
Megalakult a Pusztadobos Labdarúgó  
Egyesület 

 

Az Arany Fácán Megyei III. osztály - Szatmár 
Csoportban játssza első mérkőzését a Puszta-

dobos LE augusztus 17-én. Együttesünk kész 

futballcsapattal indul a 2014-2015-ös bajnok-

ságban, amely helyzet kialakulásához több té-
nyező is hozzájárult.  Az okokat felfedni és a 
félreértéseket tisztázni szeretné az egyesület, 

miközben türelmet és megértést kér. 
 

folytatás a 10.  oldalon 

 

„Csengetnek, de nem megyek” – Király 
Lászlóné tanítónőtől búcsúzunk nyugdíjba 
vonulása alkalmából. 

 

folytatás a 8. oldalon 

   Gyerekházak II. Országos Találkozója 
 
 

Második alkalommal rendezték meg idén a Gyerekházak Országos 
Találkozóját Pusztadoboson. A gyerekházak működése és jelentő-
sége volt a téma a találkozón, ahol a szakma dolgozói közvetlen 
beszélgetések alkalmával vitathatták meg kérdéseiket, gondolatai-
kat. 
 
folytatás a 4. oldalon 
  

        
    

                         
                                                                                                                                                                                                                        
 
 
 

PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA                                                    2014. augusztus 

Idén is Pusztadoboson pihentek 
meg a kárpátaljai zarándokok 

Tizennegyedik alkalommal fogadta 

Pusztadobos a Kárpátaljáról érkező 

híveket, akik a máriapócsi Illés-napi 

búcsúra indultak július 18-án. 

folytatás a 9.  oldalon 



 Lőrincz Lászlót köszöntötte 
90. születésnapja alkalmából 
Dani Attila polgármester és 

Lévai Károly jegyző. 
 

  
 

 
 

Sport, élet, erQ, egészség 

Iskolánk egyik projektje minden év-

ben a „Sportolj az egészségedért” 

címet viseli. Idén sem hagyhattuk ki, 

mert tudjuk, hogy az iskola apraja-

nagyja ezt várja. Itt mindenki kipró-

bálhatja az atlétikai ágakban magát 

és semmi tétje nincs. Persze helye-

zettek mindig vannak, de aki csak jól 

szeretné magát érezni, annak is 

érdemes benevezni. Május 22-én a 

legkisebbek csak futásban mérhették 

össze tudásukat, de a többiekre kis-

labda dobás, rövid- és hosszútávfu-

tás valamint távolugrás várt a nagy-

kerti sportpályán. 

 

Ballagás 

Idén is elbúcsúztak a nyolcadik osz-

tályosok az iskolától, tanáraiktól és 

diáktársaiktól. Az ünnepség 2014. 

június 14-én tíz órakor vette kezde-

tét. A 14 fős osztályból tizenketten 

vettek részt a ballagási ünnepségen.  

Minden végzős tanuló könyvjutalom-

ban részesült. A nyolcadikosok szín-

vonalas műsora után következett a 

tanévzáró. A kitűnő és jeles tanulók 

minden osztályban könyvjutalmat 

kaptak. A nap zárásaként mindenki 

átvette az osztályfőnökétől a bizo-

nyítványt és kezdődhetett a gondta-

lan nyári szünet. 

 

Gyermeknap 

Mint minden évben, idén is gondol-

tunk iskolánk tanulóira, és Gyermek-

nap alkalmából ismét megleptük 

őket. Június 5-én a vásárosnaményi 

Szilva Termál- és Wellnessfürdőben 

pancsolhattak reggeltől délutánig. 

Nagyon kellemesen elfáradt minden 

gyerek az egész napos strandolás-

ban, és az egész éves munkában 

elfáradt tagjait kilazíthatta a meden-

cék vízében. 

 

Bereczki Gabriella

  

 

Élményteli kirándulás Sátoraljaújhelyre 

 

Idén az elsQ táborozásunk Sátoraljaújhelyen volt. A Testvériskolai Program 
keretében kaptunk meghívást a gyerekekkel. Július 28-tól augusztus 1-ig 

élvezhettük az újhelyiek vendégszeretetét. 
 

Első nap megérkeztünk és elfoglaltuk a szállásunkat, ismerkedtünk a táborral. A 

finom ebéd után pihentünk egy kicsit, majd tettünk egy szép hosszú sétát a közeli 
Tengerszemhez. Megérte a fáradtságot, mert csodálatos kilátásban 
gyönyörködhettünk. 
A második napunk a fafaragás művészetének megismerésével és kipróbálásával 
kezdődött. Az ügyes kezű gyerekek kiélhették alkotókedvüket. Délután 
meglátogattuk a közeli Karos települést. Itt egy interaktív, modern honfoglalás kori 
kiállítást nézhettek meg a táborlakók. 
Szerdán délelőtt a füzéri várat hódítottuk meg. Mindenki nagyon élvezte. Ebéd 
után a sárospataki Végardó Strandon pihentük ki az elmúlt napok „fáradalmait”. 
Csütörtök délelőtt várt bennünket a legizgalmasabb program, mert ekkor tettünk 
kirándulást a Zemplén Kalandparkba. Mindenki kedvére bobozhatott. A táborban 
megebédeltünk és elindultunk haza. Nagyon színes és változatos programokkal 

szórakoztattak bennünket a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Általános Iskola 
tanulói és tanárai. Köszönet nekik mindenért!  

