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Magyar Kultúra Napja az általános iskolában 

 
Idén is megrendeztük iskolánkban a Vers- és prózamondó ver-
senyt, amelyet minden évben a Magyar Kultúra Napjához kap-
csolunk. Mivel ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc a ma-
gyar nemzet himnuszát, így méltó módon tisztelgünk a költQ 
munkássága elQtt. 
 
bővebben a 4. oldalon 

Kisnyugdíjasok figyelem! 
 

Nyugdíj megállapítást, nyugellátás-
emelést vagy egyszeri segélyt kér-
hetnek a nyugdíjfolyósító intézettQl 
a kisnyugdíjasok. 
 
bővebben a 2. oldalon 

 

Új óvónőt és dajkát 
köszöntött idén a Pusz-

tadobosi Óvoda. 
 
bővebben az 5. oldalon 

Dr. Szabad Ilona Ildikó dok-
tornQ a tervek szerint újra 
rendel Pusztadoboson. 

bővebben a 2. oldalon 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Egyházmegyei szavalóverseny 
 

Egyházmegyei adventi szavalóversenyt 
rendeztek Nyíregyházán. A tizenhat 
pusztadobosi és nyírmadai résztvevQ közül 
községünkbQl ketten is kiemelkedQ teljesít-
ményt értek el.  
 
bővebben a 7. oldalon 

Védőnői tanácsok 
 

A szülQk elQszeretettel alkalmazzák a bébikompot és az 
egyéb járást segítQ játékokat gyermekeiknél. 
Kondor Tünde védQnQ a bébikomp veszélyeire hívja fel a 
kismamák figyelmét! 
 
bővebben az 5. oldalon 

 

Grimm mese felolvasó- és rajzversenyt rendezett a könyvtár 
 
Jacob Ludwig Karl Grimm német meseíró és me- 
segyűjtQ születésének 230. évfordulója alkalmá- 
ból felolvasó- és rajzversenyt rendezett a könyv- 
tár, ahol az általános iskola alsó tagozatos tanu- 
lói mutatták meg rajz- és olvasótudásukat. 
 
bővebben a 6. oldalon 

 

Szeretetben eltöltött 
kilencven esztendő 

 
 

Molnár Jánosnét köszöntjük 
kilencvenedik születésnapja 

alkalmából. 
 

 

bővebben a 3. oldalon 

 

Februárban ünnepélyesen 
is átadják az Egészségházat 

 

Tavaly decemberben megtörtént 
az Egészségház műszaki átadása, 
ez év február végén pedig az ün-
nepélyes átadásra is sor kerül. 
 
 

bővebben a 2. oldalon 

Így ünnepeltük a karácsonyt 
 

Pusztadobos intézményei is megünnepelték a kará-
csonyt 2014-ben, községünk pedig második alkalom-
mal is megrendezte a Karácsonyi Forgatagot. 
 

      
bővebben a 8-9. oldalon 

 

Az e-naplóval 
ismerkednek a 
pedagógusok.  

 
bővebben a 3. 

oldalon 



Mesterpedagógusok 
 

 

A Pusztadobosi Általános Iskola igazgató-
ja, Daniné Groholy Gabriella és a Puszta-
dobosi Óvoda vezetQje, Sata Bertalanné a 
2014-es évben képzéseken vettek részt, 
majd az ennek keretében lezajlott minQsítQ 
vizsgát sikeresen teljesítették, így 201ő. 
január 1-jétQl Mesterpedagógus fokozat-
ba léptek. 
Az Oktatási Hivatal megbízásából szakér-
tQként fognak közreműködni a 2015-tQl 
esedékes pedagógiai-szakmai ellenQrzé-
sek, valamint a pedagógusminQsítési eljá-
rások és minQsítQvizsgák lebonyolításá-
ban, továbbá egyéb szakértQi feladatok 
ellátásában az 50 km-es körzethatáron 
belül elhelyezkedQ köznevelési intézmé-
nyekben. 
Gratulálunk! 

 
Alexa Mihály édesanyjával 

A Szabolcs – Szatmár – Bereg megyei 
Fogyatékos Sportolók Szövetsége tizedik 
sportgáláját rendezte meg a Ridens Szak-
képzQ Iskolában 201ő. január 30-án. Az 
eseményen Alexa Mihály pusztadobosi 
lakos is elismerésben részesült a tavalyi 
évben nyújtott kiemelkedQ sportteljesít-
ményéért. Családja nem hiába büszke rá, 
hiszen a közel húsz éremmel és immár 
két kupával büszkélkedhetQ Misike szá-
mos megmérettetésen részt vett már, 
változatos sportágakban bizonyított, és az 
idei versenyeken is folytatni szeretné a 
megkezdett sikereket.  
Gratulálunk a kitüntetéshez és további sok 
sikert kívánunk! 

 

 
 
 
 
 

  

A kisnyugdíjasokat érintheti a következő lehetőség: 
 

„72/B. §(1)A Tny. 66. §-a alapján kivételes nyugellátás megállapítására, kivételes nyugellátás-emelés engedélyezésé-
re és egyszeri segély engedélyezésére az érintett személy kérelmére kerülhet sor. A kérelmet az ONYF fQigazgatója 
által e célra rendszeresített, és az ONYF honlapján, továbbá a kormányzati portálon közzétett adatlapon vagy elektro-
nikus űrlapon kell benyújtani. (…)” (net.jogtar.hu) 
 

Köznyelvre lefordítva azt jelenti ez a törvény adta lehetQség, hogy nyugdíj megállapítást, nyugellátás-emelést vagy 
egyszeri segélyt kérhetnek a nyugdíjfolyósító intézettQl azok, akiknek a nyugdíja nem haladja meg a 7ő.000, egyedül 
élQ esetén a 8ő.000 Ft-ot. 
 

