erzsébet Programnak köszönhetően iskolánk 40 tanulója 4
kísérő nevelő társaságában 2016.
július 31-től 2016. augusztus 5-ig
Zánkán, a Balaton partján tölthetett
néhány csodálatos napot.
A gyerekek szállása a „Szörnyeget
Lajos” nevet viselte, amely igen
rövid idő alatt igazi otthonukká vált.
Nem maradhatott el a reggeli torna
és a strandolás sem, ezek ugyanis
mindennapos
tevékenységek
voltak a táborban. Vetélkedő,
tehetségkutató és akadályverseny
színesítette a táborlakók életét.
Hogy „hogyan élik meg mindennapjaikat a fogyatékkal élők?” (látás-,
hallás-, mozgáskorlátozottak), ezt
is megtapasztalhatták a diákok a
„Miénk a világ" című kiállítás
(program) keretén belül. Amikor
pedig az időjárás nem tette
lehetővé a strandolást, akkor
a gyerekek által kiválasztott
Szellemírtók 2 című filmet nézték
meg, amit egy közös pizzázás
követett.
A sárkányhajózás, a közlekedési
vetélkedő, a dinnyekóstolás,
a lovas íjász bemutató, az Erzsébet
vetélkedő, a „Ki Mit Tud”,
a kézműves délután, a Tábori
olimpia, mind-mind felejthetetlen
élmény marad
minden gyerek számára.
Reméljük, hogy a következő
tanévben ismét lehetőségünk nyílik
majd részt venni az
Erzsébet Programban.

ELREPÜLT A NYÁR,
KIREPÜLT
NÉHÁNY FIÓKA A
GYEREKHÁZBÓL
Bár oly rövid volt az idei nyár, a
Mese-híd Gyerekház sok színes
programmal tarkította a hozzánk
járó gyerekek, családok nyári
napjait ez évben is. A gyereknap,
a családi programok, a városnapi
részvétel,
a
változatos
hétköznapok után az augusztust
állatkerti kirándulással koronáztuk
meg. A Nyíregyházi Állatpark
sokak számára még teljesen
ismeretlen volt. Az apróságok és
szüleik egyaránt lelkesedéssel
vették be a zegzugos távokat,
amelyeket a fotókról ismert és
kevésbé ismert állatok kifutói
között
megtettünk.
Sokak
kedvence volt az elbűvölő
Fóka-show, illetve a Zöld Piramis
nyújtotta egzotikus élmény a
hatalmas akváriumokkal.

„Hát hajrá, új tanév!”
2016. szeptember 1-jén megszólalt
az iskolacsengő, becsengettek
kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
A Himnusz közös éneklését
Tóth Anna Bianka 7. a osztályos
tanuló verse követte, amely
nemcsak gondolkodásra késztette
a diáktársakat, hanem biztatta is
őket az újabb sikerek elérésére.
Ezután Almásiné Puskás Ágnes
Intézményvezető Asszony ünnepi
beszéde
következett,
amelyet
Márai Sándor gondolatával nyitott
meg:
„Arra
kell
nevelnünk
eszméletünket és szemléletünket,
hogy a köznapiban, a környezőben,
a mindennaposban is látni tudjuk az
egyszerit, a csodálatosat és
a látomásszerűt.” Köszöntötte
a meghívott vendégeket,
(Kozmáné
Kasza
Veronika
polgármester asszonyt, Markó
Istvánnét, a Szivárvány Óvoda
vezetőjét), majd bemutatta iskolánk
új dolgozóit:
- Révész Katalin angol-orosz
szakos tanárnőt,
- Lukács Adrienn magyar-francia
szakos, helyettesítő tanárnőt,
- Molnár Péter földrajz-testnevelő
szakos tanár urat, és
- Dajka Ágnes iskolatitkárt.
Beszédének legfontosabb üzenete
az Ünnep tiszteletben tartása,
a jövővel kapcsolatos elvárások,
az új dolgok felfedezése és
befogadása, a kreativitás és

Mindenki élményekkel tele és
feltöltődve érkezett haza. Bár
nagyon
elfáradtunk,
igazán
sajnáltuk, hogy véget ért ez a
csodás nap!
Mindemellett még nem temetjük a
nyarat, hisz közeleg
Születésnapunk, melyet minden
év szeptemberében a
Fiókaröptető- és toborzó
rendezvényünkkel
egybekötve
ünneplünk. Idén kevés fiókánk
ment óvodába, mert a
Gyerekházat többségében két év
körüli apróságok birtokolják most.
A búcsúztatás mellett ezért sokkal
inkább az újak toborzásán lesz a
hangsúly.
Várunk
minden
érdeklődőt szeptember 30-án
rendezvényünkre,
ahol
belekóstolhatnak a gyerekházas
élet hangulatába!

