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Karácsonyi köszöntés
Tisztelt Városlakók!

Kedves Városlakók!

Tisztelt Városlakók!

Karácsonykor az emberszereteten felül Isten
Az advent a karácsony előtti negyedik Egy történetet szeretnék elmesélni, ami
nagy szeretete nyilvánul meg, hiszen „Úgy
vasárnappal, más megfogalmazásban a Berecz András egyik kedves meséjéből való. A
szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta
Szent András apostol napjához (november főhős, bizonyos János nevezetű vitéz megjárja
érte.” (Jn. 3,16.) Aki elgondolkodott már a
30.) legközelebb eső vasárnappal veszi a poklot és a mennyországot is. A pokolban
betlehemi istálló üzenetén, annak nem kell
kezdetét, és karácsonyig tart. Eredete a IV. furcsa látvány fogadja. Nagy, kerek asztal
bizonyítani, hogy Isten szeret és irgalmas. Nap
századig nyúlik vissza, később VII. Gergely mellett ülnek a kárhozott lelkek. Az asztalon
mint nap megtapasztalhatjuk életünkben szerető
pápa négyben határozta meg az adventi van minden, ami szem-szájnak kellemes. Ám
gondoskodását, hiszen ahogy mi szeretjük, féltőn
vasárnapok számát.
mindegyiküknek hosszabb a kanala, mint a
óvjuk gyermekeinket, úgy Ő is gondot visel ránk.
Az első adventi vasárnap három időszak keze, ezért bárhogyan is igyekeznek, egy
Elküldte közénk szent fiát, aki emberré lett. Jézus
kezdetét is jelenti: a keresztény egyházi év falatot sem bírnak a szájukba tenni, így
Krisztus pedig ismeri az emberi lelket, az emberi
kezdetét, a karácsonyi ünnepkör kezdetét és mindannyian éheznek. Odafent az égben
létezés nehézségeit, hiszen köztünk élve azonotermészetesen az adventi időszak kezdetét. ugyanez a látvány fogadja, kerek asztal, sok
sult a szenvedő és nélkülöző emberrel, átélte
Maga az advent szó eljövetelt jelent, az Úr finom ennivaló és méteres kanalak. Csakhogy
gondjainkat, szenvedésünket, saját maga is
eljövetelét.
A
karácsonyt
megelőző az üdvözültek mégis mindig jól laknak. Ők
megtapasztalta, milyen is a teremtmény, és
várakozás ugyanis az eljövetelben éri el ugyanis egymást etetik. Az üdvözült lelkek
milyen hatalmas is a Teremtő Isten.
jutalmát. Az ünnep legismertebb szimbóluma egymást táplálják, értelmet és örömet adnak
Aki megérti ezt, az meghallja az isteni üzenetet,
a már egyre több családban elkészített egymás életének. Az a csodálatos táplálék
Isten szavát, és megismeri a válaszokat is. Ez a
adventi koszorú, rajta a négy gyertyával. pedig, amely a testet és a lelket egyaránt
szeretet élő párbeszéde Isten és ember között. A
Ezek mindegyike egy-egy fogalmat jelképez: táplálja, a szeretet. A szeretet, amely értelmet
betlehemi istálló rideg környezete azt mutatja,
a hitet, a reményt, az örömet és a szeretetet ad életünknek, abból a felismerésből
hogy Istennek nem a dolgok kellettek, hanem a
- de mindegyik közül a legfontosabb a táplálkozik, hogy valakinek szüksége van ránk.
szívekből jövő szeretet. Ezt kérte a szent
szeretet.
Ez a szeretet legmagasztosabb formája.
családtól és a pásztoroktól. A családtagoknak és
Két évezreddel ezelőtt egy gyermek A karácsonynak és az adventi várakozásnak
barátoknak átadott ajándékok szimbólumok, a
születésével kezdődött az új időszámítás, s azonban van egy sajátos, semmivel össze
szeretet jelképei, nem az értékük fontos, hanem a
azóta a karácsony misztériuma újra meg újra nem hasonlítható misztériuma, titka, és ez az
mondanivalójuk.
összegyűjti a világ minden pontján az isteni szeretet. Az emberiség történetének
Az ajándékozás egy gesztus, amellyel átnyújthatembereket a családi tűzhely köré. Sokan egyik legmeghatározóbb pillanata, amikor az
juk szeretteinknek megbecsülésünket, türelmünvannak a világon, akiknek a karácsony Isten emberré lett, és eljött közénk, hogy
ket,
figyelmünket,
gondoskodásunkat,
valóban néhánynapi örömet és boldogságot szolgálja az embereket, hogy mutassa az utat,
önzetlenségünket és hálánkat. A szeretet sokkal
hoz. Sok család, amelynek tagjait messze megváltsa életünket. Isten legnagyobb ajándétöbb, mint egy érzés vagy hangulat, ez személyes
elsodorta és szétszórta egymástól a ka a világ számára, hogy elküldte fiát, Jézus
kapcsolat.
nagyvilágban a létért való küzdelem, most Krisztust.
újra összeforr a találkozásban, a kölcsönös
szeretetben és jóakaratban.
A szeretet a tettekben ölt igazán testet, akkor, amikor képesek vagyunk áldozatot hozni, lemondani, szolgálni és önzetlenül adni,
ahogyan azt a Megváltó is tette. Így varázsolják a hétköznapi tettek ünneppé az életünket, ezek az apró kis lángocskák
gyújtják meg az adventi gyertyákat, és ezek élesztik fel a ragyogó karácsonyi fényeket, teremtik meg az otthon melegét,
teszik szebbé a világot és mindannyiunk életét.