Fejlemények az Egészségházzal kapcsolatban 
 

Az Egészségház legfrissebb fejleményeirQl Dani Attila polgármester 
tájékoztatott minket: 
„Megtörtént az Egészségház műszaki átadása 201Ő. december 1ő-
én. Minden a tervezés szerint lett megvalósítva, ezt alátámasztja a 
fejlesztési ügynökség szakembereinek ellenQrzQ látogatása. Múlt 
héten a kisvárdai építésügyi hatóság szakemberei érkeztek az 
Egészségházba, akik szintén – a terveknek megfelelQen – rendben 
találtak mindent. 
A használatba vételi engedélyeztetés és a működési engedély módo-
sítása folyamatban van, ezen dokumentumok meglététQl függQen 
tervezzük az átköltözést az Egészségházba.” 
 

Ünnepélyes átadó: 2015. február 27., 11:00 

 Az őstermelői igazolvá-
nyok érvényesítéséhez 
szükséges nyomtatványok 
kitöltésére (pl.: új igazol-
vány igénylése és érvénye-
sítése)  minden héten 
SZERDÁN, 08:00-tól 12:00-

ig van lehetQség az IKSZT-

ben. 

Ganyu Tamás 
 

 Évértékelő, valamint újév-
köszöntQ rendezvényt tar-
tott az önkormányzat 2015. 

január 10-én. Dani Attila 
polgármester összegezte és 
értékelte a 201Ő-es eszten-

dQt, illetve a jövQbeni ter-
vekrQl, elképzelésekrQl is 
beszámolt. 

  Dr. Szabad Ilona Ildikó 
doktornQ várhatóan 201ő. 
március 1-jétQl újra rendel 
községünkben. 
 

Tisztelt Lakosok! 
 

Újságunk hasábjain ezentúl hirdetés jellegű közérdekű közlemények is 
helyet kapnak, mint például az, hogy aki napszámos munkát szeretne 
vállalni, megtalálja munkaadóját. 
Ezért kérjük, hogy aki szeretné ilyen jellegű munkával kiegészíteni jöve-
delmét, jelezze a Községi Könyvtárban, annak telefonszámán (06-
20/263-5790) vagy e-mail címén (konyvtar.puszta@gmail.com), hogy 
hozzájárul neve és telefonszáma megjelenéséhez a következQ lap-
számban. 
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Pusztadobosi elismerés a sportgálán 

mailto:konyvtar.puszta@gmail.com


Az e-naplóval ismerkednek a tanárok 

 

 

Szeretetben eltöltött kilencven esztendő 
Molnár Jánosnét köszöntjük 90. születésnapja alkalmából 

 

Idén januárban ünnepelte 90. születésnapját Molnár Jánosné pusztadobosi lakos. Ebből az alkalomból látogattuk 
meg otthonában, ahol egy friss és fiatalos néni fogadott minket. Aki látja, el sem hiszi, hogy már kilencven éves. 
 

„Kilencven év. Kimondani is sok” – gondol vissza a 
mögötte álló hosszú évekre Molnár Jánosné. Ica néni 
Pusztadoboson született, mindig is itt élt, és nem is akar 
elmenni. Most még nem. Egyedül lakik, éppen ezért 
gyermekei és unokái – akik már elköltöztek itthonról – 
örömmel vinnék magukkal, de Ica néni nem megy. Nem 
szívesen van ugyan egyedül, de elmondása szerint szeret 
itt lakni, és nincs is rá oka, hogy elköltözzön. Miért is lenne, 
hiszen egy mindig vidám, mozgékony és élettel teli nénirQl 
van szó, akin a kilencven év egyáltalán nem látszik. „Én 
nagyon jókedvű vagyok. Bohóc 
vagyok, a családon belül is – meséli. 
„Az uram is mondta: hidd el, te tovább 
fogsz élni, mert olyan víg kedélyű 
vagy.”  
Molnár Jánosné azt mondja, nem 
gondolta volna, hogy eddig fog élni. 
Pedig ma is itt van köztünk, velünk, és 
ahogy visszagondol a sok-sok eszten-
dQre, a családja az elsQ, ami eszébe 
jut. „Sokat dolgoztam. Gondos voltam 
a családra.” Unokáinak mindig sütött-
fQzött, igyekezett a kedvükben járni, 
nem csoda hát, hogy nagyon szeretik. 
„Megvoltunk békességben, a család 
összetartott.” És összetart a mai 
napig. Kilencvenedik születésnapját is 

családjával ünnepelte Ica néni. Budapesten szerveztek 
neki összejövetelt, ahol élQ zene is fogadta a születésna-
post. „Azt gondolod, hogy nem táncoltam? – kérdezi 
viccelQdve. „Nagyon jól éreztük magunkat.” 
A táncos lábú Ica néni tehát nem csak életvidám, de 
fáradhatatlan is. „Egy kicsit le vagyok lankadva, mint az 
idQs – mondja –, de nem kell az ágyban feküdni.” Ica néni 
izeg-mozog, mindig talál magának munkát. Otthonában 
rend és tisztaság uralkodik, bármikor szívesen süt-fQz, 
vagy takarít. És ha netán néha gyengébbnek érzi magát, 

akkor sincs letörve, hanem csak annyit 
mond: „Holnap erQsebb leszek!”  
Talán ez lehet a hosszú élet titka. A de-
rűlátás, a vidámság és a sok szeretet, 
amelyet családjától kapott és kap. Nem 
hagyja el magát, erQs, kedves, mosoly-
gós és tréfálkozó… még kilencven éve-
sen is. 
 

Ica nénit községünk is köszöntötte; az 
Orbán Viktor miniszterelnök által küldött 
emléklapot és az önkormányzat virág-
csokrát Dani Attila polgármester úr és 
Lévai Károly jegyzQ úr adták át. 
Ezúton is kívánunk boldog születésna-
pot, további számos, gondtalan és vidám 
éveket! 

 
 
 
 

Váltóverseny 
Mikulás nap alkalmából minden évben 
megrendezi iskolánk az alsósoknak a 
Mikulás napi Váltóversenyt, amelyen a 
négy alsós osztály és a nagycsoportos 
ovisok vesznek részt. Mindig olyan 
versenyszámokat állítanak össze a 
tanító nénik, amelyek segítenek a 
kisebbeknek is ráhangolódni a Mikulás-
ra és a karácsonyra, így most is hat 
próbát állhattak ki a tanulók és az 
ovisok. GyQztesek és vesztesek soha 
nincsenek, mert senki nem távozhat 
üres kézzel. A Mikulás bácsi biztosítja 
az apró ajándékokat a gyerekeknek! 
 