Bereczki Gabriella

2.  Iskola _______________________________________________________ 2014. augusztus 

Ballag a 8. osztály 



 

 
                                                  
 
 
A nagycsoportos óvodások ballagási ünnepségét május 24-én 
rendeztük meg. A gyerekek elbúcsúztak óvodájuktól, óvó nénijüktől 
és pajtásaiktól. 
 
Tiba Istvánné óvó néni is búcsúzott a Pusztadobosi Óvodától 
negyven éves odaadó munkája után. Kívánunk neki hosszú és 
tartalmas nyugdíjas éveket! 
 

 
Óvodánk gyereknapi rendezvényét májusban tartottuk, ahol ugrálóvár, 
arcfestés, kisvonat, fagyi és interaktív zenés produkció is szórakoztatta 
a pusztadobosi gyerekeket.  
 
 
 
A nyíregyházi Vadasparkban is eltöl-
töttek egy szórakoztató napot az óvo-
dások. Nagyon élvezték a fóka   

show-t, sokáig gyönyörködtek a Zöld Piramisban, az Ócenárium 
akváriumaiban úszkáló állatokban, és érdeklődve figyelték az itt élő 
vadállatokat is. 
 
 
A kiscsoportosok évzáró ünnepségét június 4-én, a középső csoportosokét pedig június 5-én rendeztük 
meg. A kiscsoportosok a tanév során megismert mondókáikkal, énekeikkel és dalos játékaikkal kedvesked-
tek a vendégeknek. A középső csoportosok pedig rendhagyó módon édesapjuknak szereztek örömet egy 
megható Apák-napi köszöntővel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Július hónapban megtörtént a szokásos évi nagytakarítás az óvodában, a festés mellett egy csoportszo-
bában linóleumcsere is történt. A takarítás befejeztével, július 28-án kinyitottunk, így ismét gyerekzsivaj-

tól hangos az óvoda. 
Sata Bertalanné 

óvoda vezető 
 

2014. augusztus _________________________________________________ Óvoda  3. 

Az Emberi Erőforrás Minisztériuma által kiírt IPR pályázat támogatásának 
elnyerésével szervezhettünk színes programokat óvodásaink számára.      

                                              
 



 Kirándulás a Szilva gyógyfürdQbe 

 
 

Aktív hétköznapokat tudhat maga mögött a Kastélykerti Gyerekház 
 

Az Anyák napi műsor során beszéddel és verssel 
készültünk a szülőknek, valamint egy róluk készült 
videóval, amelyet ki is vetítettünk nekik. Sokan nagyon 
meghatódtak a kis felvételen. Ajándékba egy Anyák 
napja feliratú fa táblát kaptak, amelyet szalvétatechniká-
val díszítettünk, illetve egy anyák napi koszorút, amelyet 
rendkívül ízlésesen készítettünk el. Egy finom tortát is 
sütöttünk az anyukáknak meglepetésként.  
A családsegítQ és a védQnQ meglátogatott minket és 
egy nagyszerű kis fórumot tartott a szülőknek. A védő 
néni babamasszázst adott a kisgyerekeknek, akik 
nagyon élveztek azt.  
Ujjbábokat varrtunk a szülőkkel, amelyekkel énekelünk, 
mesélünk szinte minden nap. Nagyon tetszik a kicsiknek 
ez az új módszer.  
Gyógypedagógus szakembert hívtunk a gyerekházba, 
hogy fejlessze a gyerekeket. Hasznos fejlesztő játékokat 
hozott, amelyektől nagyon sokat lehet tanulni. A szülők 
és a gyerekek is kimondottan szeretik.  
Gyereknap alkalmából tárcsán, a szabadban lángost 
sütöttünk, és tortát, ajándékba. Lufit, emléklapot kaptak 
a gyerekek és egy tábla csokit.  

A Szilva gyógyfürdQbe kirándultunk május 
28-án. A kicsik és szüleik is nagyon élvezték a 

buszozást, 
hiszen volt 
olyan baba, aki 
még soha nem 
ült buszon, és 
még strandon 
sem volt. A 
vízben min-
denki felsza-
badult és vi-
dám volt. Cso-
dás napot 
töltöttünk el, és 
nagyon örül-
tünk, hogy 
ilyen örömöt 
sikerült sze-
reznünk nekik. 
 