Kívánom, hogy az Önök otthonaiban is varázsoljanak
ünnepet a karácsony fényei, és legyen szeretetben gazdag,
áldott, békés karácsonyuk!
Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

Dombrádi Híradó

Legyen kereszt a dombrádi köztemetőben is!
Járjuk az országot, elmegyünk a temetők mellett vagy be is térünk, és a
legtöbb helyen megakad a tekintetünk a feszületen. A dombrádi köztemető
nagyon szép, rendezett és parkosított, de hiányzik belőle a kereszt, ami előtt
megállhatnánk, elmondhatnánk egy fohászt, esetleg gyertyát gyújthatnánk
a távolban eltemetett vagy ismeretlen sírban fekvő hozzátartozóinkért.
Ezért döntött úgy a Dombrádi Római Katolikus Egyházközség
képviselő-testülete 2012 tavaszán, hogy keresztet állíttat városunk
köztemetőjébe. Az engedélyt is megkaptuk az önkormányzat
képviselő-testületétől, ám ezidáig sajnos – anyagiak hiányában – nem került
sor a megvalósításra. Más, fontosabb dolgok kerültek előtérbe, úgymint
templomfelújítás, toronyépítés; ezekhez kértük a hívek adományait.
Az idén tavasszal ismét napirendre tűztük a kereszt állíttatását. A hír eljutott
egy Dombrádról elszármazott - magát megnevezni nem kívánó - nagylelkű
adakozóhoz is, aki felajánlotta, hogy nanszírozza a keresztállítást. A jó Isten
áldja meg érte és sokszorosan zesse vissza nagylelkű adományát!
Elkezdődhettek tehát a munkálatok: Kovács Attila gégényi sírkőkészítőnél
megrendeltük a gránit keresztet. A corpus az egykor a dombrádi római
katolikus templom udvarán álló keresztről kerül át, amelyet 1919-ben Nagy
István és Kis Erzsébet állíttattak. A dombrádi önkormányzat

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

Lakatos Kiara Bianka
Jónás Marcell Károly
Balogh János
György Anikó Anett
Takács Izabella
Ágoston Zalán
Lakatos Sanel Tifani
Berencsi Zselyke
Bódis Aida
Dávid Máté
Bakró Benjámin

Anyja neve:

Lakatos Katalin
Sándor Julietta
Lakatos Marianna
Sipos Anetta
Ráti Mariann
Szilágyi Evelin
Lakatos Enikő Szabina
Varga Mária
Bónis Anita
Sóvágó Tímea
Sándor Brigitta

Friss házasok
Gratulálunk a házasságot kötötteknek és kívánunk békés, boldog
esz tendőket, az életben sok örömet.

Balázs Norbert
Bandor Attila
Bandor Márió
Berencsi Imre Roland Jóni Richárd
-

Lakatos Anikó
Setét Tímea
Lakatos Szabina
Tutkovics Julianna
Horváth Ágnes

Gyászhírek
Hozzátartozók iránti részvéttel közöljük az elhunytakat:

Ágoston Béláné (Orbán Magda)
Domokos Pálné (Berencsi Erzsébet)
Kocsi Józsefné (Nagy Irén)
Miklós Józsefné (Lakatos Regina)
Bacskó László
Puskás Sándor
Dócs József

képviselő-testülete az idén ősszel elvégeztette a tereprendezést, és jóvoltukból a
kereszt alapja is elkészült - köszönjük a segítségüket! Sajnos, a kedvezőtlen időjárás
miatt ebben az évben már nem kerül sor a kereszt felállítására, ezt tavaszra
tervezzük.
Sok teendő van még hátra. Szeretnénk térkövezni, parkosítani, hogy a kereszt
illeszkedjen a temető miliőjébe. Ehhez várjuk a lakosság adományait is, hogy
mindenki – felekezeti hovatartozás nélkül –magáénak érezhesse a keresztet.
Az adományukat átadhatják az önkormányzatnál Széplaki Sándornénak, a
virágüzletben Vincze Ferencnének, a katolikus templomban szentmisék előtt és
után Katona Évának vagy elhelyezhetik a templom bejárata közelében, a padsor
mögött elhelyezett perselyben is.
Előre is nagyon szépen köszönjük adományaikat! Áldott, meghitt karácsonyi
ünnepeket és békés, boldog új esztendőt kívánok Dombrád város lakóinak.
Dr. Ritli Jánosné dr., a Dombrádi Római Katolikus Egyházközség
képviselő-testületének világi elnöke
Helytörténeti Kiállítás és Horváth József Alkotóház nyitva tartás:

A lap legutóbbi száma óta a képviselő-testület
többek között:
124/2016.
(IX.22.)
önkormányzati
határozatával döntött a 2016. évi
települési önkormányzatok szociális
célú
tüzelőanyag
vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő
támogatásról.
125/2016.
(IX.22.)
önkormányzati
határozatával döntött a 2017. évi
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról.
127/2016.
(IX.22.)
önkormányzati
határozatával döntött Dombrád Város
Önkormányzatnál
védőnő
kinevezéséről,
illetményének
megállapításáról.

145/2016. (X.27.) önkormányzati
határozatával döntött a Dombrád,
Zártkert 3508 hrsz-ú ingatlan 1/1
részének megvásárlásáról.
151/2016.
(X.27.) önkormányzati
határozatával döntött a Petőfi
Sándor köz, 1850 hrsz-ú belterületi
úton „Mezőgazdasági vontatóval
behajtani tilos” tábla kihelyezéséről.
154/2016. (XI.17.) önkormányzati
határozatával döntött a dombrádi
524/1 hrsz-ú ingatlan 3945 m2
területrészének bérbevételéről.
157/2016. (XII.01.) önkormányzati
határozatával elfogadta a Dombrádi
Sportegyesület munkájáról szóló
beszámolót.

130/2016.
(IX.22.)
önkormányzati
határozatával
döntött
a
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati
ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” című pályázati
felhívásban való részvételről.

159/2016. (XII.01.) önkormányzati
határozatával elbírálta a 2016. évi
települési önkormányzatok szociális
célú
tüzelőanyag
vásárlásához
kapcsolódó árajánlatokat.

135/2016.
(X.27.)
önkormányzati
határozatával elfogadta a Dombrád
Rendőrőrs bűnügyi és közbiztonsági
helyzetéről szóló beszámolót.

160/2016. (XII.01.) önkormányzati
határozatával elfogadta Dombrád
Város Önkormányzata 2017. évi
belső ellenőrzési tervét.

136/2016.
(X.27.)
önkormányzati
határozatával elfogadta a Dombrádi
Polgárőrség
munkájáról
szóló
tájékoztatót.

161/2016. (XII.01.) önkormányzati
határozatával
módosította
a
köztemető közös működtetéséről
szóló feladatellátási szerződést.

137/2016.
(X.27.)
önkormányzati
határozatával
megállapította
az
önkormányzat intézményeiben 2017.
évben alkalmazott étkezési nyersanyagnormákat.

162/2016. (XII.01.) önkormányzati
határozatával elfogadta a Művelődési
Ház és Könyvtár 2017. évi munkatervét.

138/2016.
(X.27.)
önkormányzati
határozatával döntött a Rétközi
Turisztikai Desztináció Menedzsment
Egyesülettel
együttműködési
megállapodás kötéséről.
140/2016.
(X.27.)
önkormányzati
határozatával elfogadta a Honvédsuli
Egyesület 2015/2016-os tanévben
végzett
tevékenységéről
készült
beszámolót.

142/2016.(X.27.)
önkormányzati
határozatával döntött együttműködési megállapodás kötéséről háziorvosi, fogorvosi és védőnői ellátás
biztosításáról.