Elsősök az óvodában 
Az általános iskola legkisebb tanulói 
visszaadták a látogatást az óvoda 
nagycsoportosainak. Február 1-jén 
délelQtt 10 órára mentek az elsQ 
osztályosok Borbás Adrienn tanító néni 
vezetésével az oviba. 
Színes programokkal várta Qket Sata 
Bertalanné nagycsoportos óvó néni és 

a gyerekek. ElQször egy macis ceruza-
tartót készítettek, majd közösen néztek 
meg egy mesét. Kellemes élményekkel 
tértek haza az elsQsök, mert jó volt 
ismét kicsit ovisnak lenni. 
 

Úszunk a boldogságban 
Az általános iskola ötödik és hatodik 
osztályos tanulói második félévtQl 
kötelezQ úszásoktatáson vesznek részt. 
Tanárukkal, Balogh Attila testnevelQ 
pedagógussal minden kedden két órát 
töltenek a medencében. Az oktatásnak 
a vásárosnaményi Szilva Termál- és 
WellnessfürdQ ad otthont. 
Az utazást és a belépQket a Vásáros-
naményi Klebelsberg Intézményfenntar-
tó Központ biztosítja a diákok számára.  
 

E-napló bevezetése 
Mivel jövQre kötelezQen bevezetésre 
kerül a tankerület iskoláiban az elektro-
nikus napló, így a pedagógusok a 
második félévben felkészülnek a 
használatára. 

ElQször 2014. december 8-án kaphattak 
áttekintQ összefoglalást az új program-
ról, majd 2015. február Ő-én folytatódott 
a továbbképzés. Beregsurány, Csaro-
da, Gergelyiugornya, Nyírmada, Tarpa, 
Vásárosnamény és Vitka iskoláinak 
pedagógusai jöttek el hozzánk, hogy 
részt vegyenek a képzésen. 
Már minden iskola megkapta a hozzáfé-
rést, és mostantól minden pedagógus 
ismerkedhet az új naplóval. 

 

Bereczki Gabriella
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Születésnapodra 
 

A nemzeti Himnuszunk született e napon, 
S ezért van e jeles alkalom 

A mi iskolánkban már hagyomány 
Ez a délután, szülőnek – gyereknek adomány. 
 
Verselnek, szavalnak, prózában, rímekben,  
Jó helyre kerül mindaz a zsűrizők szívében. 
Izgalomra nincs sok ok, 
De ha egyszer nagy a sokk! 

Zsűri, közönség, szöveg, színpad, 
Az egész olyan, mint egy kínpad! 
De ha tiéd lehet valamelyik helyezés, 
Úgy érzed: megfelelő volt a bérezés. 
 

Ilyenkor minden versenyző megfogadja: 
Ha nem állhat fel a képzeletbeli dobogóra, 
Akkor ő ezt nem csinálja tovább, 
Ám egy év múlva mindig meggondolja magát. 
Ilyenkor mindig az jusson az eszetekbe, 
Hogy ünnepelni jöttetek ma ide! 
Mert e verseny egy jeles alkalom, 
Mivel a magyar Himnusz született e napon! 
 

Bereczki Gabriella 

 

                       

Vers kategória - 5-6. osztály: 
1. helyezett: Vékony Marianna – 6. 

osztályos tanuló 

2. helyezett: Bíró Dániel – 6. osztá-
lyos tanuló 

3. helyezett: Nagy Dóra – ő. osztá-
lyos és Kolozsi Klaudia – 6. osztá-
lyos tanulók 

 

                                                        Vers kategória – 7-8. osztály: 
1. helyezett: Pál Nikolett és Jakab Szabolcs – 7. osztályos tanulók 

2. helyezett: Zámbó Olívia – 7. osztályos és Tóth Erik – 8. osztályos ta-
nulók 

3. helyezett: Zámbó Ramóna és Váradi Tamás – 7. osztályos tanulók 

   Próza kategóriában pedig egyetlen versenyzQ indult, aki helyezést  
   ért el: Jakab Kristóf – ő. osztályos tanuló. 
 

Ugyanez prózában is!  
 

Idén is megrendeztük iskolánkban a Vers- és próza-
mondó versenyt, amelyet minden évben a Magyar Kul-
túra Napjához kapcsolunk. Mivel ezen a napon fejezte 
be Kölcsey Ferenc a magyar nemzet himnuszát, így 
méltó módon tisztelgünk a költQ munkássága elQtt. 
Igaz, hogy idén csak 26 versenyzQ mérettette meg ma-
gát, de annál színvonalasabb elQadásokat hallgathatott 
meg a közönség és a hat fQbQl álló zsűri is. (Tagjai: Dani 
Attila – településünk polgármestere; Daniné Groholy 
Gabriella – iskolánk intézményvezetQje; Sata Bertalanné 
– óvodavezetQ; Jurkinya Krisztina – iskolánk könyvtáro-
sa; Kádár Marianna tanár néni – iskolánk alsós munka-
közösségének vezetQje; és végül, de nem utolsó sorban 
Czentnárné Márton Tünde – gyerekház vezetQ.) 
A versenyzQk közé elrejtettünk két nagyszerű produkciót 
is. Az elsQ a település új csoportjának, az Pszirózsa NQi 
Klubnak a népdalcsokra volt. A dalokat tárogatón kísérte 
Dani Attila polgármester. Majd Kozmáné Siska Mariann 
szavalta el Reményik Sándor egyik versét. Mind a két 
elQadás emelte a délután színvonalát. 
Minden résztvevQ büszke lehet a teljesítményére! Aki 
csak teheti, jövQre is bátran jelentkezzen! 
Január 26-án Szatmárcsekére utaztunk, és a Kölcsey 
síremlék koszorúzásával emlékeztünk meg a magyar 
költQrQl. 

