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De nehéz az iskolatáska…! 
 

A szeptember 1-jei évnyitóval 
kezdetét vette a tanulás az általá-

nos iskolában. 
 

bővebben a 2. oldalon 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

  
  

Egészségház épül Pusztadoboson 

Fejlődik az egészségügyi struktúra Pusztadoboson. A 
Rákóczi út 3. szám alatt épül az Egészségház, amely 
a tervek szerint már idén fogadni fogja a 
pusztadobosiakat.  

 
 

bővebben a 4. oldalon 

 

Mátraverebély – Szent-

kútra zarándokoltak a 
pusztadobosi hívek 

 

Pusztadobos Község Önkor-

mányzata szervezett zarándok-

latot Mátraverebély – Szentkút-

ra, a Kisboldogasszony napi 

búcsú alkalmából szeptember 
7-én. A szentkúti ünnepi 
szentmise és körmenet után 
Mátraszentimre – Fallóskútra is 
ellátogatott a pusztadobosi za-

rándokcsoport. 

 

bővebben a 3. oldalon 

2014. évi helyi önkormányzati választások 

 

Polgármester- és képviselő-jelöltek szavazólapon 
elfoglalt sorrendjének sorsolása 

 

bővebben a 4. oldalon 



     A Mazsola Tanoda Nyíregyházán táborozott 

A család állt a középpontban a 
reformátusok összejövetelén 

 

Családi Napot szervezett a Nyírségi 
Református Egyházmegye és a 
Szabolcsi Református Egyházközség 
szeptember 6-án Szabolcs községben. 
A családcentrikus rendezvény célja a 
közös beszélgetés és az együttlét volt, 
ahol a fiatalok bevonása fontos szem-

pontként szerepelt. Pusztadobosi 
református híveink is részt vettek a 
nagyjából 1300 vendéget számláló 
egész napos eseményen, ahol számos 
színes családi program várta a vendé-
geket. 

 

 

Mesehősök találkozása 
 

Mazsola és Kisvakond táborozott 2014. augusztus 11-

től 16-ig Nyíregyházán. Abból az apropóból találkoztak, 
hogy iskolánk Mazsola Tanodája egyhetes tábort 
szervezett a Kis Vakond Táborba. A kirándulás során 
felejthetetlen élményekben és kalandokban volt ré-
szünk. 
 

Egyhetes táborba indult augusztusban a pusztadobosi 

Mazsola Tanoda Nyíregyházára. Megérkezésünkkor 
szívélyes fogadtatásban volt részünk. A tábor vezetői 
bemutatták a területet, és hogy mit hol lehet majd megtalál-

ni az egy hét alatt. Ezután mindenki elfoglalhatta a házikó-
ját, a nap hátra lévő részét pedig a táborhely megismerésé-
vel és játékkal töltöttük.  
Kedden délelőtt hatalmas sétát tettünk, hogy 
megismerjük a Sóstót és környékét. Délután 
pedig felkerekedtünk és az Állatpark teljes 
területét jártuk be a negyven diákkal. Este 
senkit sem kellett ringatni, mivel a jó levegő 
megtette hatását.  
Szerdán és csütörtökön egész napos strando-

lás várt a táborlakókra. Nem tudtak betelni a 
napsütéssel és a Parkfürdő nyújtotta számta-

lan lehetőséggel.  

Sajnos azonban csütörtök délután hamarabb 
kellett elhagynunk a strand területét, mert 
megérkezett a hűvösebb idő.  
Pénteken délelőtt kézműves foglalkozással 
kötötték le a tábor vezetői a gyerekeket. Ebéd 
után pedig felkerekedtünk, hogy a Múzeumfa-

lut is meghódítsuk.  
A nap zárásaként a Sóstó Serfeszten tettünk sétát, hiszen 
még akkor kezdődtek a programok. Esténként sem unat-

koztunk a táborozókkal, mert lehetőséget kaptunk 
karaokezni. Nagyon élvezték a gyerekek, új sztárok is 
születtek. Az esték folyamán számos programból – karkö-
tőkészítés, csocsóbajnokság, kézműves foglalkozás – 

válogathattak még a gyerekek.  
Szombaton aztán reggeli után felkerekedtünk és jégkrém-

mel, ajándékkal gazdagon megrakodva hazatértünk. Itthon 

már várt minket a Közösségi Nap.  

Köszönjük mindenkinek a lehetőséget, hogy hat 
fantasztikus napot táborozhattunk! 

Bereczki Gabriella

 

 

De nehéz az iskolatáska…! 

Ismét becsengettek a Pusztadobosi Általános Iskolába, és megnehezültek a 
nyári szünetet élvező diákok táskái. Persze nem mindenkinek, hiszen voltak, 

akik örömmel érkeztek 2014. szeptember 1-jén, reggel nyolc órára a tanév-

nyitóra. Daniné Groholy Gabriella igazgatónőnek mindenkihez volt pár 
kedves szava, legyen akár elsős kisdiák, nyolcadikos nagy diák, szülő vagy 

tanár. A negyedik osztályosok – 

Kádár Marianna tanító néni veze-

tésével - kis ajándékkal kedves-

kedtek az iskola legkisebbjeinek, 

akik pedig versekkel színesítették 
az ünnepséget. Aki jelen volt, 
megismerhette az új elsős tanító 
nénit is: Borbás Adriennt. A színes 
ünnepi műsor után megkezdődött 
az első nap. 