163/2016. (XII.01.) önkormányzati
határozatával elfogadta a Kisvárdai
Tankerületi Központtal kötendő a
Dombrád Város Önkormányzata által
működtetett köznevelési intézmény
állami
működtetésbe
vételével
összefüggő átadás-átvételi megállapodást.
27/2016.
(XII.02.)
önkormányzati
rendeletével megalkotta a szociális
célú tüzelőanyag-juttatásról szóló
önkormányzati rendeletet.
György Zsuzsanna Judit
igazgatási ügyintéző
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A Dombrádi Karitász Csoport beszámolója
A Magyarországi Katolikus Karitasz védőszentjének,
Árpád-házi Szent Erzsébetnek ünnepén hagyomány, hogy
a katolikus karitászcsoportok beszámolnak előző éves
szolgálatukról.
A Római Katolikus Egyházközség Karitász Csoportja
Skóciai Szent Margit nevét vette fel. Működése túlhaladja
az egyházközség határait, a 2015. novembertől 2016.
novemberéig terjedő időszakra vonatkozó beszámolójukat
ezért érdemes figyelemmel kísérni.
„A karitász év a katolikus templomban az „Egymillió csillag
a szegényekért” programmal kezdődött: pénzt gyűjtöttünk,
ennek keretében az 500 Ft-ot meghaladó adomány fejében
gyertyát ajándékoztunk, majd cipős dobozban gyűjtöttük a
felesleges, megunt játékokat.
Az elmúlt évben az Egyház Karitász-perselygyűjtéséből 10
000 Ft-ot kaptunk, a program által gyűjtött adományok
pénzösszege 21 415 Ft volt.
December 6-án mikuláscsomaggal a puttonyban saját
„Karitász Mikulás” járt templomunkban a gyerekek nagy
örömére.
Karácsony előtt Máté Csaba görög katolikus parókus atya
egy Budapest környéki nevelőotthon fiataljaival látogatott el
templomunkba, azért, hogy nagycsaládos rászorulóknak
ajándékot adjanak át. A karitász is részt vett az
eseményen, mi is megajándékoztuk a fiatalokat: a katolikus
és református hívektől összegyűjtött horgolt kézimunkák és
felajánlott szaloncukor került csomagjukba.
A karácsonyra összegyűjtött adományokat (csomagokat,
játékokat, könyveket) édességgel, szaloncukorral
egészítettük ki, 60 doboz karácsonyi csomag készült el. A
templomunkban szolgáló gyerekek választhattak a
karácsonyi ajándékok közül, a megmaradt ajándékcsomagokat szükség szerint tartós élelmiszerrel, ruhával, cipővel
kiegészítve nagycsaládos, rászoruló családokhoz juttattuk
el. Köszönet az adományozóknak.
Központi elosztásból tavasszal 5 rászoruló családot
támogattunk kiskerti vetőmag adománnyal, 10 doboz
Béres-cseppet osztottunk ki és 5 kisgyermekes
nagycsaládot pelenkához juttattunk.
Nagyböjtkor tartós élelmiszer - gyűjtésből szintén 5
rászoruló nagycsaládot segítettünk.

Ünnepi miserend

2016. július 2-án csoportunkból 2 fő vett részt a Napkoron tartott Karitász-napon. A Püspök
Atyától Díszoklevelet vehettek át a tavaly évi tevékenységükért.
Július 9-én Gyermeknapot szerveztünk a plébánián. Dombrádról és a filiákból összesen 24
gyerek vett részt a rendezvényen. A programban szerepelt: gyermek-szentmise, vetélkedő a
városban, kézműves foglalkozás, társasjáték, énektanulás. Tízórait, ebédet, uzsonnát
biztosítottunk a résztvevők számára. A szülők süteményt, gyümölcsöt, üdítőt és pénzbeli
támogatást ajánlottak fel.
A gyerekek jól érezték magukat, távozáskor emléklapot is kaptak.
A dombrádi városnapot megelőző napon - hogy bevételhez jussunk - csoportunk
lehetőséget kapott palacsinta értékesítésére. Nagyon jól sikerült, igazi csapatmunka volt.
Köszönjük Kozmáné Kasza Veronika Polgármester Asszonynak a lehetőséget.
A városnapon a Római Katolikus Egyház és a Karitász közös sátorban fogadta a híveket,
vendégeket. A vendéglátást az egyház és a támogatók adományaiból sikerült biztosítani.
A szünidőben, augusztus 11-én
Gyermekzarándoklatot szerveztünk Máriapócsra. Dombrádról és a filiákból összesen 27
gyerek és 16 felnőtt utazott autóbusszal Máriapócsra. Zarándokútunk első állomása a
bazilika volt, ott megismerhettük a bazilika történetét és értetkőzésre is sor került. Felkerestük a Szent II. János Pál Pápa téren a kilátót is, majd idegenvezetéssel a Fakápolnát és a
Múzeumot is. A gyerekek játszhattak a Noé bárkáján. Ebéd után csoportunk a gyerekeket
fagylaltra hívta meg, majd végigjártuk a Családok útját.
A szeptemberi iskolakezdéshez 4 rászoruló családot 5 000 Ft-al támogattunk.
Októberben a templombúcsú előtt kitakarítottuk a plébániát, a hívek kínálására pedig
süteményt sütöttünk.
Köszönet a karitász tagjainak áldozatos munkájukért és anyagi támogatásukért.
Megköszönöm minden adományozónknak a jószándékú felajánlásokat, melyeket mi a
szeretet jegyében továbbadhattunk.
A Szeretet Istene adjon mindannyiuknak áldott karácsonyt és boldog új évet!

DOMBRÁD - 2016

December 23. (péntek) gyónási lehetőség

(9:00-10:30 között)

December 24. (szombat) Szenteste

20:30 Éjféli mise

December 25. (vasárnap) Karácsony
utána a gyermekek adnak elő ünnepi műsort.