Czentnárné Márton Tünde 
gyerekház vezető

 
 
 

 
Gyerekházak II. Országos Találkozója 

 
Újra megrendezésre került a Gyerekházak Országos Találkozója június 25-én Pusztadoboson. Nagyon 
örültünk, hogy ismét egy barátságos hangulatú rendezvényt szervezhettünk meg. A találkozó Dani Attila 
polgármester köszöntőjével vette kezdetét. Drosztmérné Kánnai Magdolna Gyereksegély Programok felelőse 

a gyerekházak jövőjéről beszélt a résztvevőknek. 
A dombrádi Mese-híd Gyerekház Ágoston Etelka 
előadásában részletesebben is bemutatkozott, Dr. 
Vekerdy Tamás pedig plenáris előadást tartott Ér-
zelmi biztonság - mint a fejlődés alapja – Gyermeki 
szükségletek magzati kortól a harmadik életévig 
címmel. 
Szakmai műhelymunkák során a gyerekházak mű-
ködéséről és jelentőségéről beszélgettek a rendez-
vényen résztvevők. 
A program során az általános iskolában hidegtálak, 
saláták és töltött káposzta várta a résztvevőket. A 
rendezvény lebonyolításában segítőkezet nyújtottak 
a pusztadobosi intézmények dolgozói is. 
A találkozót megtisztelte jelenlétével Kovács Sán-
dor, térségünk országgyűlési képviselője. 
 

Czentnárné Márton Tünde 
gyerekház vezető 

4.  Kastélykerti Gyerekház ____________________________________ 2014. augusztus 

Egy újabb, jól sikerült találkozó 
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Jónás Sándorné Tünde 201Ő januárjától látja el a védQnQi 
feladatokat Pusztadobos községben. 

 
 Január óta született 7 csecsemő, a jelenlegi egy éven aluliak 

száma 23. 
 Várandós gondozás keretén belül nőgyógyász szakorvos jár ki 

minden hónapban a 11 kismamához. 
 A nővédelem is működik a településen, a védőnőnél igénybe 

vehető méhnyak szűréssel és a védőnőnél igényelhető ingye-
nes fogamzásgátló spirállal megvalósítva. 

 Az óvodával havi szinten és igény szerinti kapcsolattartás mű-
ködik. 

 A gyerekházban elindult a babamasszázs és a terhes torna. 
 Az iskolában az osztályok szűrővizsgálatai, illetve a havi szin-

ten történő tisztasági vizsgálatok jelentették a munka számot-
tevő részét. 

 
 

 

 

 
 
A Pusztadobosi Polgárőrség 1990-ben alakult a Nyírmadai Polgárőrséggel közösen, mintegy 110 fővel. 1992-ben a 

két egyesület különvált, így a Pusztadobosi Polgárőrség 36 fővel működött tovább, jelenleg pedig 19 tagot számlál.  

Polgárőrségünk munkáját egy elnök, egy elnökhelyettes, egy titkár és három elnökségi tag irányítja. Egyesületünk 

egyedüli támogatója az önkormányzat, így rendszerint élünk a pályázatok adta lehetőségekkel. Ezeknek a pályáza-

toknak köszönhetően pedig teljes felszereltséggel rendelkezünk, ami segíti munkánk hatékony és szakszerű elvég-

zését. Munkánk közé nemcsak a havi szolgálatok teljesítése, de a közösségi rendezvények biztosítása valamint a 

rendőrséggel közösen végzett akciók is hozzátartoznak. Célunk a közbiztonság folyamatos fenntartásának segítése, 

és a bűncselekmények számának csökkentése. 

Formaruhával is rendelkezünk (nadrág, sapka, két póló, cipő, két láthatósági mellény, háromfunkciós kabát), amely-

nek köszönhetően egységesen tudunk megjelenni a különböző rendezvényeken. Saját autóval járőrözünk és a szo l-

gálatban lévő polgárőrök biztosításának érdekében együttműködési megállapodást is kötöttünk egy biztosítónál.  

Polgárőrségünk évente egyszer beszámolóval egybekötött vacsorát szervez a fölsőbb szervekkel. Egyesületünk 

nagy része napközben dolgozik, így leginkább este vagy hétvégén öltjük magunkra formaruhánkat, amikor is térítés 

nélkül, önként és teljes odaadással végezzük munkánkat. 

Bartha Géza 
az egyesület vezetője 

 

 

Védőnői Szolgálat 
 
Terhes tanácsadás:  
Kedd  9-11 óra 

 

Csecsemő tanácsadás: 
Kedd  11-13 óra 

 

Minden szerdán a gyerek-

házban tartok interaktív elő-
adást, tanácsadást. 
 

Minden hónap második pén-

tekén Dr. Halász Csaba 
nőgyógyász tart vizsgálatot. 
 