Bereczki Gabriella  
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Felújítás alatt a templom 

 

 

Lelki felfrissülésre indultak a pusztadobosi hívek 

Zarándoklat Mátraverebély – Szentkútra 

 

Pusztadobos Község Önkormányzata Mátra-

verebély – Szentkútra szervezett zarándokla-

tot szeptember 7-én. A pusztadobosi hívek a 
Kisboldogasszony napi búcsúra indultak, 
egyebek közt azért is, hogy megcsodálják a 
felújított kegyhelyet. 

 

Hatvanhárom zarándok vett részt községünkből a 
szeptember 7-én tartott Kisboldogasszony napi 

búcsún Mátraverebély – Szentkúton. Pusztado-

bos Község Önkormányzatának szervezésében 
volt lehetőségük a pusztadobosi híveknek elláto-

gatniuk a Nemzeti Kegyhelyre, ahol az ünnepi 
szentmisén és körmeneten találhattak lelki felfris-

sülésre. A vasárnapi szentmisét Dobszay Bene-

dek tartományfőnök celebrálta, Keresztes Szilárd 
püspök pedig prédikált. Zarándokcsoportunk a 
kegytemplomban imával és virággal köszöntötte a 
szentkúti Szűzanya kegyszobrát, miközben meg-

csodálta a kegyhely oltárát díszítő mozaik kom-

pozíciót is. 
Az ünnepi szentmise után elzarándokoltunk a 
közeli Mátraszentimre – Fallóskúti Mária kegy-

helyre, ahol megtekintettük az Erdők Királynéja 

Kápolnát és a Béke Királyné Templomot. A tiszte-

let virágait elhelyezve imádkoztunk, majd a hosz-

szú nap után elindultunk haza. 
Számos pozitív visszajelzés alapján elmondható, 
hogy mindenki nagyon jól érezte magát és lelkileg 
megerősödve tért vissza. 

 

 

Még folynak a munkálatok a római katolikus templomnál 

Augusztus elején kezdődtek el a felújítás folyamatai a római katolikus templom tetőszerkezetén. Az idő 

múlásával bekövetkezett problémák szükségessé tették a renoválást és egyéb problémák helyrehozását. 

„A munkálatok jól haladnak, a térkő elkészült és a tető há-

romnegyede is a helyén van már” – nyilatkozta a felújításnál 

dolgozó Tamás Ferenc, aki azt is elmondta, hogy a színminta 

miatt kisebb fennakadás is történt a munka során. „A szín-

minta kiválasztásánál apróbb problémákba ütköztünk, majd 

az anyagra is várni kellett, de ez sem okozott nagyobb bo-

nyodalmat, és most minden rendben halad.” Már csak a to-

rony kijavítása és a kereszt visszatétele maradt hátra. Tamás 

Ferenc elmondása szerint a torony állványozásától számított 

három héten belül már újra régi fényében ragyoghat a római 

katolikus templom, amelyhez azonban az égiek segítsé-

gével egy kis jó időre is szükség lenne még. 
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Imával köszöntötték a Szűzanya kegyszobrát 



Épül az egészségház 

 

EGÉSZSÉGHÁZ ÉPÜL PUSZTADOBOSON 

 

Fejlődik az egészségügyi struktúra Pusztadoboson. A Rákóczi út 3. szám alatt épül az Egészségház, amely a 
tervek szerint már idén fogadni fogja a pusztadobosiakat. 
 

Pusztadobos Község Önkormányzata tavaly szeptemberben nyerte meg az ÉAOP (Észak-Alföldi Operatív Program) 

keretén belül az „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg – szakellátás fejlesztése” pályázatot, amely 

során lehetővé vált egy egészségház felépítése. A 

hatvanmilliós támogatásnak köszönhetően a védőnői 

szolgálat és az orvosi rendelő immár egy helyen, kor-

szerűen felszerelve fog működni. 

A hatósági engedélyek körülményes beszerzése miatt 

kissé elhúzódott az építés megkezdése, de Tóth Lász-

ló, a kivitelező Naményi Építők Kft. ügyvezetője el-

mondta, jó ütemben és a terveknek megfelelően ha-

ladnak. „Minden anyagot probléma nélkül be tudtunk 

szerezni és pénzügyi problémáink sincsenek. A cse-

réppel való fedés és a nikecellel való szigetelés hama-

rosan befejeződik, szeptember végén pedig már az ajtók és ablakok is a helyükre kerülnek.” – fejtette ki Tóth László. 

Az orvosi műszerek beszerzése már a napokban elindul, Dani Attila polgármester azonban aggodalmát fejezte ki a 

háziorvos helyettesítésének problémája miatt, amelynek megoldása a népjóléti hatóság döntésén múlik majd.  

Az építésügyi hatóság szemléje során semmiféle kifogást nem talált, így a munkálatok minden gond nélkül folyhatnak 

tovább. „A műszaki átadás november helyett december 10-15-e körül lesz, mert nem szeretnénk, ha a sietség a mi-

nőség rovására menne” – nyilatkozta a kivitelező. Dani Attila hozzátette: „Ha minden jól megy, decemberben már be 

lehet lakni az épületet és egy szép karácsonyi ajándék lesz ez községünk számára.” 