11:00 szentmise

December 26. (hétfő) Karácsony 2. napja

11:00 szentmise

December 31. (szombat)
Szent család ünnepe és Hálaadás

11:00 szentmise

Január 1. (vasárnap) Újév

11:00 szentmise

Január 6. (péntek) Vízkereszt
+ vízszentelés + szentségimádás

17:30 szentmise

Január 8. (vasárnap)

11:00 szentmise + vízszentelés

Szeretettel várjuk a kedves híveket a templomba.
Mindenkinek áldásos adventi felkészülést,
kegyelmekben gazdag karácsonyt és boldog új évet kívánok!
Plébánosuk: Laci atya

Mátyás Béláné
a Karitász Csoport
Elnöke

Dombrádi Híradó

A Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola hírcsokra:
Sikeres papírgyűjtés a Dombrádi Mórában
Rendhagyó módon szerveztünk a intézményünkben papírgyűjtési akciót, amelyen valamennyi diákot megmozgattuk.
A kedvezőtlen időjárás ellenére hatalmas mennyiségű - konténernyi - papír gyűlt össze, ami köszönhető a lelkes ifjúságnak, a szülőknek és a pedagógusoknak is. Külön köszönet illeti gimnazista tanulóinkat, akik jelentős mértékben hozzájárultak a két nap eredményes lebonyolításához.
A gyűjtési akcióban jelentős motiváló tényező volt a jutalmazás. A legtöbb papírt összegyűjtött osztály jutalma: mozibelépőjegy a kisvárdai Várdaplex
Cinemába. Külön díjazásban részesül az a három tanuló, aki a legtöbb mennyiségű papírt összegyűjtötte.
A papírgyűjtési akció eredményhirdetése a Dombrádi Mórában
Az előző hónapban lebonyolított, kétnapos papírgyűjtés eredményhirdetésére került sor intézményünkben. Oklevelekben részesítettük az alsó, a felső,
valamint a gimnáziumi osztályok első három helyezettjét. Különdíjban részesült az iskolánk legtöbb mennyiségű papírját összegyűjtött osztálya. Közel
1300 kg-mal a nyertes a 7.b osztály lett, amelynek osztályfőnöke Vinczéné Veres Krisztina. Jutalmuk mozibelépőjegy a kisvárdai Várdaplex Cinemába.
Ugyancsak különdíjban részesült az a három tanuló, aki egyénileg a legtöbb papírt gyűjtötte. I. helyezett: Keserű Júlia (7.b), II. helyezett: Ferenczi Hanga
(7.b), III. helyezett: Katona Emese (7.a). Jutalmuk 9000, 6000 és 3000 Ft értékű vásárlási utalvány. Gratulálunk mindannyiuknak!
"Tök jó nap" a Dombrádi Mórában
Színes programokkal, kreatív feladatokkal várták településünk óvodáinak nagycsoportos gyermekeit a mórások. A programok sorát 1. osztályos
diákjaink nyitották, akik néptáncbemutatóval, angol nyelvű zenés dalcsokorral kedveskedtek az óvodásoknak. Ezután zongorabemutató, majd
kézműves foglalkozások várták a leendő elsősöket, délután pedig szivacskézilabda-bemutató és játékos sorversenyre zárta a programot.
Séra Anett DÖK segítő tanár

Erzsébet-tábor: 2016. 11. 2-4.
Az őszi szünidőben közel 50 diák változatos, színes programokon vehetett részt.
Sportolás, kézműves foglalkozás, kirándulás várta a kicsiket és a nagyokat egyaránt.

2016.12.11., advent 3. vasárnapja:
A „város kemencéjénél” iskolánk adventi forgatagot rendezett,
ahol az elfelejtett ízek, illatok, dallamok várták az odalátogatókat.
A kicsik néptáncos bemutatója, angol nyelvű játékos előadása, az énekkar műsora,
valamint a betlehemes játék tette felejthetetlenné ezt a délutánt.

„Advent van, s átjárja lelkem
a szeretet és az emlékezés.
Rájövök ismét - tán ezredszer -,
hogy szépen élni
gyakran túl kevés.
Szeretni szóban és tettekben,
hinni, remélni szüntelen.
Táplálni kell mosollyal,
öleléssel,
hogy emléked hibátlan legyen.” (Ismeretlen szerző)

A kirakodóvásárban a pedagógusaink készítette szebbnél szebb ajándéktárgyak, forró tea, forralt bor,
karácsonyi sütemények és ételek csalogatták a kedves vendégeket, akik megtisztelték jelenlétükkel rendezvényünket.
A rendezvény teljes bevételét további programok szervezésére szeretnénk fordítani.
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Oláh Csaba, városunk 18 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.
Először edzéseken állt a kapuban, majd kisebb
tornákon bizalmat szavazva neki lehetőséget
kapott a védésre.
A megérzés helytálló volt, mert volt rá
alkalom, hogy a torna legjobb kapusának
választották. És ez valóban így is volt.
A bizonyítani akarása, szorgalma, kitartása
felül kerekedett a gúnyolódó
megjegyzéseken,később a Dombrádi Sport
Egyesülethez csatlakozva Király Norbert is
Edzőjeként azt mondom, az egyik legstabilabb
lehetőséget adott neki a bizonyításra, immár
játékosom, büszke vagyok Rá, és azt kívánom Neki,
nagy méretű kapuban.
hogy alázatos munkáját megtartva elérje kitűzött céljait!
Csapattársai között népszerű, edzésmunkája
példaértékű, teljes értékű játékosnak számít,
Szűcs Gábor
amire a közelmúltban a média is felfigyelt, és
ez Őt még motiváltabbá tette.

