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Az Ópályiban megrendezett polgárQr nap fQzQverse-
nyén remekül szereplQ pusztadobosi polgárQrség kü-
löndíjat hozott el. 
 

bővebben az 5. oldalon 

Ballagtak az óvodások 
 

A nagycsoportos óvodások elbúcsúztak 
szeretett óvodájuktól, és idén szeptem-
berben már az elsQ osztályt kezdik meg 
az általános iskolában. 

 

bővebben az 5. oldalon  

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kárpátaljáért futottak, Pusztadoboson pihentek 
 

Pusztadoboson pihentek meg június 18-án Hídvégi-
Üstös Pál és Takár Károly „Katyó” ultrasportolók, akik 
Kárpátaljáért futottak ő00 km-t. A két futó a kihívás so-

rán kitűzött célokról beszélt, mialatt a Váctól Viskig tartó 
táv folyamán nálunk töltöttek egy éjszakát. 
 

bővebben a 12. oldalon 

 

 

Pusztadobos ízeit gyŰjtjük 
 

Helyi értékek kutatásába kezdett Pusztadobos. A 
Nemzeti MűvelQdési Intézet ösztönzésére helyi ér-
téktár létrejöttét szorgalmazzák a pusztadobosi la-
kosok. ElsQ lépésként a községre jellemzQ ételek 
összegyűjtésébe fogtak bele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
bővebben a 11. oldalon 

 

Madarak és Fák Napja a gyerekházban 
 

A Madarak és Fák Napját ünnepelték a Kastélykerti 
Gyerekházban. A park területe különösen kedvezQ 
ehhez az ünnephez, hiszen a növények és madarak 
közvetlen környezetében lehetnek a kicsik és szüleik. 
KülönbözQ foglalkozások és programok várták a gye-
rekházba látogatókat. 
 

bővebben a 7. oldalon 

 

Családias találkozón 
vett részt a Karitász 

Egyházmegyei Karitász 
napot tartottak június 13-

án Mátészalkán. Az egy-

házmegyébQl tizennyolc 
csoport vett részt a talál-

kozón. 

bővebben a 8. oldalon 

óvoda

 

Aranymiséjét tartotta 

Fülöp Sándor esperes 
 
 

Fülöp Sándor esperes úr 50 
éves szolgálata alkalmából 
adott hálát az Úrnak június 
28-án Pusztadoboson 
aranymise keretében. 

 
 

bővebben a 9. oldalon 

A Kastélykerti Gyerekházban vendé
a Gyermekjóléti Szolgálat, ahol a szülQkkel kötetlen beszélgetés ker
tében a veszélyeztetQ szülQi magatartásról, a helyes nevelési attitűdö
rQl is tanác

Pusztadobosi különdíj a megyei polgárőr napon 

A helyes nevelésről is beszéltek a 
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai 

 

A Kastélykerti Gyerekházban vendégeskedett 
a Gyermekjóléti Szolgálat, ahol a szülQkkel kötet-
len beszélgetés keretében a veszélyeztetQ szülQi 
magatartásról, a helyes nevelési attitűdökrQl is 
tanácskoztak. 

    

   bővebben a 6. oldalon 

Továbbra is aktívan ápoljuk külföldi kapcso-

latainkat a testvértelepüléseinkkel. 

 
 

bővebben a 2. oldalon 

 