 

 A 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása 

 

Polgármester-jelöltek: 
1. Balogh Attila Független 

2. Dani Attila Fidesz Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt 
3. Fekete Miklós Független 

 

Képviselő-jelöltek: 
1. Tóth Zsuzsanna  Független 

2. Csonka Sándor Jobbik  

Magyarországért  
Mozgalom 

3. Horváth Lajos   Független 

4. Sata Bertalanné  Független 

5. László Csabáné  Független 

6. Csehil András  Független 

7. Ganyu Tamás  Független 

8. Balogh Norbert  Független 

9. Bíró János  Független 

10. Jakab András  Független 

11. Lemák János  Független 

12. Vágáczki Zsolt  Független 

13. Váradi Tamás   Független 

14. Bacsik László Szilveszter Független 

15. Juha Miklós   Független 

16. Nemes Tamás  Független 

17. Szilvási Ágota Andrea Jobbik  

Magyarországért  
Mozgalom 

18. Rostás György  Független 

19. Lukács Ferenc Józsefné Független 

20. Rostás Róbert  Független 

21. Hosszumezei György  Független 

22. Rostás József  Független 

23. Czentnár Mihály Csaba  Független 

24. Berényi Sándor Jánosné Független 
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Állatkertbe kirándult a gyerekház 

A Nyíregyházi Állatparkkal ismerkedett a Kastélykerti Gyerekház 
 
 

Az augusztus hónapunk is aktívan 
telt a gyerekházban. Augusztus 5-
én kirándulni voltunk a nyíregyházi 
állatkertben, ahol egy élménydús 
napot töltöttünk el. A gyerekek és a 
felnőttek egyaránt élvezték a legkü-
lönfélébb állatok nyújtotta kellemes 
időtöltést. 
 
A Kastélykerti Gyerekház a Nyíregy-
házi Állatparkba látogatott augusztus-
ban. Minden szülő és gyermek már 
hetek óta lázasan készülődött erre az 
alkalomra, és amikor végre elérkezett 
a várva várt nap, reggel 9 órakor elin-
dultunk. Sok gyermek még soha nem 
ült buszon, úgyhogy az utazás is na-
gyon érdekes volt számukra.  
Az állatpark a várostól 5 km-re a sós-
tói üdülőövezetben található. A va-
daspark természetes, szinte háborítat-
lan környezetben kapott helyet  egy 
tölgyerdő mélyén. A 30 hektáros terü-
leten földrészek fogadják a látogató-
kat, hogy aki ide belép, végigjárhassa 
a Földet, megfigyelhesse miként élnek 
a világ különböző vidékein az állatok.  
A majomerdőben madagaszkári makik 
között jártunk-keltünk. A gyerekek 
közelről is megcsodálhatták a kismaj-
mokat. A medveerdőben izgatottan 
vártuk a medvéket. A magyar pa-
rasztudvar bemutatta nekünk mind-
azokat a háziállatokat, melyek egykor 
és ma körülvették az embert. Láthat-
tuk a használati tárgyakat is.  

Az udvaron olyan különlegességek között sétáltunk, mint a fecske hasú 
mangalica disznó, az erdélyi, a hortobágyi racka vagy a magyar 
szürkemarha. Mondhatni a legnagyobb élmény a gyerekek számára a pa-
rasztudvari látogatás volt.  
Megcsodálhattuk a Föld legnagyobb szárazföldi állatait, az afrikai elefántokat 
is, valamint végigmentünk a Tarzan ösvényén, ahol látható volt a törpevíziló, 
az oroszláncsalád, a flamingó, a krokodil és a szurikáta.   
Kirándulásunk utolsó állomása a Zöld Piramis volt, a Magyarországon és az 
európai térségben is egyedülálló létesítmény Ócenáriummal és 
Esőerdőházzal. Üvegfolyosókban közlekedve csodálhattuk meg az ott élő 
cápák, ráják, korallok stb. élővilágát. Különösen tetszett minden gyereknek a 
félhomály, valamint hogy mellettünk, felettünk úszkáltak el a nagy halak, 
cápák. A szülők is ámulattal nézték a vízi világot. Délutánra mindenki 
kellemesen elfáradt és elindultunk haza. A buszon minden gyerek elaludt, mi 
pedig pihentünk egy jót. Nagyon emlékezetes kirándulás volt, azóta is szíve-
sen emlegetjük ezt a napot. 

Czentnárné Márton Tünde 
                                                                                 gyerekház vezető

 

 

Természetes táplálás a csecsemők egészségéért - 
A Szoptatás Világnapját tartották a Kastélykerti Gyerekházban 

 
Az Anyatejes Táplálás Világnap-
ját – más néven a Szoptatás 
Világnapját – 1992-től tartják 
világszerte. Az Egészségügyi 
Világszervezet és az Unicef a 

csecsemők egész-
séges táplálása 
érdekében indítot-
ta el ezen prog-
ramját, hiszen 

globális problé-
ma, hogy egyre 
több csecse-

mő hal meg 
azért, mert 

nem jut 
anya-

tejhez. 
 

A hivatalos világnapon, augusztus 
1-jén a védőnő szervezésében 
községünk is megtartotta ezt a 
jeles napot, amelyhez a Kastély-
kerti Gyerekház biztosította a hely-
színt. A védőnő személyesen hívta 
meg a kismamákat, valamint a 
szoptató anyukákat. Bemutató 
filmet néztünk meg a szülésről és 
a szoptatásról, miközben a védőnő 
ismertette a videóban látottakat. 
Szó esett az anyatejes táplálás 
jelentőségéről, az anyatej összeté-
teléről, az anyatejes táplálás elő-
nyeiről és a szoptatás módjáról is. 
A védőnő biztatta a leendő anyu-
kákat, hogy mindenképpen emlő-
ből etessék a kisbabájukat.  

A felvétel után mindenki feltehette 
egyéni kérdéseit, amelyekre Tünde 
szívesen válaszolt, és az anyukák 
is megoszthatták saját tapasztala-
taikat egymással. Hasznos elő-
adást láthattunk, hallhattunk. Min-
denki nagyon érdekesnek találta a 
felvételt. Egy első gyerekét váró 
anyuka külön megköszönte, hogy 
itt lehetett, hiszen nagyon sok 
hasznos dolgot látott és hallott. A 
résztvevők praktikus ajándékokat 
is kaptak az előadás végén, ame-
lyet a gyerekház biztosított szá-
munkra. 
 