 

Jónás Sándorné Tünde 

védőnő 

 
 

Terhes torna a gyerekházban 



Így olvasok én! - Hangos olvasási verseny 

  
Immár negyedik alkalommal rendeztük meg a könyvtárban 2014. május 
15-én a hagyományos Hangos olvasási versenyt az alsó tagozatos 
tanulók számára. A versenyre 17 tanuló jelentkezett, akik egy ismert és 
egy ismeretlen szöveget olvastak fel.  
A zsűri minden résztvevőt oklevélben és könyvjutalomban részesített. 
Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítő tanáraiknak!  

Irodalmi-történelmi 
kirándulás Kassára és 
Borsiba 

 
A Községi Önkormányzat 
és a Községi Könyvtár 
május 31-én szlovákiai 
kirándulást szervezett. Az 
élményekben gazdag kas-

sai utazáson Márai Sándor 
szülőházát és szobrát, 
Borsiban pedig a várkas-

télyt tekintettük meg, ahol 
1676-ban II. Rákóczi Fe-

renc született. 

                                             

Könyvtár  
Nyitva tartás: 

 

H: 12:00 – 17:00 

K: 10:00 – 17:00 

SZ: 10:00 – 17:00 

CS: 12:00 – 17:00 

P: 12:00 – 17:00 
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Hídvégi-Üstös Pál úti beszámolója 
 
Hídvégi-Üstös Pál, a Tisza nagykövete, extrém sportoló és 
túravezető volt a pusztadobosi Községi Könyvtár vendége 
2014. június 4-én. Hídvégi-Üstös filmes összeállításban él-
ménybeszámolót tartott a tavaly május 11-én kezdetét vett 
és öt hónapig tartó Közép-Ázsia Expedíciójáról. A 18 ezer 
kilométeres utat Hídvégi-Üstös Pál velocipéddel, kerékpárral, 
futva, úszva, ló- és teveháton, illetve hegyet mászva tette 
meg.  
A diákok nagy érdeklődéssel hallgatták az Afrika Expedíció 
beszámolóját. Kipróbálták a tűzgyújtást hagyományos esz-
közzel, megnéztek különböző tárgyakat, cipőket, fejfedőket, 
harci eszközöket, kézzel készített bőrtokokat. 
A beszámoló után a Pusztadobosi Kastélykertben közösen 
ültettük el az Ázsiából hozott ezer darab diófacsemete egyi-
két. Különösképpen fogunk rá vigyázni, és gondozzuk majd, 
hiszen értéke felbecsülhetetlen!                      
                                             

Könyvajánló 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

Történetek, amelyek bizonyítják, hogy az 
iskolában szórakozni is lehet. A Diáktörté-
netek című könyvet 8 éves kortól ajánljuk. 

Elizabeth Hoyt regénysorozatának leg-
újabb kötetét a romantikus regények 
kedvelQinek ajánljuk. 

A Négyen egy gatyában című nagysikerű 
regénysorozat negyedik része. Az üdítQ 
nyári olvasmányt kamaszoknak ajánljuk. 

 



 
 

 A Területalapú támogatást intézhették el a gazdák májusban a Falugazdász segítségével. 
Intézményünk ehhez biztosított helyet és időt mindenki számára. Az ügyek intézései gördüléke-
nyen zajlottak. 
 

  „A régmúlt felidézése” címmel helyi kiállítást rendeztünk május utolsó hetében az IKSZT-ben. 
A kiállítás célja a régi használati tárgyak és népies motívumok bemutatása volt a gyerekek 
számára. Ehhez falubeli családoktól sikerült összegyűjteni régi szőtteseket, amelyeket jó szívvel 
adtak kölcsön a nemes cél érdekében. 
 

 Szakmaközi megbeszélés zajlott július 30-án a Nyírmadai Humán Szolgáltató Központ 
Pusztadobosi Területi irodájában. A megbeszélés az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kiadott Módszertani útmutató (A gyermekvé-
delmi észlelő – és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermekbántalmazásnak felismerésére 
és megszüntetésére irányuló szektor semleges egységes elvek és módszertan) ismertetéséről 
szólt. 
Az intézményvezető tájékoztatta a megjelenteket az észlelő és jelzőrendszer alapvető feladatára; 
észlelés, jelzés – vagyis segítség kérése –, a probléma megoldására. 
 

Vezse László, Ganyu Tamás 
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Közös szalonnasütés – játékkal 

Az IKSZT udvarán tartottunk közösségi délutánt 2014. július 6-án szalonnasü-
téssel és játékkal egybekötve. Gyerekek és szülők egyaránt érkeztek. Míg a 
felnőttek tüzet raktak és elkészítették a kolbászt, szalonnát és zöldségeket, ad-

dig a kisebbek is lelkesen részt vettek az előkészületekben. 
 