Lengyel település kirándulócsoportja 

látogatott el Pusztadobosra 
 
A lengyel testvértelepülésrQl érkezett kirándulócsoport hoz-
zánk egy kis környékbeli kikapcsolódásra. A testvértelepülés-
rQl negyvenhét általános iskolás gyerek, és öt felnQtt kísérQ 
jött május 20-án Pusztadobosra. Az általános iskola biztosí-
tott számukra szállást a tornateremben, ahol két éjszakát 
töltöttek el. ElsQ napjukon tettek egy sétát a községben, és 
megtekintették Pusztadobost Jurkinya Krisztina kíséretében.  
Másnap focira invitálták a pusztadobosi általános iskolásokat, 
amelyen fiúk és lányok egyaránt összemérték erejüket. Kö-
zös diszkóval zárult a nap, ahol mindenki bemutatta tánctu-
dását, és lengyel-magyar barátságok is köttettek az együtt 
töltött idQ alatt. 
A lengyel csoport kirándulása során ellátogatott a nyíregyházi 
Aquarius ÉlményfürdQbe, illetve megtekintették a Nyíregyházi 
Állatparkot is, és kellemes élményekkel tértek haza. 

 
Lengyel – magyar barátság Pusztadoboson 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pusztadobos idén is részt vett a Vi-
segrádi ízek  elnevezésű fesztiválon 
 
Községünk lengyel testvértelepülésének, 
Fredropolnak a polgármestere, Mariusz Śnieżek és 
titkára, Leszek Urban tettek hivatalos látogatást 
Pusztadoboson június 10-én. A látogatás alkalmával 
a július 12-én megrendezett Visegrádi ízek elneve-
zésű fesztiválra invitálták községünk polgármeste-
rét. A fesztivál célja nemzeteink kultúrájának, gaszt-
ronómiájának és művészetének megismertetése. A 
tavalyi rendezvényen a pusztadobosi küldöttség 
töltött káposztát és házi pálinkát kínált. Az idei fesz-
tiválon is képviseltették magukat a pusztadobosiak, 
diós-, mákos- 
és szilvalekvá-
ros kiflivel, 
meggyel és 
almapálinkával 
fogadták az 
eseményre 
látogatókat. A 

nemzetközi rendezvényt harmadik alkalommal tartották meg a testvértelepülé-
sek számára, szlovák, cseh, ukrán és magyar delegációk vettek részt rajta. A 
fesztiválon kulturális programokkal is szórakoztatták a jelenlévQket. A progra-
mok a vendégek részvételével zajlottak, községünk polgármestere, Dani Attila 
is tárogatózott. A lengyel polgármester megköszönte a testvértelepüléseknek a 
három éves együttműködését és emléklapot nyújtott át a polgármestereknek.    
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 Czirják Erzsébet falugazdász minden 
szerdán 8:00-tól 1ő:30-ig tart fogadóórát 
az IKSZT-ben. PstermelQi igazolvány 
megújítására, új készítésére, illetve pót-
díjbevallásra van lehetQség. 

Ganyu Tamás 

 

 Véradásra volt lehetQség a polgármes-
teri hivatalban április 27-én. A Magyar 
Vöröskereszt munkatársai érkeztek 
Pusztadobosra, hogy véradásra bizto-
sítsanak alkalmat azok számára, akik 
ezáltal szeretnének másokon segíteni. 
Többen éltek is a lehetQséggel, és ellá-
togattak a polgármesteri hivatalba, hogy 
vért adjanak. 
 

 Pedagógusnapi köszöntésre invitálta 
Pusztadobos Község Önkormányzata 
és a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Vásárosnaményi Tankerülete a 
pedagógusokat és dolgozókat június 19-

én. Szegediné Tisza Judit tankerületi 
igazgató és Dani Attila polgármester kö-
szöntötte a jelenlévQket. 

 

 