Jónás Sándorné Tünde, 
Czentnárné Márton Tünde
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Díszes könyvjelzők készülnek a könyvtárban 

 

 

      Nyári kikapcsolódás a könyvtárban 
 
Kisebbeket és 

nagyobbakat 

egyaránt megin-

vitált a nyár fo-

lyamán a könyv-

tár sokszínű kí-
nálatával. A gye-

rekek meseköny-

veket, lexikono-

kat, képes kiad-

ványokat, újsá-
gokat olvasgat-

tak, aranyos ké-
peket színezget-

tek és társasjá-
tékokkal játszottak. Nagyon élvezték a könyvjelző készítést, a legkü-
lönfélébb motívumokkal díszítették őket, sok szép darab készült. A 
nyári szünetben lehetőségük volt a gyerekeknek a könyvtárban 
internetezni, amelyet ki is használtak. 
Kellemes nyári kikapcsolódás volt ez mindenki számára, amelyet 
könyvek között, művelődve töltöttek el. 
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Védőnői Szolgálat 
  

 Ebben a hónapban is minden szerdán a gyerekházban tartot-

tam interaktív fórumot az oda járóknak. 

 Minden kedden csecsemő és terhes tanácsadás, nővédelmi 

tanácsadás van a Védőnői Szolgálatnál. 

 Augusztusban a kismamák létszáma 11 fő volt. 

 

Jónás Sándorné Tünde 

védőnő 

 

Könyvajánló 
 

 
Egy rég letűnt kor érdekfeszítő ese-
ményeibe enged bepillantást az 
Pslények című könyv, amelyet 8-14 
éves gyerekeknek ajánlunk. 
 

 
„Összeomlóban van a sok ezer éves 
férfiuralom.” Müller Péter párkap-
csolati-lélektani könyvét felnőtt ol-
vasóknak ajánljuk. 
 

 
Ínycsiklandó húsételek a legfino-
mabb hozzávalókból. Bárkinek ajánl-
juk, aki szeret főzni. 

 

Könyveket- és újságokat kapott a könyvtár 
 

A Pusztadobosi Általános Iskola tanára, Katona Péter 
számottevő folyóiratot ajándékozott a könyvtárnak, köztük 
az igencsak értékes 1992-es Cambridge Enciklopédiát.  
Pusztadobosi lakosunknak, Krivács Lászlónénak pedig 
több tíz könyvet köszönhetünk, amelyek segítségével to-

vább bővült könyvtárunk kínálata.  
Köszönjük a felajánlásokat! 



Csapatunk szépen teljesít 

 
 

Útjára indult a labda Pusztadoboson… 
Értékelés az eddig lejátszott bajnoki mérkőzésekről 

 
Megkezdődött augusztus közepén a 2014-15-ös 
szezon a Megyei III. osztályú bajnokságokban, köz-
tük a Szatmár csoportban is, melyben Pusztado-
bos felnőtt csapata érdekelt. Együttesünk szépen 
teljesít, és igyekszik minden mérkőzésen a legjobb 
formáját nyújtani. 
 
Ahogyan azt korábban nyilatkoztuk, csapatunk nyári 
felkészülése eredményesre sikerült, így ezt az irányel-
vet tartva és követve haladunk tovább a megkezdett 
úton. 
A szezont nagyon jól kezdtük, négy mérkőzésből hár-
mat sikerült megnyernünk. Az első fordulóban a sze-
rényebb képességű Kocsord csapatát fogadtuk, ame-
lyet sikerült nagy fölénnyel, egy könnyed mérkőzésen 
legyőznünk.  
A következő fordulóban Hodászra utazott a csapat, 
ahol külön meg kellett küzdeni a szinte alkalmatlannak 
mondható pályával, így a csapat nehezebben tudta 
kivitelezni az öltözőben megbeszélteket. A hazaiak az 
egész mérkőzés alatt védekeztek, inkább a kontrajá-

tékra építkeztek, így a várva várt győztes gólunk a 
meccs hajrájában érkezett, Csuka István fejese révén. 
A játékot mi uraltuk, helyzetek sokaságát alakítottuk ki, 
így teljesen megérdemelten hoztuk el a 3 pontot Ho-
dászról. 
A harmadik fordulóban Nyírcsászári legjobbjait láttuk 
vendégül. A mérkőzést nagyon jól kezdtük, az első 
felvonásban már három gólt berámoltunk az ellenfél 
kapujába. A második játékrészben kedvezőtlen találat-
tal szépítettek a vendégek, azonban a 3 pont nem 
forgott veszélyben, hiszen ezen a találkozón is a mi 
csapatunk akarata érvényesült, a Nemes Tamás veze-
tőedző által kidolgozott taktikát sikerült a fiúknak vég-
rehajtani. 
A negyedik fordulóban Nyírgyulajba látogattunk, ahol 
elszenvedtük a szezon első vereségét. Habár megvol-
tak a lehetőségeink – három kapufát is lőttünk –, az 
ellenfél kihasználta a hibáinkat.  
A házi góllövőlistát Kazsuk Csaba vezeti, aki hat talá-
latot jegyzett. 