   
 

A finomra megsült szalonnát és kolbászt, de a zsíros kenyeret is mindenki jó-
ízűen fogyasztotta. A sütemény sem hiányozhatott az asztalról – a gyerekek 

nagy örömére. 
A vacsora után a játékra is sor került. Szabadtéren fociztak a gyerekek, az 
IKSZT épületében pedig billiárd és csocsó várta őket. Remekül sikerült az ösz-

szejövetel, mindenki kiválóan érezte magát. 
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„Csengetnek, de nem megyek” 

Király Lászlóné nyugdíjba vonulása alkalmából 
 

„Elmúlik, mint száz más pillanat, s tudjuk mégis múlhatat-

lan, mert szívek őrzik, nem szavak.” Negyven év alázatos 
munka után Király Lászlónét, a Pusztadobosi Általános 
Iskola pedagógusát idén szeptemberben már nem hívja az 
iskola csengője. Ahogyan ő is mondta: „Csengetnek, de 

nem megyek.” 
Számos osztály diákja mondhatja el büszkén magáról, 
hogy Király tanár néni tanítványa volt. Hálás szülők, 
munkatársak és megannyi tanuló búcsúzik most attól az 
embertől, aki negyven év alatt minden tudását és 
szeretetét átadta nekik, és akihez mindig bizalommal 
fordulhattak. „Szép volt. Jó volt. Elmúlt.” 
Király Lászlóné 1973-ban kezdte meg tanulmányait a 
nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola tanító 
szakán. 1974-ben már tanított a nyírmadai általános 
iskolában, majd két év múlva, 1976-ban Pusztadoboson 

kezdett dolgozni alsó tagozatos tanítóként egészen 2014-

ig. Fiatalon, 22 évesen csatlakozott iskolánk tanári 
karához, amelynek minden tagja örömmel fogadta őt. A 
közös kirándulások, beszélgetések, az együtt ünnepelt 
névnapok és az a sok minden, amit tőlük tanult, 
felejthetetlen emlékként élnek még ma is benne. Büszke volt arra, hogy itt taníthatott. 
Király tanár néni sosem bánta meg, hogy ezt a szakmát választotta, hiszen már kislányként is arról álmodott, 
hogy taníthasson. A tanári asztalt helyettesítő hokedli, a napló és a pálca már gyerekként is az élete részét 
képezték. Arany János mintha csak rá gondolt volna, amikor ezeket a sorokat írta: „álmokban és szeretetben 
semmi sem lehetetlen”. Valóra váltotta álmát, tanító lett… olyan, aki tanítványaira saját gyerekeiként gondolt, 
aki nem csak tanított, hanem nevelt is. Pályáját egy életformának tartotta, amelyet a nap végén, munka után 
sem tudott teljesen maga mögött hagyni. Diákjai a legnagyobb bizalommal fordultak hozzá, mindenki 
megnyílt előtte, egy igazi család voltak. „Ahol nagy a szeretet, ott mindig történnek csodák.” – szól az idézet, 
amellyel tanár néni tanterme falát díszítette. Szeretettel tanított, és egyszer sem bánta meg, hogy a 
pedagógus pályát választotta. Az irodalom és a művészet iránti szeretete végigkísérte tanárként eltöltött 
éveit. Szívesen szavalt verset, a gyerekekkel táncoltak, énekeltek, mesét mondtak. Az ünnepségeken a 
legszínesebb műsorokkal kedveskedett, amelyekre mindig a legjobb tudásával és a legnagyobb örömmel 
készítette fel diákjait. A vele eltöltött megannyi táborozás, kirándulás és a közös versenyek örök élmény 
marad minden gyerek számára. 
A Pusztadobosi Általános Iskolában eltöltött évei alatt ifjúságvédelmi felelős és a Közalkalmazotti tanács 
vezetője is volt, azonban sosem dicsekedett sem ezzel, sem mással. Nem vágyott tisztségekre, szerényen, 
de annál nagyobb odaadással végezte munkáját. Király Lászlóné Váci Mihály Jegenye - fényben című 
versével búcsúzik a pusztadobosi iskolától: „Ilyen kívántam lenni én is, ott a homokba szúrt nyárfa: - a tanító, 
ki fénybe tör, ragyogó hit a lombja, irány azoknak, jel és bíztató, kik jönnek barázdákban botladozva.”  
 

Nem csak a Pusztadobosi Általános Iskola, de az egész község köszöni az együtt töltött harminckilenc év 
alatt végzett végtelenül lelkiismeretes és segítőkész munkáját. Köszönjük, hogy mindig számíthattunk rá, 
köszönjük a tudást, az értékeket és a szeretetet, amellyel mindig utat mutatott. Jó egészségben eltöltött, 
nyugodt és békés nyugdíjas éveket kívánunk! 

 
 



Idén is Pusztadoboson pihen-

tek meg a zarándokok 

 
Tizenötödik alkalommal vágtak neki 
idén a kárpátaljai hívek a Mária-
pócsra tartó kétnapos gyalogos 
zarándoklatnak.  
 