Bereczki Gabriella 

 
 

  

 A Magyar Kultúra Napját ünnepelték a  
                               Pusztadobosi Általános Iskolában 

 

  

 

Hűvösvölgyi Bűvösvölgy 
Az iskola ötven diákja és négy kísérQ tanára egy nagyszerű 
napot tölthetett el Budapesten 201ő. február 10-én, a Hűvös-
völgyi úton található Bűvösvölgyben, ami egy modern oktató-
médiaközpont. Öt csoportra osztva ismerkedtek meg a média 
egyes ágazataival a diákok és a tanárok is. Mindenki forgatott 
egy izgalmas filmet, szerkesztett saját stílusú újságot, elké-
szíthette az esti híradót és az idQjárás jelentést. Betekinthet-
tek és elkészíthettek egy rádióadást is, illetve voltak akik 
modern telefonokon is „nyomozhattak”.  
Ez a világ a mai gyerekek világa, és ez a központ tényleg a 
megfelelQ oldalról mutatja be a médiát. Csak ajánlani tudom 
mindenkinek! 

   
 

Kölyökatlétika 
Ezzel a címmel indult ebben az évben egy új program az 
általános iskolában. Az elsQ osztályban került bevezetésre, 
és felmenQ rendszerben kell majd tovább folytatni. Béres 
Eszter tanító néni vett részt ezzel kapcsolatos továbbképzé-
sen Miskolcon, majd késQbb a hozzá megfelelQ felszerelést is 
megkaptuk. Ennek köszönhetQen az idei tanévben már há-
romszor is tartottak a legkisebbek bemutatót és versenyt. 
ElQször a békaügetést, majd a kereszt szökdelést próbálhat-
ták ki, legutóbb pedig az ugrókötelezés ismereteit sajátították 
el. Ha megfelelQ formában sikerül majd az alapokat megta-
nulni, akkor akár a jövQ atlétái is kikerülhetnek az általános 
iskola falai közül. De addig még sok víz lefolyik a Tiszán! 
 

Bereczki Gabriella 
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Védőnői Szolgálat 
 
Mit tud a gyermek? címmel készült a koragyermekkori 
program kiadásában egy kisfilm, amely a 0-7 éves 
korú gyermekek normális, és attól eltérQ fejlQdésének 
menetét mutatja be. Január hónapban a gyerekházas 
szülQkkel együtt néztük meg a DVD 0-Ő éves korig 
tartó részét, és megtárgyaltuk a látottakat és hallotta-
kat. Átbeszéltük azokat a dolgokat, amelyek kedvezQ-
en befolyásolják a gyermekek értelmi, érzelmi – szo-
ciális, és mozgás fejlQdését, illetve azokat is, amelyek 
gátolják mindezeket.  
Eközben merült fel a közkedvelt bébikomp és egyéb 
járást segítQ játékok használata. A szülQk elQszeretet-
tel alkalmazzák gyermekeiknél ezeket az eszközöket, 
amelyekkel azonban többet nem is árthatnának cse-
metéjüknek! 

Védőnői tanácsok – BÉBIKOMP  

  A bébikomp túl korán túl nagy munkára kény-
szeríti a gyermek gerincét azáltal, hogy álló po-
zícióban kell megtartani magát benne.  Ez pedig 
idQ elQtt nagy terhet ró a kicsi gerincére.  Amennyiben ülQ helyzetben van a gyermek 
benne (és azelőtt, hogy önmagától képes lenne 
már ülni, szintén terheli a kicsi csont- és izom-
rendszerét)  és így ülve halad a bébikomppal, 
gyakran lábujjhegyen kényszerül közlekedni, 
méghozzá igen gyorsan.   Rögzülhet egy lábujjhegyen való, apró léptű pi-
piskedQ járás, mivel a hátsó ínszalagok megrö-
vidülnek.  A bébikompban a gyerek nem látja a saját lábát, 
nehezen fejlQdik a szem-láb koordináció, és sé-
rül a testtudat fejlQdése is.  A mélységérzékelés kb. 8 hónaposan alakul, ha 
elQtte kerül bébikompba a gyerek, számíthatunk 
bizonytalanságra, egyensúlyzavarokra a járás 
során.  Ha bébikompban van a gyermek, nincs lehe-
tősége kúszni, mászni. Pedig a mászás, 
és  az ezzel járó keresztező mozgások révén 
tudná fejleszteni az idegrendszerét, és felké-
szítené saját magát  az évekkel későbbi  is-
kolai tanulásra…  

Bébikomp helyett: 

….engedd kúszni, mászni, engedd, hogy szaba-
don gyakorolhassa a mozgást, biztosíts teret és 
lehetőséget neki hozzá.  Akkor tud gyermeked iga-
zán ülni, amikor magától képes rá, akkor tud igazán 
állni és járni, amikor önmagától eljut odáig.   Ez nem 
lóverseny, engedjük, hogy a saját fejlQdési tempójá-
ban haladjon. Ha így teszel, a késQbbi tanulmányi 
eredményeiért is sokat tettél, ráadásul jó elQre! 

Kondor Tünde 
védőnő 

 

 

Az óvodába is ellátogatott a Mikulás 

 

 

 

„Jöjj el hozzánk várunk rád, kedves öreg Télapó” 

 
A kedves, jó 
Mikulás – 
ahogyan azt 
elQzQ évben 
megígérte – 
2014-ben 
ismét elláto-
gatott az 
óvodánkba. 
December 5-
én minden 
csoportot 
végigjárt, és 
minden 
kisgyermek-
hez volt egy-
két kedves szava. Az óvodások megijedve, megszeppenve, de 
ugyanakkor hatalmas örömmel fogadták a Télapót. Versekkel, 
énekekkel köszöntöttük, Q pedig Mikulás csomaggal ajándé-
kozta meg a jó gyermekeket.  
Minden kis óvodás megígérte, hogy a következQ Mikulás 
ünnepségig nagyon jó, szófogadó gyermek lesz. 