 
 
A Pusztadobos LE eddig lejátszott bajnoki mérkőzései: 
 
Pusztadobos LE – Kocsord SE  5-1 (3-1) 
Gólszerzőink: Kazsuk Csaba 3, Járomcsák Tamás, Koi 
Róbert 
 
Hodászi SBK – Pusztadobos LE  0-1 (0-0) 
Gólszerzőnk: Csuka István  
 
Pusztadobos LE – Nyírcsászári Futball Klub  4-2 (3-0) 
Gólszerzőink: Kazsuk Csaba 2, Járomcsák Tamás, Biró 
Attila 
 
Nyírgyulaj KSE – Pusztadobos LE 4-2 (1-1) 
Gólszerzőink: Csuka István, Kazsuk Csaba 

 
 
Megyei III. Szatmár csoport 
A tabella állása a 4. forduló után 

További információk a www.szabolcsfoci.hu weboldalon találhatók. 
  Pusztadobos Labdarúgó Egyesület

 Csapat Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Gólkülönbség Pont 

1. Nyírkércs Szabadidő SE 4 3 - 1 19-8 9 
2. Rohod SE 4 3 - 1 13-6 9 
3. Pusztadobos LE 4 3 - 1 12-7 9 
4. Fábiánháza FC 4 3 - 1 8-8 9 
5. Nyírgyulaj KSE 4 2 1 1 9-7 7 
6. Petneháza SE 4 2 - 2 15-13 6 
7. Ramocsaháza SE 4 2 - 2 14-14 6 
8. Székelyi SE 4 2 - 2 11-13 6 
9. Községi SE Nyírtét 4 2 - 2 9-12 6 

10. Nyírjákó SC 4 1 2 1 9-10 5 

11. Hodászi SBK 4 1 1 2 4-5 4 
12. Kocsord SE 4 1 - 3 11-14 3 
13. Nyírcsászári FK 4 - 2 2 7-10 2 
14. Kántorjánosi KSE 4 - - 3 3-17 0 

2014. szeptember __________________________________________ Pusztadobosi Hírlevél 7.   

http://www.szabolcsfoci.hu/


Rotyog az üstben a csülkös körömpörkölt 

Sül a lapcsánka az iskola sátrában 

Közösségi Napot szervezett Pusztadobos augusztus 16-án. A második alkalommal megrendezett ese-
ménynek idén is az impozáns és kellemes hangulatú Közösségi Park adott otthont, ahol számos prog-
ram várta a kikapcsolódni vágyókat. 
 

Immár második alkalommal rendezte meg községünk a „Közösségi Nap Pusztadoboson” elnevezésű hagyo-

mányteremtő ünnepélyt. Az augusztus 16-ai rendezvény – akár csak tavaly, – idén sem okozott csalódást, és a 
Közösségi Parkban helyet kapott egész napos eseményen jól érezhette magát bárki, aki csak akarta. 
Habár borúsan indult az idei közösségi nap, sem a szemerkélő eső, sem a reggeli hűvös idő nem állt útjába a 
jókedvnek, nem sokkal később pedig az ég is kividult. 
 

Ízkavalkád és illatfelhő – sütés-főzés a pusztadobosi Közösségi Napon 

Már korán kezdetét vette a sürgés-forgás, hiszen 
a rendezvény elengedhetetlen részét képezte a 
már tavaly is nagy sikert aratott főzőprogram, 
amelyben a pusztadobosi intézmények készítet-

tek finomabbnál finomabb ételeket a délelőtt fo-

lyamán. Reggel nyolc óra körül mindenki szorgo-

san hozzákezdett a sátrak díszítéséhez és az 
ételek előkészítéséhez, hogy délben ízletes 
ebéddel kínálhassák meg a rendezvényre látoga-

tókat. 
Az önkormányzat laktató zúzapörkölttel készült. 
Az általános iskola ínycsiklandó lapcsánkát, az 

óvoda vaníliapudinggal töltött képviselőfánkot, a 
Kastélykerti Gyerekház pedig a gyerekek ked-

vencét, lángost sütött. A Polgárőr Egyesület 
kiadós májpörköltet főzött, az Önkormányzati 
Konyha töltött káposztával kedveskedett a részt-

vevőknek, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
pedig ízletes sertéspörkölttel készült. Idén a Pos-

ta dolgozói is csatlakoztak a főzőprogramhoz, és 
finom fánkkal kínálták a vendégeket. Az egyhá-

zak sem maradtak ki az eseményből; a római 
katolikus egyház bőséges babgulyással készült, 
a református gyülekezet délelőtt ugyancsak 
babgulyást, délután pedig töltött káposztát szol-

gált fel, mialatt a görögkatolikus egyház a meg-

unhatatlan csülkös körömpörköltet főzte.  

Jó hangulatban telt a nap, mindenki serényen 
kivette a részét a munkából és a nap végére kel-

lemesen elfáradt. A rendezvényre látogatók is 
jóízűen kóstolgatták az intézmények főztjeit, és 
mindenki elégedetten távozott a sátraktól. 
 

A közösségi napon egész napos óriás vidámpark 
is várta a gyerekeket, CSi-Hu vonat és lovas fogat 
fokozta még a jó hangulatot, amelyek a faluban 
vitték el az érdeklődőket egy élvezetes körre. A 
tombola sem maradhatott el, a szerencsések ér-

tékes nyereményekkel lettek gazdagabbak a nap 
végére. 