Immár hagyomány, hogy a zarándo-
kok az első nap végén Pusztadobos 
községben pihennek meg, ahol a la-
kosok és az önkormányzat szállással 
és meleg vacsorával várják a megfá-
radt híveket. Idén sem volt másképp, a 
július 18-án érkező 318 zarándoknak a 
község lakói mellett az általános iskola 
és a római katolikus plébánia adott 
helyet – immár tizennegyedjére.  
Csehil András, a pusztadobosi görög 
katolikus templom gondnoka – akit 
személyes érintettség is fűz Kárpátal-
jához, hiszen családjával onnan költö-
zött községünkbe – a második napon 
együtt indult tovább a zarándokokkal a 
máriapócsi Illés-napi búcsúra. „Én is 
meg szerettem volna tapasztalni mi-
lyen nehéz is ez az út. Azt, hogy mi-
lyen lelki erő és hit kell ennek a megté-
teléhez.” – mondta Csehil András. „Tíz 
óra alatt tettük meg az utat Pusztado-
bostól Máriapócsig, a legnehezebb 
mégis az volt, amikor megérkezve 
pihenés nélkül térden állva imádkozni 
kezdtünk.” Ennek ellenére nem bánta 
meg és jövőre is mindenképpen el 
szeretne indulni. Akárcsak a kárpátal-
jai zarándokok, akik nagyon hálásak 
Pusztadobosnak, hogy mindig szere-
tettel és segítőkészséggel fogadják 
őket. „Én magam is megtapasztaltam 
micsoda próbatétel ez a hosszú út. 
Egy ilyen emberpróbáló járás után a 
törődés, amit a falutól kaptak különö-
sen jól esett nekik. Nem csoda, hogy 
Pusztadobos nevét Kárpátalján is szin-
te mindenki ismeri. Ez községünknek 
is nagy megtiszteltetés.” – fejezte ki 
Csehil András. 
 

 
 
 
Görög Katolikus Egyház 

 
 A görög katolikus temp-

lomban június 1-jén el-
sQáldozás volt. Három 
negyedik osztályos gye-
rek vehette magához 
első alkalommal az Ol-
táriszentséget. 

 
 A görög katolikus temp-

lomban augusztus 4-től 
szeptember 7-ig Lipusz Géza esperes szabadsága miatt 
elmarad a szentmise. Az esperes úr kéri a híveket, hogy ha 
tehetik, akkor a római katolikus templomban hallgassák ez 
idő alatt a szentmisét. 

 
 

Református Gyülekezet 
 

o Egyházmegyei közgyűlésen vettek részt májusban a re-
formátus képviselők. 

 
o Felújítások folytak és folynak a református imaháznál. A 

kerítés újjáépítése már megtörtént, a villámhárítás és a vil-
lanyszerelés pedig folyamatban van. 

 
o Reformátusok szervezésében Családi Nap lesz 2014. 

szeptember 6-án Szabolcs községben, istentisztelettel, mű-
sorral, főzéssel. 

 
 

Római Katolikus Egyház 

  Az idei bérmálkozást a 
nyírmadai római katoli-
kus templomban tartot-
ták május 25-én. A 
szentséget Felföldi 
László püspöki helynök 
szolgáltatta a hat 
pusztadobosi gyerek-
nek.  

  Az Úrnapját június 22-én rendezték meg. Idén is a templom 
udvarán és a Kossuth utca egyik felén felállított szép sátrak 
és az utca két oldalán elhelyezett díszágak tették széppé 
ezt a napot. 

  Megkezdődött a római katolikus templom tetQszerkezetének felújítá-
sa, amely pályázat útján, a hívek adományával és egyházmegyei tá-
mogatással valósul meg. A felújítás során a négy éve ledőlt kereszt 
visszahelyezése is megtörténik. 
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Felhívás 
 
A Közösségi Napon, augusztus 16-án az egyesület 
sátrában támogató éves bérlet vásárlására lesz 
lehetőség! 
 
A Pusztadobos LE jövőre fiatalokból álló ifi csapat 
indítását is célul tűzte ki, ehhez pedig folyamato-
san várja a 14 és 20 év közöttiek jelentkezését! 
 
Várjuk azok jelentkezését is, akik önkéntesen sze-
retnék a csapatot segíteni rendezőként!   
 
Köszönjük! 
 

Magyar Kupa mérkQzés 
 
A 2014-2015. évi Magyar Kupa megyei selejtező 
első fordulójában Vasmegyer csapatát fogadta 
Pusztadobos augusztus 2-án. 
Végeredmény: 1:6 

 

Pusztadobos Labdarúgó Egyesület vezetQségi tagok 
 
Lőrincz László – elnök 
Czentnár Mihály – gazdasági vezető 
Jurkinya Tamás – titkár 
Nemes Tamás – vezetőedző 
Ganyu Tamás, Kázmér Tamás, Váradi Tamás, Jurkinya Mihály, Balogh Norbert, Piszár István, Gebri István 

 

 
Megalakult a Pusztadobos Labdarúgó Egyesület 

 

A labdarúgás, a sport és az egészséges életmód népszerűsítése volt az egyik ok, amiért 201Ő. július elején megalakult 
a Pusztadobos Labdarúgó Egyesület. Az Arany Fácán Megyei III. osztály - Szatmár Csoportban játssza elsQ mérkQzé-
sét a hazai együttes augusztus 17-én. Ezen helyzet kialakulásához több tényezQ is hozzájárult. Az okokat felfedni és a 
félreértéseket tisztázni szeretné az egyesület, miközben türelmet és megértést kér. 
 