Ágoston Etelka
gyerekház vezető

a folytonosság. A 35 megilletődött
kis első osztályos kisdiák ettől a
naptól fogva bátran mondhatja: „én
már iskolás vagyok!” Rájuk valódi
felfedező út vár, amely tele lesz
ugyan kihívásokkal, de a cél, hogy
megtanulnak írni, olvasni és
számolni, felejthetetlen élményt
nyújt majd.
A felsőbb évesektől továbbra is
kitartó szorgalmat, illedelmes és
tisztelettudó
magatartást,
becsületes és rendszeres tanulást
és segítségnyújtást vár, hiszen:
„szüleitek, pedagógusaitok és a
helyi közösség számára… ti,
gyerekek, vagytok a kincs, akit
őrizni, alakítani kell. Felelősek
vagyunk értetek, ti pedig – talán túl
komolyan hangzik, de igaz –
felelősek vagytok értünk, hiszen
elődeitek folytatói vagytok az
időben és a történelemben”

hangsúlyozta
beszédében
Intézményvezető Asszony.
A végzős diákokhoz fordulva a
felelősségtudatot, a példaadást és
példamutatást emelte ki.
Majd a Szülőkhöz fordulva átérezte
azoknak
a
családoknak
az
aggodalmát, ahol először megy a
gyerek iskolába. Megerősítette
Őket abban, hogy félelemre nincs
okuk, hiszen valamennyi
pedagógus azon munkálkodik,
hogy gyermekük biztonságban,
jól érezze magát iskolánkban.
A bizalom minden kapcsolat alapja,
így ennek fontosságát helyezte
előtérbe.
A kollégáknak Hamvas Béla
üzenetét tolmácsolta: „A fény csak
abban válik áldássá, aki másnak is
ad belőle... Amit szerzel, amit
elérsz, amit tudsz,
amit átélsz, oszd meg.”
A 370 gyermek, 239 család bízik
tehát bennünk, fontos, hogy ne
okozzunk nekik csalódást! Minden
tőlünk telhetőt meg kell tennünk,
hogy a 2016/2017-es tanév
mindenki számára sikeres legyen!
Ahogy a népi bölcsesség is
mondja: „mindennek megvan
a maga ideje. Ma az ünnepé, de
holnaptól már a munka ideje
következik”.
Ezekkel a gondolatokkal nyitotta
meg Intézményvezető Asszony a
2016/2017-es tanévet

Nagy Szabolcsné
pedagógus

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:

Anyja neve:

Jéri Ráhel Lilien

Jéri Mónika Mária

Lakatos Anett

Lakatos Klaudia

Kész Jázmin

Kész Gabriella

Strausz Csaba Róbert

Strausz Erika

Szegfü Mihály

Czakó Anita

Pintér Rubina Szonja

Pintér Gina

Dancs Amanda

Dancs Melánia

Varga Dezső

Lakatos Klaudia

Kádár Kristóf Norbert

Kovács Judit

Balogh Erik Bence

Kokas Mónika

Gonda Zalán Tamás

Sulyok Erzsébet

Sebestyén Attila

Gyügyi Mónika

Kádár Cintia

Lakatos Csilla

Balogh Viola Anasztázia

Horváth Melinda

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

Szántó Zoltán

Kiss Lívia

Gyurcsán Péter

Bernáth ldikó

Balla Attila

Sepa Mária

Kanalas Richárd

Radics Klaudia

Fazekas István

Papp Erzsébet

Giesinger Krisztián

Tóth Marianna

Berencsi Zsolt

Dogi Enikő

Bányácski Attila

Csomós Anett Zsuzsanna

Gyászhírek
Hozzátartozók iránti részvéttel közöljük az elhunytakat:

Berencsi Menyhértné (Balla Jolán Katalin)
Juhász Lászlóné (Asztalos Margit)
Nagy Ferencné (Mátyás Borbála)
Bodnár Zoltán
Tóth Sándor
Tutkovics István
Formeszter Sándor
Molnár Zoltán