Dobogóra készül a dombrádi stunter
De mi is az a stunt? Magyarra
fordítva annyit tesz: attrakció,
meglepő mutatvány.
Régebben streetfigtereknek
hívták a hajmeresztő
mutatványokat, bravúrokat
bemutató motorosokat.
Ez a 2000-es évek derekára
különálló sporttá nőtte ki magát,
ekkor kapta a stunt elnevezést.
A hétköznapi ember számára
elképzelhetetlen dolgokat
csinálnak a stunterek a
nagymotorjaikon, ehhez persze
rengeteg gyakorlás kell.
Türelem kell hozzá, sok
lemondással jár, és ha valaki a
profik között akar lenni, annak
szinte az egész életét rá kell
szánnia. Jómagam három és fél
évesen kezdtem motorozni,
amikor édesapám épített nekem
egy kis motort, azóta töretlen a
szerelmem a kétkerekűek
iránt – imádom a sebességet,

a szabadságot, a veszélyt, és
mindent, ami a motorozáshoz
köthető. Az évek során körülbelül
ötven fordult meg a kezeim között,
és nem csak használom, javítom is
a gépeket. Körülbelül öt éve egy
találkozón láttam először streetfighter bemutatót, ami nagyon
megtetszett, és már akkor
elhatároztam, hogy én is belevágok.
Három éve, 2013-ban sikerült
megvennem az első motort, amit
kifejezetten a sportra szántam, de
nem igazán vált be.
Egy évvel később vásároltam az
utódot, a Suzuki GSXR 600-at,
amivel mai napig gyakorlok,
versenyzem és bemutatózom, igaz,
azóta egy Kawasaki ZXR 636-tal is
bővült a flotta. Ezek a masinák
teljesen át vannak alakítva erre a
sportra. Amikor készen lettem az
átalakítással - 2015 februárjában -,
elkezdtem a gyakorlást. Májusig
naponta négy-öt órát edzettem a
közel kétmázsás géppel. A májusi

kunmadarasi versenyen már
elindultam a nagyok között, elsőre
a 18. helyet szereztem meg. Az
idén Budapesten az első
fordulóban a 9. lettem, majd
májusra feltornáztam magam a
hatodikra. Sajnos nem tudtam
minden fordulón részt venni,
műszaki és anyagi problémák
miatt. Remélem, 2017-ben már
minden versenyen tudok indulni,
és a célomat is sikerül elérni, ami
a magyar dobogós hely, aztán ha
ez is megvan, akkor szeretnék
világbajnokságon is dobogóra
állni.
László Gábor
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Menetszél nélkül is lobog a haj
Boka Gergő dombrádi lakos vagyok. Évek óta öregbítem városunk hírnevét a különféle autóhifi hangnyomás versenyek indulójaként.
A sportággal egy pátrohai ismerősömnek köszönhetően találkoztam a 2000-es években, életem első versenyén 2013-ban vehettem részt. A dögei
krumplifesztiválon a Bass Face Baz keretein belül, Music Open kategóriában sikerült az első helyet megszereznem – ez a siker arra ösztönzött,
hogy folytassam a versenyzést. Egy hónappal később – a dögei tapasztalatokkal és a versenyzőtársak tanácsaival felvértezve – ismét első helyezett
lettem. Mivel az év utolsó két megmérettetésén diadalmaskodtam, eldöntöttem, hogy kategóriát lépek.
A következő évben, 2014-ben megcéloztam a BFB sorozatban a Crazy Max kategóriát, ami egy mélynyomót enged, az erősítő pedig 2500 watt
lehet. Egy év alatt majdnem sikerült elérnem a repülőgép felszállási hangerejét, a bűvös 150 decibelt, és ez a sorozat hozta el a legnagyobb
elismerést, a magyar bajnoki címet. Természetes, hogy ekkor már eszem ágában sem volt hátat fordítani a sportág szépségeinek.
A 2015-ös évre számtalan erősítő-mélynyomó párost próbáltam ki. Maradtam a korábbi
kategóriában, az országot bejárva nagyon sok versenysorozatban jeleskedtem, de a
versenyzés terén a BFB lett az én kis családom, ahol erős ellenfelekre találtam, és sikerült
megvédenem a bajnoki címet is.
Ebben az évben szerettem volna még többet felmutatni, ami azt hiszem, sikerült is. Kétféleképpen építettem meg rendszeremet. Télen - sok segítséget kapva a családomtól és a
barátaimtól - megépítettem az „álomrendszert”, ami négy mélysugárzóból nyolc középsugárzóból, négy magassugárzóból, három erősítőből , három erre a célra alkalmas zselés
akkumulátorból és sok más alkatrészből állt össze. A versenysorozat márciusban az Autó
Motor Tuning Show-n (AMTS) vette kezdetét, ami Magyarország legnagyobb ilyen rendezvénye. A szoros határidő miatt csak éppen elkészült rendszerrel érkeztem. A legnagyobb
zenei kategóriában indultam, ahol a 150 decibeles álomhatárt egyperces átlagmérésen is
tudtam teljesíteni. Nem volt megállás, országos és nemzetközi versenyeken vettem részt,
sorra gyűjtve az elismeréseket.
Szerettem volna a lányok haját is meglobogtatni, ennek érdekében mélyebb frekvenciára
kellett hangolni a rendszert, így év közben átépítettem az autót. Ekkor már 36 Hz-en 152
decibel felett zenéltem, ami nemcsak a lányok haját, hanem a belső szerveket is
megmozgatta. A ládaváltoztatás miatt más kategóriába kerültem, így nem gyűjtöttem annyi
pontot, hogy a zenei bajnoki címet megkaphassam, viszont az 5000 wattos kategória
bajnoka lettem.
Az idén körülbelül 15 000 kilométert tettem meg a versenyek miatt. Az autó 1200 kg gyárilag,
zenével együtt a másfélszeresére, 1850 kg-ra hízott. Ezután is folytatom a versenyzést a
további sikerek reményében, ezzel szeretném minél több helyre elvinni Dombrád hírnevét.