Az idén Kisvarsányban megszűnő futballcsapat olyan településektől kapott ajánlatot az együttes teljes átvételére mint Vásá-
rosnamény, Aranyosapáti vagy Nyírmada, a kisvarsányi elnökség azonban Dani Attila polgármesterrel vette fel a kapcsolatot. 
Egyesületünk csupán két héttel a nevezési határidő előtt alakult, amely idő kevés lett volna arra, hogy megfelelően edzett 
pusztadobosi játékosokat vonultassunk fel, így a már kész kisvarsányi együttes adta lehetőséget kár lett volna kihagyni. Ter-
mészetesen megszólítottunk jelenleg futballozó helyi játékosokat is, akik azonban nem szívesen hagyják ott a magasabb osz-
tályt. Fontos volt viszont, hogy már idén megalakuljon a csapat, hiszen számos európai uniós pályázat áll rendelkezésére 
olyan együtteseknek, amelyek legalább egy-két éve működnek. Ha most nem nevezünk, újra éveket várhatnánk azon lehető-
ségekre, amelyeket a gyerekek élvezhetnének később – ennek hozadékára ugyanis nem most azonnal kell várni. 
A Pusztadobos LE határozott célja, hogy rövid időn belül pusztadobosi labdarúgókkal töltse meg a csapatot, és hogy jövőre 
nyolc-kilenc helyi játékos mindenképpen futballozzon. Ehhez pedig türelmet kér, és szeretné, ha a község lakói ezen idő alatt 
is élvezettel látogatnák a mérkőzéseket. 
Célunk tehát közös, csupán kitartást és megértést kérünk! Köszönjük! 
 
A pusztadobosi csapat minél előkelőbb helyen szeretne végezni a bajnokságban, célja az első hat hely valamelyikének meg-
szerzése, a bajnokság megnyerése esetén a vezetőség vállalná a megyei II. osztály küzdelmeit. Nagy ellenfélnek Rohod, 
Petneháza és Nyírjákó csapatát tartjuk, de együttesünk magabiztosan indul neki a mérkőzéseknek – edzőmeccseken ugyanis 
eddig még nem szenvedett vereséget. 
Mindenkit szeretettel várunk a hazai meccsekre – amelyek ideiglenesen ingyenesen megtekinthetőek – és az idegenbeli mér-
kőzésekre is, amelyekre pedig ingyenes busz szállítja a szurkolókat. 
Köszönjük a polgármester és a község képviselő testületének támogatását! Gólokban gazdag őszt kívánunk! 
 

Nemes Tamás, Pusztadobos Labdarúgó Egyesület 
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Visegrádi ízek  fesztivál a 
lengyel testvértelepülésen 

 
A Fredropol lengyel testvértele-
pülésen, Mariusz Śnieżek pol-
gármester meghívására Puszta-
dobos küldöttsége részt vett 
2014. július 27-én a Huwnikiben 
megrendezett Visegrádi Ízek ne-
vű fesztiválon. A rendezvény 
célja nemzeteink kultúrájának, 
gasztronómiájának és művésze-
tének megismertetése volt. A 
magyar csapat töltött káposztával 
és házi pálinkával mutatkozott 
be, Dani Attila polgármesterünk 
pedig Rákóczi kuruc korból 
származó történelmi korok zenéit 
adta elő tárogatón. 
A rendezvényen a testvértelepü-
lések együttesei és szólistái is 
megmutatták tehetségüket, a 
hatezer látogatót vonzó egész 
napos fesztivált pedig koncert 
zárta. 

 

Együtt a magyar és a lengyel csapat 

 
 
 

Lengyel-magyar barátság  
Szlovákiában. 

 
A pusztadobosi iskolás gyerekekkel és 
kísérQkkel nemzetközi labdarúgó tornán 
vettünk részt, Ohradzany testvértelepülé-
sünk meghívására. A bajnokságot június 
27-28-án rendezték meg. 
 
A helyszínre a péntek esti órákban érkeztünk 
meg, ahol meleg fogadtatásban volt részünk. 
A szállás elfoglalása előtt vacsoráztunk, 
majd közösen együtt a gyerekekkel elsétál-
tunk a pályára, a szombati esemény helyszí-
nét lestük meg. 
A sors úgy hozta - akárcsak tavaly - idén is a 
lengyel testvértelepülésünk csapatával fog-
laltunk közös szállást, ami nagy örömünkre 
egy tornaterem volt. Az ismerkedés egy ba-
rátságos meccsel kezdődött, majd remek 
hangulatú beszélgetéssel folytatódott a nyel-
vi korlátok ellenére is, olykor-olykor bábeli 
zűrzavar alakult ki, de érdekes módon meg-
értettük egymást. Gyakorlatilag minden pilla-
natot együtt töltöttünk, együtt étkeztünk, 
hangolódtunk a bajnokságra, majd a torna 
ideje alatt is együtt egymásért szurkoltunk. A 
„lengyel-magyar két jó barát…” híres köz-
mondás most is erősen beigazolódott. 