SSIIKKEERREERRRREELL  ZZÁÁRRUULLTTAAKK  AA  PPÁÁLLYYÁÁZZAATTOOKK  

 
ElQzQ számunkban beszámoltunk arról, hogy milyen pályázatokat 
nyújtott be az önkormányzat, a pusztadobosi intézmények, a civil 
szervezetek.  
Pusztadobos Község Önkormányzatának és a PolgárQr Egyesü-
letnek egy-egy beadott pályázatát idQközben eredményesnek 
ítélték. 
Az önkormányzatnak az egy kilenc férQhelyes személyszállító 
gépjármű beszerzésére irányuló támogatási kérelmét nyilvánítot-
ták sikeresnek. Pusztadobos Község Önkormányzata a pályázatot 
a kistérségi közlekedési szolgáltatásfejlesztés szükségességének 
fényében nyújtotta be. 
A Polgárőr Egyesület ugyancsak egy gépjármű beszerzésére 
nyert pályázatot. Az egyesület az Európai MezQgazdasági Vidék-
fejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság 
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 201ő-tQl igénybe 
vehetQ támogatásra nyújtott be kérelmet. A pályázat értékelése 
pontos rendszerben történt, a maximum ő0 pontból Ő2 pontot ért 
el a polgárQrség, vagyis 82%-os lefedettséggel sikerült megnyer-
niük. A pályázatnak köszönhetQen egy Suzuki Vitara terepjáró 1.6-
os személyautót tudhat magáénak az egyesület. 

Dani Attila polgármester tárogatózott 



A Gombaszögi Cseppkőbarlangban is jártak 

Angolul is helyt állt Budapesten 
 

Biró Dániel hatodik osztályos tanuló egé-
szen a budapesti döntQig jutott a Litterátum 
elnevezésű angol versenyen.  
Az elsQ fordulóban tesztet kellett megoldani, 
amely után Dani az elsQ helyre került, így 
egyenes út vezetett a döntQbe. Május 23-án 
a fQvárosban rendezett döntQn is szépen 
megállta a helyét, 20. helyezést ért el. 
Gratulálunk neki még egyszer, és felkészítQ 
tanárának, Nemes Tamás tanár úrnak is. 

 
 

Bereczki Gabriella 
 

„Határtalanul” 
Szlovákiában 

 

A Pusztadobosi Általá-
nos Iskola hetedik osz-
tályos tanulói nagyszerű 
lehetQséget kaptak; 
négy felejthetetlen na-
pot tölthettek a Felvidé-
ken, május Ő-tQl a „Ha-
tártalanul” pályázatnak 
köszönhetQen.  

Reggel nyolc órakor indultunk a gyerekekkel és Kassáig meg sem 
álltunk. Itt gazdag programban volt részünk; elQször a Rodostó-házat, 
majd Kassa FQ terét ismerhettük meg. A délután közepén indultunk el 
a szállásunkra – Rejdovára –, de közben még megtekintettük a 
krasznahorkai várat is.  
A következQ napon sem pihentünk, mivel Igló városának nevezetes 
épületeit tekintettük meg, majd LQcse város történetét ismerhettük 
meg. A délután legnagyobb részét a négy hektárnyi területen elhe-
lyezkedQ Szepesi várban töltöttük, ahol a gyerekek önállóan fedezhet-
ték fel a vár összes zegét-zugát. Rejdovára menet még betértünk 
Kézsmárkra is, ahol többek között az európai hírű, fából készült várat 
is szemügyre vettük. 
A harmadik napon a Rejdova környéki hegyekben túráztunk egy 
nagyot. Ebéd után elindultunk Betlérre, ahol az Andrássyak kastélyát 
tekinthettük meg, késQbb pedig utunkat a Gombaszögi CseppkQbar-
langban folytattuk, végül a napunkat Rozsnyó városában fejeztük be.  
Kirándulásunk ugyan az utolsó napjához ért, de csütörtökön sem 
voltunk tétlenek. ElQször Rimaszombatot tekintettük meg, majd 
Feledre vezetett az utunk, ahol a Szombathely Viktor Magyar Tanítási 
Nyelvű Iskolával ismerkedhettünk meg. Az iskola tanárai, diákjai 
igazán kitettek magukért, hogy jól szórakozzunk. Részt vettünk 
színházi irodalom órán, mazsorettek táncoltak nekünk, zumba órába 
kapcsolódhattunk be, és a település nevezetességeit is megismerhet-
tük egy kellemes séta közben. 
Élményekkel gazdagon és fáradtan tértünk haza a kora esti órákban 
Pusztadobosra.
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Ballagtak a „vén” diákok 
Utoljára szólt a csengQ az általános iskola nyol-
cadikosainak június 19-én délután kettQ órakor. 
Ekkor búcsúztak el az iskolától, osztályfQnökük-
tQl, tanáraiktól, társaiktól. Miután a hetedikesek 
kíséretében végigvonultak az iskolán, nagyon 
szép búcsúműsorral kedveskedtek a meghívott 
vendégeknek, szüleiknek és az iskola többi 
tanulójának.  
A lufi eregetés után, – amely az új életük kezde-
tét szimbolizálta – pedig kezdetét vette a tanév-
záró ünnepség is. Daniné Groholy Gabriella 
igazgatónQ is elbúcsúzott a nyolcadikosoktól, 
majd az iskola tanulóinak érdemeit, a versenye-
ket sorolta fel, hogy aztán átnyújthassa a juta-
lomkönyveket és okleveleket a legjobbaknak. 
A megjelent diákok pedig még aznap átvehették 
a várva-várt bizonyítványokat. Voltak, akiknek 
örömet szereztek a jegyek, de pár embernek 
elkeseredésre adott okot az elért eredmény. 
Ezzel kezdetét vette a nyári szünet. 