 
 

Bábmesét élvezhettek a gyerekek az óvodában 
 

Az óvodai fejlesztQ program keretében bábművészek látogat-
tak el a Pusztadobosi Óvodába 2014 decemberében, és adták 
elQ a Kíváncsi kiselefánt című mesét, amelyet a gyerekek nagy 
örömmel fogadtak és élvezettel néztek végig. 

 

 

 

Új óvó néni és dajka érkezett az óvodába 
 

Új óvónQt köszönthettünk az új évben a Pusztadobosi Óvodá-
ban. A demecseri Karaffáné Marosvári Marianna idén január 
elsejétQl igazgatja a középsQs óvodásokat.  
Új dajka is érkezett közénk Lukács Ferenc Józsefné szemé-
lyében. 
Ezúton is köszöntjük Qket óvodánkban és jó munkát kívánunk! 

 
Sata Bertalanné 

óvodavezető 

A gyerekek nagyon élvezték a bábelőadást 
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Könyvajánló 
 

 

 
 

Katie Ashley Az ajánlat című 
könyvének várva várt folyta-

tása a könyvtárban! 
 
 

 
 

Móra Ferenc klasszikusnak 
mondható meséi közül a 
legszebbeket kötötte egy 
csokorba az A pillangók 

királya című kötet. 
 
 

 
 
A történelmi regények ked-
velőinek ajánljuk a Szent 
Gellért püspökről szóló 

életrajzi írást. 
 

Felolvasás 
2. osztály 
       1. helyezett: Szabó Csenge 
       2. helyezett: Tóthfalusi Fanni 

 

3. osztály 
       1. helyezett: Horváth Petra 
       2. helyezett: Rostás Tímea 
       3. helyezett: Csorba Angéla 

 

4. osztály 
       1. helyezett: Bíró Dalma  
                           és Korba Tamás 
       2. helyezett: Balogh Nóra  
                           és Rostás Roland 
       3. helyezett: Balogh Kitti Noémi  

             és Rutkovszki Nóra 

 

      Rajz 
       1. helyezett: Kanálos Noémi, Ő. osztályos tanuló 
       2. helyezett: Csehil Áron, Ő. osztályos tanuló 
       3. helyezett: Ujvári Etelka, Ő. osztályos tanuló 

 

Különdíj: 
Faragó Kitti, 1. osztályos tanuló 
Tasnádi Bianka, 1. osztályos tanuló 

 

Községi Könyvtárunkban 2015-ben az 

alábbi újságok kölcsönzésére van lehetőség: 
 

  Állatvilág                             IM        Látkép 
  Az Otthon         Kabóca      Napsugár 
  Blikk NQk         Keresztszemes Magazin    NQk Lapja 
  BRAVO Girl!         Kertbarát Magazin     Praktika 
  Cicc…Macska Magazin      Koala                                   Ridikül Magazin 
  Családi Lap         Kreatív ötletek     Szivárvány 
  Garfield         Lakáskultúra     Zseb-Garfield 
 

Megemlékezés az áldozatokról 

Községi Könyvtárunkban 2015-ben az 

alábbi újságok kölcsönzésére van lehetőség: 
 

  Állatvilág                             IM        Látkép 
  Az Otthon         Kabóca      Napsugár 
  Blikk NQk         Keresztszemes Magazin    NQk Lapja 
  BRAVO Girl!         Kertbarát Magazin     Praktika 
  Cicc…Macska Magazin      Koala                                   Ridikül Magazin 
  Családi Lap         Kreatív ötletek     Szivárvány 
  Garfield         Lakáskultúra     Zseb-Garfield 
 

 

Grimm mese felolvasó- és rajzversenyt rendezett a könyvtár 
 

Jacob Ludwig Karl Grimm német meseíró és mesegyűjtQ - aki fivérével, Wilhelm 
Grimmel vált leginkább ismertté - születésének 230. évfordulója alkalmából felolvasó- 
és rajzversenyt rendezett a könyvtár 201ő. január 29-én. Az általános iskola alsó 
tagozatos tanulói számára meghirdetett versenyen tizenhét gyerek olvasott fel a Grimm 
fivérek legszebb meséibQl, és tizenkét illusztráció készült. Minden tanuló legjobb tudása 
szerint, lelkesen, és ügyesen vett részt a megmérettetésen. Ennek megfelelQen a zsűri 
meg is jutalmazott minden résztvevQt, 
a legjobbak pedig értékes könyvek-
kel térhettek haza.  
Gratulálunk minden versenyzQnek! 
Köszönjük a felkészítQ tanárok és a 
szülQk segítségét! 

 

Holokauszt emlékkiállítást és megemlékezést tartott a könyvtár 

A magyar zsidóság deportálásának 70. 
évfordulója alkalmából többnapos 
rendezvény zajlott a könyvtárban 201Ő. 
november 28-a és december 8-a között. 
A kiállítás a holokauszttal és a zsidósággal 
kapcsolatos könyveket, újságcikkeket és 
fotókat vonultatott fel, különösképpen 
kiemelve a ma is köztünk élQ nyíregyházi 
Markovics Gyulát, az auschwitzi koncentrá-
ciós tábor túlélQjét. 
Az általános iskola hetedik és nyolcadik 
osztálya filmvetítésen vett részt, majd 
rendkívüli történelem óra során Jurkinya 
Krisztina, könyvtárunk vezetQje is 
betekintést nyújtott elQadásával a szörnyű 
eseményekbe. A gyerekek a filmmel és a 
hallottakkal kapcsolatban feladatlapot is 
töltöttek ki, a legjobb eredményt elértek 
pedig könyvjutalomban részesültek. 

De nem csak az általános iskolások, 
hanem az idQsebb korosztály is hasonló 
bepillantást kapott a holokauszt borzalmai-
ba. Közös beszélgetés során emlékeztek 
meg az áldozatokról, miközben saját 
ismereteiket és benyomásaikat osztották 
meg egymással a hetven éve történt 
embertelenségrQl. 
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Polgárőr Egyesület hírei 
 

PolgárQrségünk az augusztusi Közösségi Napon teljesített egész napos szolgálatot, illetve Mindenszentek alkalmával is 
ügyelt a közbiztonságra. A temetQ délutáni és éjszakai felügyelése fontos munka mostanság. 
 