A pusztadobosi csapatunk a 8. helyen vég-
zett, azonban lengyel barátaink pedig a 4. 
helyen végeztek, akik a legjobb kapus díjat is 
bezsebelték, amihez ezúton is gratulálunk. 

Bár nem sikerült jó eredménnyel zárni, az 
örömteli pillanatok kárpótoltak bennünket. 
A testvértelepülési kapcsolatok mellett a len-
gyel-magyar barátságot is ápoltuk. 
Végül, de nem utolsó sorban köszönjük 
Ohradzany község polgármester asszonyá-
nak és segítőinek a szívélyes fogadtatást és 
az irigylésre méltó szervezést. Újabb él-
ménnyel gazdagodtunk, amit nem felejtünk 
el. 
 

Jurkinya Tamás 
(A cikk megjelent a szon.hu-n) 
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1. forduló     

2014.08.17. vasárnap 17:00 Pusztadobos LE Kocsord SE 

2. forduló     

2014.08.24. vasárnap 17:00 Hodászi SBK Pusztadobos LE 

3. forduló     

2014.08.31. vasárnap 17:00 Pusztadobos LE Nyírcsászári FK 

4. forduló     

2014.09.07. vasárnap 16:00 Nyírgyulaj KSE Pusztadobos LE 

5. forduló     

2014.09.14. vasárnap 16:00 Pusztadobos LE Ramocsaháza SE 

6. forduló     

2014.09.21.  vasárnap  16:00 Nyírkércs Szaba-
didő SE 

Pusztadobos LE 

7. forduló     

2014.09.28. vasárnap 15:00 Pusztadobos LE Rohod SE 

8. forduló     

2014.10.05. vasárnap 15:00 Kántorjánosi KSE Pusztadobos LE 

9. forduló     

2014.10.12. vasárnap 15:00 Pusztadobos LE Székelyi SE 

10. forduló     

2014.10.19. vasárnap 15:00 Fábiánháza FC Pusztadobos LE 

11. forduló     

2014.10.26. vasárnap 14:00 Pusztadobos LE Petneháza SE 

12. forduló     

2014.11.02. vasárnap 14:00 Községi SE Nyí-
rtét 

Pusztadobos LE 

13. forduló     

2014.11.09. vasárnap 13:00 Pusztadobos LE Nyírjákó SC 

Forrás: szabolcsfoci.hu 
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„Tapasztalatot szerettem volna 
szerezni a munka területén, 
mielőtt belevágok a nagybetűs 
életbe. A diákmunka pedig 
remek lehetőség erre.” 

„Kiváló alkalomnak gondoltam a 
diákmunkát arra, hogy haszno-
san töltsem el a nyarat. Nem 
utolsó sorban pedig egy nagyon 
jó pénzszerzési lehetőség.” 

Baranyi Dóra 

„Süssünk, süssünk valamit…” 
 

Szerencsesüti 
 
Előkészítés: 15 perc 
Sütés: 5 perc 
 
Hozzávalók: 1 tojásfehérje, 1/2 csé-
sze liszt, 1/4 kávéskanál őrölt gyöm-
bér vagy vanília, 1/4 csésze cukor, 1 
csipet só, 1 kávéskanál olvasztott vaj 
 
Elkészítése: A sütőt melegítsük elő 
180 fokra. A tojásfehérjét verjük hab-
bá, adjuk hozzá a cukrot. Keverjük 
bele a maradék hozzávalókat úgy, 
hogy a liszt a végére maradjon. 
Tepsibe helyezzünk sütőpapírt, és a 
papírra kiskanállal formázzunk 6 cm 
átmérőjű, késpenge vékonyságú kö-
röcskéket. 150 fokra állítva a sütőt 
süssük kb. 5 percig. 
A sütiket egyesével vegyük ki a sütő-
ből (a többi maradjon a melegben). 
Helyezzünk egy picire összehajtott 
papírszeletet - az üzenettel! - a tészta 
közepére és hajtsuk össze. 
 
forrás: mindmegette.hu 

Diákmunka Pusztadoboson. 
Miért vállaltál diákmunkát? 

„…köszöntlek e földön, pici idegen!” 

 
Májusi születés: 
Algács János 05.11. 
Vincze Patrícia Boglárka 05.21. 
  
Júniusi születés: 
Horváth Dávid 06.08. 
Rostás Petra Boglárka 06.24. 
  
Júliusi születés: 
Haga Alex Patrik 07.02. 

 

Poncsák Vivien 