8. Közösségi Nap ________________________________________________ 2014. szeptember 

Közösségi Nap 



Kreatív kínálattal várta láto-

gatóit a gyerekház 

A Kastélykerti Gyerekház idén is 

aktívan közreműködött a helyi Kö-
zösségi Napon. A tombola felaján-

lásokat már az előző napokon a 
gyerekházban fogadtuk, és mi ma-

gunk is három hasznos ajándék-

csomagot ajánlottunk fel. A sát-

runkban az általunk varrt filc figurá-
kat árusítottuk, lángost sütöttünk, 
valamint csillámtetoválást és arc-

festést készítettünk a gyerekeknek. 
A megvalósításban diákmunkása-

ink és önkéntes munkát vállalók 
segítettek. Nagyon sikeresnek 
mondható napot hagytunk magunk 
mögött. 

Czentnárné Márton Tünde 

gyerekház vezető 

 

Izgalmas programot kínált 
az óvoda a gyerekeknek 

Az óvoda dolgozói a Közösségi 
Napon kézműves sátorukban a 
batikolás technikájával ismertették 
meg az érdeklődő kicsiket és na-

gyokat. Így készültek kendők, terí-
tők és pólók. A diákmunkások is 
kivették a részüket a program lebo-

nyolításában, és szívesen tanítgat-

ták, bíztatták a kisebbeket ezen új 
technika kipróbálására. Idén a kós-

tolójeggyel képviselőfánkot vehet-

tek a résztvevők sátrunkban, 
amelyhez az alapanyagokat a szü-
lők hozzájárulásával szereztük be, 
melyet ezúton is köszönünk. 

Sata Bertalanné 

óvoda vezető 

 

Játékos feladatok a könyv-

tár sátrában 

A Községi Könyvtár is kivette ré-
szét a Közösségi Nap eseményei-

ből. A színes képekkel és idézetek-

kel díszített sátor társasjátékkal, 
fiúknak és lányoknak egyaránt 
kedvező színezővel, különböző 
fejtörő feladatokkal várta a kiseb-

beket és a nagyobbakat egyaránt. 

Kreatív könyvjelzők készítésére is 
volt lehetőségük a könyvtár sátrába 
látogatóknak, amely iránt különö-
sen érdeklődtek a gyerekek. A 
feladatok során a legügyesebbek 
ajándékban is részesültek.  
Nagy sikere volt a használt köny-

veknek, amelyeket a sátorban lehe-

tett megvásárolni. A helyszínen 
beiratkozásra is volt lehetőség. 
 

A kézműves alkotások is 
vonzották az érdeklődőket 

Riczu Istvánné bemutatta gyönyörű 
keresztszemes alkotásait a Közös-

ségi Napon. A kézműves sátor 
kínálatában helyet kaptak a legkü-
lönfélébb beregi - népi motívumok-

kal díszített üvegtartók, könyvjel-

zők, terítők, tűpárnák, a csillagje-

gyekkel csinosított telefontokok, 
illetve kukoricacsuhéból készült 
virágok, horgolt virágalakú brossok, 
amelyeket meg is lehetett vásárol-

ni. A kézműves alkotások számos 
érdeklődőt vonzottak, és különösen 

a más településekről érkező ven-

dégek figyelmét keltették fel, akik 
örömmel vásárolták meg ezeket a 

munkákat emlékbe, ajándékba. 

 
 

Zenebona, vigalom – színes fellépések reggeltől estig  

A Közösségi Parkban felállított színpadon már a délelőtt folyamán kezdetét vették a 
kulturális programok. A Jándi Női Kar színes énekcsokrával indította a sort, amelyet 
Kázmér Tamás előadása követett, akit a hazai közönség különösen nagy örömmel 
várt. Fellépett a tarpai Figemadár citerazenekar, Dancs Annamari pedig operett sláge-

rekkel gyönyörködtette a hallgatóságot, akik láthatóan nagyon élvezték az előadást. 
Dobos Evelin fellépését a Crystal mazsorett-csoport látványos műsora követte, majd 
vásárosnaményi 5 PONT zenekar fokozta a hangulatot és alapozta meg a jókedvet az 
esti koncertekre. 

A Tesók zenekar mulatós dallamokkal vitte táncba a Közösségi Nap vendégeit, a 
nyírmadai Nelson együttes rock dalai pedig gondoskodtak arról, hogy senkit se nyom-

jon el az álom az esti órákban. A Zanzibár zenekar élőzenés koncertje zárta a fellépé-
sek sorát, amelyet kisebbek és nagyobbak egyaránt élveztek és együtt énekelték a már 
jól ismert dalokat. A pusztadobosi Közösségi Nap azonban ezzel még nem ért véget, 
hiszen hajnalig tartó utcabál várta azokra, akik még bírták lendülettel. 

2014. szeptember ________________________________________________ Közösségi Nap 9.   

Dancs Annamari elbűvölte a közönséget 



Kovács Sándor köszönti a rendezvényre látogatókat 

Mariusz Śnieżek ajándékkal is készült 

 

Kiemelt vendégeket is köszönthettünk a Közösségi Napon 

Számos település polgármeste-

re tisztelte meg a Közösségi 
Napot jelenlétével, akik mellett 
külföldi vendégek is emelték a 
rendezvény színvonalát. Dani 
Attila polgármester meghívásá-
ra vettek részt a lengyel 
Fredropol és a szlovák 
Ohradzany testvértelepülések 
küldöttségei. Községi Könyvtá-
runk dolgozója, a lengyel szár-

mazású Jurkinya Krisztina se-

gítségével zökkenőmentesen 
zajlott a kommunikáció, tolmá-
csolásának köszönhetően ven-

dégeink nehézségek nélkül 
oszthatták meg gondolataikat a 

résztvevőkkel. A lengyel község 
polgármestere, Mariusz Śnieżek 
és a szlovák település alpol-

gármestere, Peter Jusko ki-

emelték a partneri együttműkö-

dés fontosságát és szándékukat a kapcsolat további, ered-

ményes folytatására és ápolására. Mariusz Śnieżek – kife-

jezve köszönetét ezen sikeres partnerség iránt – névre szóló 
emlékplakettet adott át Dani Attila polgármesterünknek, aki 
a vendégek köszöntése után szintén a testvértelepülések 
közötti virágzó kapcsolatról beszélt. Külföldi vendégeink közt 
delegációval tette tiszteletét Salánk kárpátaljai település 
polgármestere, Alyokhin Viktor is. 