Megtörtént a vacsorával egybekötött éves értékelés, ahol az egyesület tagjainak feleségeit is örömmel fogadtuk. 
 
A polgárQrség tagjainak a 201ő-ös évben újra vizsgázniuk kell majd. 
 
A 2014-es évben az önkormányzattól kapott 200 000 Ft-ból gazdálkodtunk, amelyet benzinköltségre, könyvelQi díjra és a 
kötelezQ kiadásokra használtunk fel. 
 
Pályázatok útján 2014-ben 640 000 Ft-ot nyertünk. A legutóbb megnyert, 140 000 Ft-os pályázat összegével 201ő. február 
10-ig kellett elszámolnia az egyesületnek. A pénzbQl az egyesület tagjai egy-egy kötött pulóvert kaptak. PolgárQreink 2014 
végén kapták meg új igazolványaikat, amelyet az Országos PolgárQr Szövetség (OPSZ) biztosított. Kedvezményes telefon 
vásárlásra is lehetQségük volt az egyesület tagjainak, amely során tizenhat darab telefont vásároltak saját pénzbQl. 
 
Egyesületünkben jelenleg hét próbaidős polgárQr szolgál. 
 

                     Karácsonykor is kiemelkedQen vigyáztunk a temető rendjére, 
        és szolgálatot teljesítettünk a Karácsonyi Forgatag rendez 
        vényen is. 

 
                     Az OPSZ jóvoltából 201Ő decemberében két korszerű 

        kerékpárral is gazdagodott egyesületünk. 
 
 

Bartha Géza 
az egyesület vezetője 

                                                                                                 Az Országos Polgárőr Szövetség által biztosított modern kerékpárok 

 

 

 

 

 

 

Egyházmegyei Zsinati 
Nap Debrecenben 

Egyházmegyei Zsinati Napot tartottak 
Debrecenben 2014. november 29-én. 
Községünk római katolikus plébánosa, 
Fülöp Sándor is jelen volt az esemé-
nyen, amely az 1999-ben megtartott 
Egyházmegyei Zsinaton megfogalma-
zott gondolatokat elevenítette fel. A 
zsinati napon szó esett a tizenöt év alatti 
fejlQdésrQl, az elért eredményekrQl és a 
további elképzelésekrQl.  
 

 

Szavalóverseny 

Egyházmegyei adventi szavalóversenyt 
rendeztek Nyíregyházán 201Ő. 
december 6-án, amelyen tizenhat 
pusztadobosi és nyírmadai gyerek is 
részt vett Fülöp Sándor esperes úr 
kíséretében. A százhetvenöt versenyzQ 
közül két pusztadobosi kislány ért el 
kimagasló eredményt; Sántha Jázmin 

arany fokozatot szerzett, Bíró Dalma 
pedig különdíjban részesült. Azonban 
mind a tizenhat gyerek szépen és 
ügyesen szavalt, és büszkén képviselte 
egyházközségünket. Mindannyian 
gyönyörű könyvjutalmakra tettek szert; 
Bibliát és imádságos könyvet kaptak – 
tudatta velünk Fülöp Sándor esperes úr. 
 

Istentisztelet a Magyar  

Kultúra Napja alkalmából 
A Magyar Kultúra Napja alkalmából 
201ő. január 23-án a szokásokhoz 
híven istentiszteletet tartottak a római 
katolikus templomban. A Pusztadobosi 
Általános Iskola Vers- és prózamondó 
versenyén részt vett diákok verset 
szavaltak, és koszorút vittek, amelyet 
Fülöp Sándor esperes úr szentelt meg, 
és ezzel kérték Isten áldását. 
„Ha az Úr nem építi a házat, hiába 
fáradoznak az építQk.” (Zsolt 127,1) 

 

 

Ökumenikus istentisztelet 
a keresztény egységért 

Ökumenikus istentiszteletet tartottak 
201ő. január 26-án a református 
imaházban, 28-án pedig a római 
katolikus templomban. Az istentisztelet 
mindenkori célja, hogy az egyházak 
összegyűljenek, és a keresztény egység 
megvalósulásáért imádkozzanak.  
„(…) ahogyan te, Atyám, énbennem, és 
én tebenned, hogy Qk is bennünk 
legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te 
küldtél engem.” (János evangéliuma 17. 
fejezet) 

 

Hagyományos szenteste a 
református imaházban 

Községünkben a szokásokhoz híven a 
gyerekek 2014-ben is szolgáltak 
szenteste a református imaházban. 

2015. február ____________________________________________ Pusztadobosi Hírlevél  7.   



 Így ünnepeltük a karácsonyt 
 

Karácsonyi Forgatag 
 

Az előző évhez hasonlóan, 2014-ben is együtt ünnepelte községünk a karácsony eljövetelét. December 14-én a Kas-
télykertben összegyűlt a falu apraja-nagyja, hogy színes programokkal és finomságokkal kedveskedve várják a kará-
csony ünnepét. 
 