105/2016.(VIII.09.) önkormányzati
határozatával döntött a Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
keretében meghirdetett 4.3.1-15
„Leromlott városi területek rehabilitációja”című pályázati felhívásban
való részvételről.
106/2016.(VIII.09.) önkormányzati
határozatával döntött a Nemzeti
Fejlesztési
Minisztérium
által
meghirdetett Nemzeti Szabadidős
– Egészség Sportpark Programban
való részvételről.
107/2016.(VIII.09.) önkormányzati
határozatával döntött Dombrád
Város
Önkormányzat
és
a
Tisza-parti Kertészeti Szociális
Szövetkezet
között
létrejött
haszonkölcsön szerződésről.
108/2016.(VIII.09.) önkormányzati
határozatával döntött Dombrád
Város Önkormányzatnál védőnői
álláshely meghirdetéséről.
111/2016.(VIII.25.) önkormányzati
határozatával
elfogadta
az
önkormányzat
2016.
évi
gazdálkodásának
első
félévi
helyzetéről szóló beszámolót.

Friss házasok

Hajnal Ivánné (Jéri Anna)

A lap legutóbbi száma óta a
Képviselő-testület
többek között:

112/2016.(VIII.25.) önkormányzati
határozatával
elfogadta
a
Dombrádért Együtt Nonprofit Kft.
2016. év I. félévre vonatkozó
pénzügyi beszámolóját.
113/2016.(VIII.25.) önkormányzati
határozatával
döntött
a
VP-2-4.1.2.-16 Kisméretű terménytároló, - szárító és - tisztító építése,
korszerűsítése
című
pályázat
benyújtásáról.
György Zsuzsanna Judit
igazgatási ügyintéző

116/2016.(VIII.25.) önkormányzati
határozatával döntött a Járási
startmunka
mintaprogram
Mezőgazdasági programelemben
történő
konténerszállító
tehergépjármű
beszerzéséről.
118/2016.(VIII.25.) önkormányzati
határozatával elbírálta a belterületi
utak aszfaltozására beadott árajánlatokat.
15/2016.(VII.01.)
önkormányzati
rendeletével megalkotta a háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzetek
megállapításáról szóló önkormányzati rendeletet.
16/2016.(VII.01.)
önkormányzati
rendeletével
módosította
a
hulladékgazdálkodásról
szóló
24/2013.(XII.20.)
önkormányzati
rendeletet.
17/2016.(VII.01.)
önkormányzati
rendeletével módosította Dombrád
Város helyi építési szabályzatáról
és szabályozási tervéről szóló
15/2014.(X.10.)
önkormányzati
rendeletet.
18/2016.(VII.08.)
önkormányzati
rendeletével módosította a szociális igazgatásról és egyes szociális
ellátások
szabályairól
szóló
7/2016. (II.26.) önkormányzati
rendeletet.
19/2016.(VIII.26.) önkormányzati
rendeletével
módosította
az
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.26.)
önkormányzati rendeletet.
20/2016.(VIII.26.) önkormányzati
rendeletével módosította a
talajterhelési
díjról szóló 11/2014.(V.30.)
önkormányzati rendeletet.

RECEPT - Csülökpörkölt
A csülökcsontokról lefejtjük a húst és
kockára
vágjuk,
a
sertéskörmöt
feldaraboljuk, nagyjából ezt is
kicsontozzuk.
Az
apróra
vágott
vöröshagymát
aranysárgára pirítjuk, hozzáadjuk a
feldarabolt húst, fűszerpaprikát, kevés
vízzel
felengedjük
és
gyakran
kevergetve
zsírjára
visszapirítjuk.
Beletesszük a kockára vágott
paradicsomot, paprikát, fűszerezzük, és
annyi vízzel engedjük fel, amennyi
éppen ellepi. Amikor a hús megpuhul,
ízesítjük a vörösborral.
1.
Hozzávalók:
hátsó sertéscsülök, sertésköröm
vöröshagyma,olaj, zöldpaprika
paradicsom, fűszerpaprika, piros arany
só, őrölt bors, kömény, fokhagyma
csípős zöldpaprikavörösbor

Az olajban sárgára pirítjuk a vékony
szeletekre vágott hagymát, beletesszük
a kinyomkodott savanyú káposztát, jól
összekeverjük és fedő alatt pároljuk.
A krumplit nyersen megreszeljük,
megsózzuk és annyi lisztet adunk hozzá,
amennyit felvesz, hogy kissé keményebb
galuskatésztát kapjunk.
Kiszaggatjuk, leszűrjük és a
-káposztához keverjük.
Tejföl, apróra vágott
fokhagyma, bors.

2.
burgonya
liszt
savanyú káposzta
hagyma
olaj
só

kapor,

zúzott