Rendezvényünk híre a határokon túlra is eljutott ezáltal és 
igazi nemzetközi eseményként tarthatjuk számon, hiszen 
még francia vendégek is ellátogattak hozzánk, akik Hídvégi-
Üstös Pál feleségének, Szűcs Juliannának a társaságában 
érkeztek. 

Mindenki nagyon jól érezte magát, külföldi vendégeink 
megtekintették a sátrak végtelen kínálatát, megízlelték a 

számos ételt és finomságot, amelyet az intézmények készítettek, illetve 
a VIP sátor és a Vadásztársaság által kínált ételekből is jóízűen fo-

gyasztottak. Dicsérték rendezvényünk színvonalát, a sok színes prog-

ramot, amelyeket 

különösen élveztek. 
Kifejezetten tetszett 

nekik a kastélykert 

és a szép környezet, 
ahol a Közösségi 
Nap helyet kapott. 

Ez a találkozó re-

mek alkalmat adott 

a beszélgetésre és 
kapcsolatunk elmé-
lyítésére testvérte-

lepüléseinkkel. 
Kovács Sándor is tiszteletét tette a pusztadobosi közösségi na-

pon. Térségünk országgyűlési képviselője értékelte e közösségi találko-

zás fontosságát, azt, hogy az emberek összefogva, együtt szorgoskod-

nak és alkotnak szép emlékeket. Kovács Sándor elmondta, mindig szí-
vesen jön Pusztadobosra, hiszen kellemes fogadtatás várja őt, akárcsak 
a mostani Közösségi Nap alkalmával. 

 

Élet a „korlát” mögött, avagy a VIP sátorban jártunk 

A Kastélykertben augusztus 16-án kora reggel, - sőt már a szombatot megelőző napokban is – megkezdődött a sür-

gölődés. A kiváló szervezésnek köszönhetően mindenki tudta, hogy mikor és hol kell helytállnia, és mit kell csinálnia, 
hogy az egész nap zökkenőmentesen menjen le. 
Az idei színes karszalagoknak köszönhetően mindenki tudta, hogy hol és mire van lehetősége. Akinek zöld 
karszalaga volt, az a VIP sátorban kapott ellátást. Itt ebédeltek és beszélgettek a testvértelepülés képviselői szlovák 
és lengyel részről, illetve kárpátaljai magyar vendégeink is. Azok is meghívást kaptak a vendégrészbe, akiknek na-

gyobb földtulajdonuk van a határban. 
A finom falatokat pedig a nyírmadai Egyetértés Vadásztársaság tagjai, a Kovács Étterem, a pusztadobosi Önkor-

mányzati Konyha szakácsnői és Vágáczki Zsolt Csapata szolgáltatta. Mindenki találhatott fogára való falatokat, ha 
bebocsátást nyert a focipályára. Jövőre remélhetőleg ismét találkozunk! 

Bereczki Gabriella 
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A győztes csapatok 

Vadászpavilon az elmúlt év trófeáiról 

Kispályás labdarúgó torna a Közösségi Napon 

A Pusztadobos Labdarúgó Egyesület és az IKSZT közös 
szervezésében – akárcsak tavaly –, most is megrendez-
ték a Kispályás labdarúgó tornát a Közösségi Napon, 
amelyen hat csapat vett részt. A színvonalas és sport-
szerű esemény döntőjét a Brigád és a NYISZASE csa-
pata játszotta, amelyek közül végül a Brigád győzedel-
meskedett 2-0 arányban. Gratulálunk nekik! 

Pusztadobos Labdarúgó Egyesület 
 

A nők is labdába rúgtak idén 

Pusztadoboson két női focicsapat alakult a Közösségi 
Nap alkalmából. A résztvevők lázasan edzettek délutá-
nonként a futballpályán. A mezeket a helyi Labdarúgó 
Egyesület biztosította számukra. A mérkőzésre népes 
szurkolótábor gyűlt össze, akik teljes hangerővel szur-
koltak a lányoknak. A meccs eredménye 2-0 lett, de úgy 
gondolom, hogy nem csak az eredmény, hanem a rész-

vétel a fontos! Így visszatekintve is azon a véleményen 
vagyok, hogy nagyon jó kezdeményezés volt a csapatok 
megalakítása. A nőknek egyébként is van közösség 
összetartó erejük, de az is fontos, hogy ezzel a tevé-
kenységükkel és eredményükkel mintaképpen is szol-
gálnak a helyi közösségnek.  

Czentnárné Márton Tünde 
gyerekház vezető 

 

 

A Közösségi Nap otthont adott az Egyetértés Vadásztársaság Vendégnapnak is

Az Egyetértés Vadásztársaság 
2014. augusztus 16-án ismételten 
megrendezte saját, főzéssel egy-

bekötött összejövetelét, ahol tár-

saságunk idén is meginvitálta va-

dászterületünk jelentős földtulaj-

donosait, vadásztársait, családtag-

jait, barátait. Rendezvényünknek 
az idén is – akárcsak 
tavaly – településünk 
Közösségi Nap esemé-
nye adott otthont. 