 

A ballagó nyolcadik osztály 
OsztályfQnök: Petkó Andrea 
Balogh József Márk, Balogh Katalin, Balogh 
Kitti, Balogh Nikolett, Bódi Kiara Katrin, Boros 
Tamás, Czentnár Klaudia Mónika, Csuka Orso-
lya Magdolna, Ecsedi Veronika Csilla, Gillig 
Gábor, Kovács Nóra, Pataki Nóra, Rostás Er-
zsébet, Szűcs Krisztián, Tóth Erik István, Varga 
Vivien, Zámbó József 
 
 

 
 

Utoljára még együtt fagylaltoztak 

Újabb közös élménnyel gazdagodtak a nyolca-
dikosok, amikor is osztályfQnökükkel együtt 
átsétáltak a szomszédos Nyírmadára egy fagy-
laltot elfogyasztani. A nagy meleg ellenére min-
denki boldogan tette meg a hosszú utat, hiszen 
utoljára együtt lehettek. 
 

Gyermeknap 

Az utolsó tanítási napon, 
június 1ő-én ünnepeltük 
meg a gyermeknapot az 
iskolában. 
Ez a nap a szórakozásról 
szólt, mindenféle játékos 
vetélkedQben próbálhatták 
ki magukat a gyerekek. 
Csocsóbajnokság, tollas-
labda, kapura rúgás, kis-
labda dobás, darts, lengQ-
teke, horgászat, „Egy perc 
és nyersz” – állomásokon 
játszhattak az osztályok. 
A változatos programoknak 
köszönhetQen nagyon ha-
mar eltelt az utolsó nap az 
iskolában. 
 

Mézeshetek 

Májusban - a hagyomá-
nyainkhoz híven - az elsQ 
osztályosok színes prog-
ramok keretében ismer-
kedhettek meg a méhek-
kel, hasznukkal, a méz-
zel. Egy hétig, minden 
nap volt valamilyen prog-
ramjuk, amely ezekhez a 
hasznos kisállatokhoz 
köthetQ. Mesét néztek, 
kézügyességüket fejlesz-
tették színes méhecskék 
készítésével és üvegfes-
tékezéssel, illetve meseil-
lusztrációt is készítettek. 
Minden apróság sok új 
dolgot tanult a méhekrQl. 
 