Decibelek
150 repülőgép sugárhajtóműve
30 méterről
140 pisztolylövés 1 méterről
120 fájdalomküszöb; vonatkürt 10
méterről
110 gyorsító motorkerékpár 5
méterről; láncfűrész 1 méterről
100 légkalapács 2 méterről;
diszkó belül
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Olvasandó: Lukács 2,1-5.

Heródes „tudatlansága”?!

Kedves Olvasóim!
A napkeleti bölcsek hosszú és fárasztó utat tettek meg Jeruzsálemig.
Már nagyon várták azt a pillanatot, hogy találkozhassanak a megszületett királlyal,
ahogyan ők fogalmaztak. Igazából ebből lett a nagy bonyodalom! Heródes
összezavarodik.
Miért jövünk zavarba, ha Jézus felől kérdeznek bennünket?... Tudatlanság,
ismeretek hiánya, vagy nagyon kellemetlen a kérdés? Van, aki örömmel válaszol a
kérdésre, van, aki nem tud semmit. Az Úr még Heródesnek is felkínálja a megtérés
lehetőségét a bölcsekkel való találkozásban.
- Mi az, hogy király? Még pedig a zsidók királya! Ki lehetne más, mint ő.
Nem értette, hogy miről is van szó itt igazából. Ezért háborodik fel, hisz ez nem
kérdés ő a király, ő az uralkodó! De nemcsak ő nem érti, nem érti egész Jeruzsálem
sem az ige szerint. Miért nem értik, mi történt valójában?
Sajnos nem figyeltek az ígéretekre, amelyeket Isten előre megmondott az ő
népének. Ennek a népnek a tagja volt Heródes király is. Azért is szomorú, mert az
Ószövetség segítségével tanultak meg írni és olvasni a zsidó gyermekek, így maga
Heródes király is. Olvasták az igét, de nem figyeltek a lényegre, nem jutott el a
szívükig! Ezért nyugtalan Heródes és a körülötte lévő emberek. Pedig Isten előre
szólt az ő szolgái által. Már a Mózes 4. könyvében ezt olvashatjuk:”Csillag jön fel
Jákóbból, királyi pálca támad Izráelből.” Ézsaiás próféta a következőket hirdette
meg: „Mert egy gyermek születik nekünk,fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán
lesz...Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján.”Aztán
a mikeási prófécia, amit az írástudók idéztek Heródesnek: „Te pedig,efrátai
Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik
az, aki uralkodni fog Izráelen.”(Mikeás 5,2.)
Amikor a napkeleti bölcsek érdeklődtek az új király megszületéséről, akkor ezek a
próféciák nem jutottak Heródes eszébe! Ez nagyon szomorú dolog.
Nem tesz mást, csak dühöng! Miért? Félti a hatalmát, féltékeny, irigy, mert csak a
földi, múlandó dolgokkal volt elfoglalva!
Ez töltötte be az életét, a mindennapjait. Komoly figyelmeztetés ez
mindnyájunk számára! Mi vagy ki van a szívünkben? Hogyan várjuk mi Jézust?
Jó lenne úgy olvasni és hallgatni az Isten igéjét, hogy az a szívünkben maradjon, és
maradandó változást hozzon az életünkben.
Akkor nem jövünk zavarba, ha Jézus felől kérdeznek bennünket.
Akkor nem esünk kétsége, hanem bizonyságot teszünk arról, Aki életünk Ura és
Megváltója!
Mert ezért jött el Jézus ebbe a világba, hogy kiszabadítson a bűn sötétségéből és
rabságából! De jó lenne, ha ezzel a lelkülettel a szívünkben készülnénk most is a
karácsony szent ünnepére! Még van rá lehetőségünk, mert tart a kegyelmi idő.
Engedjük, hogy megváltoztassa életünket, és úgy ünnepeljük meg Jézus
születésnapját, mint megváltott gyermekek.
Szívemből kívánom, hogy ez minél több ember életében megtörténjen!
Kívánok mindenkinek áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog újévet!
Sipos Kálmánné
lelkész