Ezen a napon sikerült 
megmutatunk a résztve-

vőknek trófea büszkesé-
geinket egy sajátosan 

megmunkált vadászpavi-

lonban, ahol az elmúlt 
évek sikereit, élményeit 

vonultattuk fel. 

A rendezvény alatt történt 
vendéglátás szintén a 
vadásztagok által elejtett 

vadhúsból, házi készíté-
sű ételekből, italokból 
állt, amelyet a vadász-

társaság saját költségén nyújtott 

meghívottai számára. 

Büszkeséggel töltötte el tagjainkat, 
hogy ezzel az eseménnyel köszö-
netünket fejezhettük ki a jelentős 
földterülettel rendelkező földtulaj-

donosok és családtagjaik számára, 
illetve külön említést érdemelnek 

azon barátaink, akik további kitartó 
munkájukkal, fáradozásaikkal 

egész napos segítséget nyújtottak 

a rendezvény színvonalas lebo-

nyolításában. Örömmel fogadtuk 

továbbá a vadásztársaság család-

ját és barátait, akiknek kedvesked-

ni tudtunk egy kis kikapcsolódás-

sal, szórakozással, vendéglátás-

sal. 

 

Megtiszteltetés volt az is, hogy 
ellátogattak hozzánk a szomszé-
dos települések polgármesterei, 

illetve településünk határon túli 
kapcsolatainak küldöttei.  

Tartalmas és szép napot könyvel-

hettünk el idén is, úgy mint a tavaly 

először megrendezett hasonló 
rendezvényünkön, tovább ková-

csolva a jó emberi kapcsolatokat 

és öregbítve a társaság jó hírne-

vét. 
Köszönetet mondunk Pusztadobos 

polgármesterének, aki készsége-

sen együttműködött az esemény 
megszervezésében, lebonyolítá-
sában, biztosítva a gyönyörű, im-

pozáns helyszínt, amely 
tökéletesebbé és színvo-

nalasabbá tette rendezvé-
nyünket. 

Az idén talán kevesebben 
tudtunk megjelenni vaká-
ciózás és egyéb elfoglalt-
ságból adódóan, a távol 
levők azonban gondoltak 

ránk és együtt éreztek 

velünk, hogy ismételten 

egy maradandó, szép 
napot hagyva magunk 

mögött, hasonló lelkese-

déssel készüljünk majd a 
jövő évi összejövetelünk-

re. 

A rendezvényt követő 
napokban történt visszajelzések 

alapján meggyőződésünk, hogy 
nagyon sikeres és kellemes napot 

tudhatunk magunkévá, amely erőt 
ad további munkánk során. 
 

Vadászüdvözlettel: Egyetértés 
Vadásztársaság Vadászai
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  Kapros Enikő 

 

Becsengettek! 
Hogy tetszik az elsQ osztály? 

 

 
„Nagyon tetszik az iskola, úgy érzem, szeretni 
fogom. Kedvesek az osztálytársak és a tanító 
néni is. A legjobban pedig azt szeretem, hogy 
bármikor meglátogathatom a könyvtárat.” 
 
 
 
 

  Horváth Vanda 
 

 
 „Már nagyon vártam, hogy végre iskolába mehes-
sek. Jól érzem itt magam, mert sok barátom van és 
a tanító néni is aranyos. Legjobban a magyar órát 
szeretem, a matematikát és a rajzot.” 
 
 
 
 

Faragó Kitti 
 

 
„Szeretek iskolába járni, különösen a matematika, 
az olvasás és az ének tantárgyak tetszenek. Na-
gyon sok jó barátom van az osztályban, akikkel 
együtt játszok és tanulok.”  
 
 
 

Pataki Tibor 
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„Süssünk, süssünk valamit…” 
 

Bögrés gyümölcsrizs 
 
Hozzávalók: 
1 l tej 
1 bögre (3 dl-es) rizs 
3/4 bögre  cukor 
1 csomag vaníliás  cukor 
1 tojás 
2 evőkanál vaj 
fahéj 
gyümölcs 
 
Elkészítés: 
A rizst a tejben kis lángon puhára főzöm 
(vigyázni kell, mert ahogy sűrűsödik, 
könnyen leéghet, ezért gyakran meg kell 
kevergetni). Ezalatt a cukrot a tojással, a 
vajjal, a fahéjjal és a vaníliás cukorral 
habosra keverjük. Ha megpuhult a rizs, 
hozzákeverjük a tojásos krémet, össze-
forraljuk. A tűzről levéve hozzákeverjük 
a gyümölcsöt. Melegen és lehűtve is 
nagyon finom. 
 
Megjegyzés: 
Ez az alaprecept, de elkészíthető bármi-
lyen gyümölcs-fűszer kombinációban! 
 
Forrás: mindmegette.hu 

Balázs Andrásné augusztus 15-én  
ünnepelte 90. születésnapját, amely- 

nek alkalmából családja köszöntötte.  
Habár Annuska néni nyírmadai la- 

kos, községünk számára mégis na- 

gyon kedves. Számos alkalommal  
tisztelte meg ugyanis rendezvénye- 

inket, amelyeket szavalataival, érde- 

kes történeteivel színesített és emel- 
te velük a programok színvonalát. 
Mi is csatlakozunk a jókívánságok- 

hoz, és utólag is sok boldog  

születésnapot kívánunk! 

Isten éltesse! 
Annuska néni unokájával,  

Kádár Mariannával 

 
 
„…köszöntlek e földön, pici idegen!” 

 
Augusztusi születés: 
Újvári Balázs 08.17. 

 