Második alkalommal rendezte meg községünk a Karácsonyi Forgatag elnevezésű rendezvényt, amely 201Ő. december 1Ő-én 
a Kastélykertben várta a falu lakosait egy kellemes délutáni-esti kikapcsolódásra.  
Dani Attila polgármester ünnepi köszöntQvel egybekötve gyújtotta meg a díszes adventi koszorú – éppen esedékes –  
harmadik gyertyáját, és tárogatójátékával közös karácsonyi énekre invitálta a jelenlévQket. A Kastélykerti Gyerekházban az 
óvodások színvonalas betlehemes műsora fogadta az érdeklQdQket, és gyönyörű karácsonyi versek is elhangzottak közsé- 

günk lakosainak elQadásában. 
Bokross Elekné tiszteletes-asszony és Fülöp Sándor esperes úr is köszöntötte kis fa-
lunkat karácsony alkalmából, az ünnepekre való lelki felkészülés, a szeretet és a bé-
ke kihangsúlyozásával. 
A Közösségi Parkban felállított karácsonyfát közösen díszítették fel a jelenlévQk, hi-
szen mindenki egy-egy dísszel érkezett a forgatagra. A karácsonyfát Hatala József és 
családja (Rákóczi út ő1.) adományozta, amelyet ezúton is köszönünk!  
Kézműves alkotások színesítették a délutánt, szebbnél szebb munkák kerültek kiállí-
tásra, amelyeket nagy örömmel vásároltak az eseményre látogatók. A Mikulás-
házban kisebbeket és nagyobbakat egyaránt fogadott a Télapó, és finom szaloncu-
korral engedte Qket útjukra a Karácsonyi Forgatag zsibongásába, ahol kellemes dal-
lamok; színes karácsonyi dalok fokozták az ünnepi hangulatot. 
A forgatagon finom falatok is várták jelenlévQket; melegszendvics, babgulyás, sült tök 
és bejgli közül válogathattak, míg a téli hideget az elengedhetetlen forró csokoládé, 
forró tea és a forralt bor enyhítette. 

 

 

 

 
 

Ifjúsági klubot szerveztünk 
 

Az ifjúsági klub keretében vidám játékra invitáltuk a gyerekeket 201ő. ja-
nuár 23-án az IKSZT-be. Izgalmas csocsóversenyt rendeztünk számukra 
és így töltöttünk el együtt egy kellemes délutánt. 
 

Zenés közösségépítő est 
 

Zenés közösségépítQ estet tartottunk 201ő. január 31-én az általános 
iskolában. Szeretnénk folytatni az ilyen jellegű programjainkat. 
 

Felnőtt oktatásnak biztosítunk helyet 
 

A közmunka program keretében minden nap Motorfűrész-kezelés felnQtt 
képzés folyik 201Ő. december 1. és 201ő. március 31. között, amelynek 
az IKSZT ad helyet és biztosítja a 
feltételeket a tanításhoz.  
 

Hagyományőrzés kisfilmmel 
 

A Nemzeti MűvelQdési Intézet 
programjának keretében Puszta-
dobos hagyományQrzésérQl készí-
tettünk kisfilmeket az IKSZT-ben. 
Községünk keresztszemes hímzés 
hagyományainak bemutatásában 
Riczu Istvánné, a különleges 

töklapcsánka elkészítésében pedig GerQné Lemák Erika volt segítségünkre, miközben 
az általános iskola néhány diákja is aktívan részt vett a hagyományQrzQ programban. 
Köszönjük, hogy mindannyian elfogadták felkérésünket és segítették munkánkat! 
 

                                                                                                              Ganyu Tamás 
 

Helyi Kézimunka Kiállítás: 2015. február 27-29.,  
Pusztadobosi Általános Iskola, Konferencia terem 
 

 
 
 
 

 

Gerőné Lemák Erika és Riczu Istvánné 
segítettek őrizni hagyományainkat 

Farsangra hangolódva a 

Kastélykerti Gyerekházban   

 

A zord tél végére nincs is jobb program, 
mint a vízkereszttQl húshagyó keddig tartó 
farsangi idQszak végén különbözQ jelme-
zekbe öltözve elijeszteni a gonosz szelle-
meket, eltemetni a telet, és megünnepelni 
a tavasz eljövetelét. Kastélykerti Gyerek-
házunkat is feldíszítettük a farsang jegyé-
ben. Roppant mutatós és jókedvre hango-
ló, ha bohócok, lampionok díszítik a termet.  
Gyerekekkel mindez különösen nagy él-
mény, hiszen amellett, hogy a kicsik a gye-
rekházban, vagy akár otthon belebújhatnak 
kedvenc figurájuk bQrébe, az ünnep alkal-
mat ad arra, hogy az egész család megis-
merkedjen a különbözQ szokásokkal, és  

színes, vidám farsangi  
programokon vegyen részt. 
 

 

Czentnárné Márton Tünde 
gyerekház vezető  
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Fenyő Ünnep a Kastélykerti Gyerekházban 
 

A gyerekház 2014. december 12-én rendezte meg a Fenyő Ünnep el-
nevezésű eseményét. Már elQre elkészítettük a gyerekek és szülQk 
karácsonyi ajándékait, amelyek megvásárolt játékok, valamint a gye-
rekházban varrt kispárnák voltak, amelyeket az önkormányzat finanszí-
rozott. Labdákat, babákat, kisautókat, gyurmákat, formabedobót vásá-
roltunk.   
Néhány szülQvel az ünnepség napján elké-
szítettük a szendvicseket, miközben a ter-
met is kialakítottuk a rendezvénynek meg-
felelQen, a nagyteremben pedig már villo-
gott az elQzQ napon felöltöztetett kará-
csonyfánk.  
Műsorunk során a szülQk és egy nagyma-
ma szavalt el egy-egy gyönyörű karácsonyi 
verset, majd a Kiskarácsony, nagykará-
csony című dalt hallhattuk és láthattuk 
kivetítve, amelyet a szülQk közösen énekel-
tek, kezükben gyönyörű csillagszóróval. 
Nagyon hangulatos és megható pillanat 
volt. 
Nem sokkal késQbb megérkeztek az óvodások és az iskola néhány 
tanulója is, hogy megtekintsék a műsor legérdekesebb részét. Meglepe-
tés sztárvendégként Szirota Jennifert hívtuk el rendezvényünkre, aki a 
színpadon szebbnél szebb dalokat énekelt nekünk. Mindenki megható-

dott a meglepetésen, sQt 
még maga Jennifer is, mi-
közben az Ave Maria című 
dalt adta elQ. 
Az ünnepély végén a gye-
rekek anyukájukkal együtt 
kibontogatták a fa alatt rejlQ 
ajándékokat, amit a szend-
vicsek és üdítQk elfogyasz-
tása, valamint az ajándékok 
kiosztása követett. Élmé-
nyekkel teli és emlékezetes 
FenyQ Ünnep volt.  
                                                                              
   Czentnárné Márton Tünde 

         gyerekház vezető

 

Betlehemes játékot adtak elő az óvodások 
 

Már hagyomány, hogy nagycsoportosaink megismer-
kednek Jézus születésének történetével, majd betlehe-
mes játék keretében elQ is adják azt társaiknak. Idén 
pedig a Karácsonyi Forgatag napján, december 1Ő-én 
elQadták a falu lakosságának is. A szülQkbQl alkotott 
kórus énekelte a zenei betéteket, ezzel is fokozva az 
ünnep hangulatát. 