Kísérletek és előadások a kutatók éjszakáján

Az Európa-szerte megrendezett ismeretterjesztő fesztiválhoz csatlakozott a
Dombrádi Művelődési Ház is. A programot szeptember 30-án rendezte meg a
Béres József Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Kisvárdai Egyesülete
Dombrád Város Önkormányzatával karöltve.
A rendezvényt a Béres József TIT Kisvárdai Egyesületének igazgatója, Marczinkó
István nyitotta meg, majd Kozmáné Kasza Veronika
polgármester asszony - a jelenlévők köszöntését követően - egy tartalmas, az
utóbbi egy-két év eseményeit összefoglaló, átfogó előadást tartott Dombrád
fejlesztéséről, valamint ismertette a jelenlévőkkel a város rövid távú céljait.
A program következő előadását dr. Sípos József nyugalmazott egyetemi docens
tartotta Nagy Imre - A viták tükrében címmel; a jelenlévők egy történelemórán
találták magukat. A tanár úr mélyrehatóan taglalta az egykori kormányfő, az
1956-os események egyik főszereplőjének pályafutását, életét. A rendezvény egy
nagyon színes, interaktív biológia-kémia kísérleti bemutatóval zárult, amelyben a
jelenlévők kipróbálhatták - a tanárok felügyelete mellett - saját rátermettségüket is,
hiszen egy-egy kísérletet ők is elvégezhettek. A látványos bemutatót dr. Jámbrik
Katalin, dr. Koncz Gábor és Gál Zsuzsanna Napsugár, a Bessenyei György
Gimnázium tanárai és jelenlévő segédeik tartották.
Az idén először csatlakozott ezen rendezvényhez városunk, de reméljük, nem
utoljára!

Szántó Zoltán

Háziorvosok tájékoztatója
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„A víz élet és éltet”- Egészséghét a Bereczkyben
November az egészség hónapja, ezért hagyományainknak
megfelelően egészséghetet tartottunk a gyerekek nagy
örömére. Ebben a tanévben a „A víz élet és éltet” című
projekt keretében a fő téma a víz volt, ezért a programokat
is ez határozta meg.
Iskolánkba érkezett a Magyar Vöröskereszt, jóvoltukból
egy foglalkozás keretében az újraélesztés technikáját
sajátíthatták el a gyerekek. Az egészségnevelés jegyében
iskolánk apraja-nagyja gyógytornán vehetett részt, amelyet
egy Cigándról meghívott szakember tartott számukra.
A 7. és 8. osztályos tanulók számára szűrővizsgálatot
szerveztünk, ahol vércukorszintmérés, vérnyomásmérés
és látásvizsgálat volt. A mozgás fontosságát
hangsúlyozva felső tagozatosainknak vidám sportdélutánt
szerveztünk, amelybe a szülők is bekapcsolódtak.
Kreatív foglalkozás keretében iskolánk alsósai és az
óvodás gyerekek színes halakat készítettek.
A hét attrakciója az a bemutató volt, ahol a gyerekek
kipróbálhatták a tűzoltást, illetve megismerkedhettek az
eszközeivel. „Elég jó szülő?!” címmel a szülők részére
előadást szerveztünk, amelyet Boris Péter tartott.
Az előadás után lehetőség nyílt kötetlen beszélgetésre,
ahol a pszichológus hasznos tudnivalókkal látta el a
szülőket a gyermeknevelés témájában.

Zárórendezvényünkön - játékos vetélkedő után - finom gyümölcssalátával, süteménnyel és meleg teával, gyümölccsel kedveskedtünk
gyermekeinknek. Köszönetet mondunk iskolánk fenntartójának, vezetőségének, szülői munkaközösségének, iskolánk védőnőjének
és minden támogatónknak, hogy lehetővé tették számunkra az egészséghét lebonyolítását.
A rendezvény során nagy sikert aratott zabkeksz receptje:
120 g zabpehely
2 db tojás
10 dkg dió
60 g zabkorpa
1 kk. sütőpor
ízlés szerint cukor
2 k. olvasztott vaj
kb. 10 dkg reszelt alma
„Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra”
1 Thesszalonika 5,18

A Művelődési Házban tartjuk 2016. december 18-án a karácsonyi ünnepségünket, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Iskolánk nevében kívánunk mindenkinek áldott, békés karácsonyi ünnepeket!
Berencsiné Gyerák Marianna