Sata Bertalanné  
óvodavezető

Karácsonyi ünnepség az általános iskolában 

A Pusztadobosi Általános Iskolában is megrendezték a 
karácsonyi ünnepséget az elsQ és második osztály elQadá-
sában. 201Ő. december 19-én az iskola konferencia termé-
ben emlékeztek meg a Megváltó eljövetelérQl és adtak elQ 
aranyos betlehemes játékot. Műsorukat az énekkar fellépése 
színesítette, amely szép karácsonyi dalokkal elevenítette fel 
a szent ünnep szellemét. 

 

Karácsonyi díszeket készítettek  
a gyerekek a könyvtárban 

  
Karácsonyi hangulat uralkodott a könyvtár-
ban 2014. december 17-én. A gyerekeknek 
szeretett volna kedveskedni könyvtárunk 
egy olyan kézműves foglalkozással, amely 
során különbözQ karácsonyi dísz elkészíté-
sére volt lehetQségük. Megannyi alapanyag 
(dió, toboz, csomagolópapír, dobozok, szí-
nes papír, színes ceruza, dekor lyukasztók, 
szalagok) állt rendelkezésükre a könyvtárba 
látogatóknak, amelyekbQl szebbnél szebb 
és színesebbnél színesebb díszeket készí-
tettek. Riczu Istvánné és Siska Sándorné is 
segítségükre volt a szorgos gyerekeknek, 
hogy kreatív ötleteket alkalmazva újabbnál 
újabb dekorációk kerülhessenek majd a 
fenyQfára. 
A kellemes idQtöltéshez a karácsonyi zene 
is hozzájárult. A gyerekek karácsonyi üd-
vözlQlapot is készíthettek, amellyel egy-egy 
számukra kedves embernek kívántak bol-
dog karácsonyt. 
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„Süssünk, süssünk valamit…” 
 

Habroló vaníliakrémmel 
 
 
Hozzávalók 
1 csomag leveles tészta (vajas) 
3 db tojásfehérje 
4 ek. cukor 
1 csomag vaníliás pudingpor 
1.5 dl tej 
1.5 dl víz 
1 db tojás (a kenéshez) 
 
Elkészítés 
Kiolvasztjuk a leveles tésztát. Enyhén lisz-
tezett deszkán kinyújtjuk 3 – 5 mm vastag-
ra. 1,5 – 2 cm-es csíkokat vágunk belőle. 
Majd feltekerjük a habroló formára úgy, 
hogy a tészta szélek kissé fedjék egymást. 
Tepsibe pakoljuk. Bekenjük egész tojással, 
és megsütjük világos színűre. Közben ki-
mérjük a vizet és a tejet, amiben megfőzzük 
a pudingot. Sűrű masszát kapunk. Felverjük 
a tojásfehérjét keményre, és a meleg pu-
dinghoz keverjük. 1 – 2 órát állni hagyjuk. A 
megsült roládokat megtöltjük a krémmel. 
(Ha hígnak tűnne, kevés állás után megszi-
lárdul.) Porcukrozva tálaljuk. 
 
 
Forrás: www.nosalty.hu 
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  Kapros EnikQ 

 

     Pálfalvi Nándor: Farsang 
 

Táncra, táncra kisleányok,        Mert a farsang februárban 
daloljatok fiúk,          nagy örömet ünnepel, 
itt a farsang, haja-huj,         múlik a tél, haja-huj, 
ne lássunk most szomorút!         s a tavasznak jönni kell! 

 

Születtek 

 

2014. december 28. 

Oláh Debóra 
 

201ő. január 2Ő. 
Bódi Mirella Piroska 

Elhunytak 

 

201Ő. október 6. 
Kolleg Józsefné 

 

201ő. február 6. 
Belák Zoltánné Varró 

Tünde 

 

Hogyan készülsz a farsangra? 

„Már nagyon várom az óvodai far-
sangot, szeretek beöltözni. Tavaly 
pillangónak öltöztem, szárnyam és 
csápom is volt. A pillangó jelmez az 
én ötletem volt, de idén anya is se-
gített kitalálni, hogy mi legyek. Ki-
rálylánynak fogok öltözni, már meg-
van a ruhám is. Szép rózsaszín, és 
leér egészen a földig.” 

Estefán Ágnes 

Csuka Richárd 

Puskás Aurél 
anyukája 

„A kisfiammal – mint minden alka-
lommal – idén is együtt készítjük el a 
farsangi jelmezt. Az elQzQ években 
méhecske, majd kakas volt, idén pe-
dig Qszi fa lesz. Mókussal, bagollyal, 
színes falevelekkel díszítjük majd. 
Mindig igyekszünk a természetbQl 
figurát választani, fontos hogy ké-
nyelmes, és természetesen megvaló-
sítható legyen.  A jelmezek elkészíté-
se számomra is nagy élvezet, imádok 
varrni, és én is kikapcsolódok ezzel. 
De ami még fontosabb, hogy a kisfi-
am is élvezi azt, hogy Q is besegíthet 
saját jelmeze elkészítésben.” 
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„Tavaly a farsangon indiánnak öltöz-
tem az óvodában, most cowboy le-
szek. Kistestvérem született, ezért 
hogy anya pihenni tudjon, az óvo-
dából kaptam jelmezt. Óvó néni se-
gített, megmutatta, hogy milyenek 
vannak, én pedig a cowboyt válasz-
tottam. Már nagyon várom a farsan-
got.” 