Ezüstéremmel tértek haza Ohradzanyból  

A futás is része volt a napnak 

 

Közös élmények a „testvérekkel”  
Pusztadobos testvértelepülése, a szlovákiai Ohradzany és 
iskolánk idén egy közös pályázatban vett részt, amelynek 
keretében közösen táboroztak a diákok és kísérQik a sátoral-
jaújhelyi Kácsádon. A nyelvi nehézségek csak elsQ este 
okoztak gondot, utána mindenki feltalálta magát, a színes és 
változatos programoknak köszönhetQen pedig még közelebb 
kerültek egymáshoz a gyerekek is. 
És ha a gyerekek már úgy is olyan jól összebarátkoztak a 
tábor alkalmával, elindultunk hát Ohradzanyba, hogy részt 
vegyünk a helyi focikupán is. A nagyszabású rendezvényen 
két korosztályban, öt-öt csapat mérhette össze futballtudását. 

Voltak itt csu-
pa lány, ve-
gyes és csak 
fiú csapatok 
is. A 
pusztadobosi 
együttes saját 
korosztályá-
ban elhozta 
az ezüstér-
met, amelyért 
igazán nagy 
csatákat kel-
lett vívniuk. 

Még egy kupát átvehetett iskolánk egyik tanulója, Csorba 
Dániel 7. osztályos tanuló, aki elhozta a gólkirályi címet is. 
Fáradtan, de büszkén tértek haza a gyerekek és kísérQik is. 
 

Sportolj az egészségedért! 
Immár ötödik éve rendezi meg iskolánk az atlétikai versenyt. 
Idén is az iskola apraja-nagyja várta már az alkalmat, hogy 
megmérettesse magát mindenféle sportágban. Kislabda 
dobás, rövid- és hosszú-
távfutás, illetve távolug-
rás versenyszámokban 
vehettek részt a sport-
szeretQk. Egyéni és 
összetett verseny 
végeredménye is 
született, így sokan 
állhattak fel a dobogóra. 
 

Ismét volt kölyökatlétika az iskolában 

Ismét egy újabb sportággal ismerkedhettek meg az alsósok a 
Kölyökatlétika keretében áprilisban; a gerelyhajításban 
próbálhatták ki tudásukat. A szivacsból készült gerely minden 
kicsinek elnyerte a tetszését, de a gerelyhajítás technikáját 
még gyakorolni kell. Voltak azonban, akiknek elsQre ügyesen 
ment ez is. 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Baleset-megelőzési Bizottság 
által megrendezett Bicaj-ricsaj közlekedési csapatverseny országos 
döntőjén vett részt az általános iskola hetedik osztályának négy 
diákja. Horváth Erzsébet, Rostás Henrietta, Rostás Melinda és 
Váradi Tamás Katona Péter tanár úrral vágott neki a két napos 
megmérettetésnek. 
 
Közlekedési versenyen vettünk részt Katona Péter tanár úrral május 28-
29-én Nyíregyházán. Kilenc órakor megérkeztünk tanár úr autójával. 
Sokat nevettünk az úton, mert nagyon jó zenéket hallgattunk. Amikor 
odaértünk a Kis Vakond Gyermektábor szállására, a „Rudi szobát” 
kaptuk meg, majd lepakoltuk a cuccainkat. „Banditák” nevű csapatunk 
első útja a Sóstói pályára vezetett, ahol az első fordulót tartották. Kicsit 
elügyetlenkedtük, sok volt a nevetés, de az volt a lényeg, hogy jól éreztük 
magunkat. 
Visszamentünk a szállásra, nem sokára pedig szólt a hívózene, amire 
ebédelni kellett mennünk. Az ebéd nagyon finom volt. Ezután mind 
elmentünk a Nyíregyházi Élményfürdőbe, ahol nagyon jól éreztük ma-
gunkat. Telt-múlt az idő és lassan vacsorázni kellett indulnunk. Nagyon 
sok jégkrémet ettünk, és még focibajnokság is volt, ahol Tomi sikeresen 
vette az akadályt, és második helyezést ért el.  
Este karaoke partit tartottak, amin nagyon sokat mulattunk.  
A második napon miután felébredtünk és elkészültünk, kitakarítottuk a 
szobát és reggelizni indultunk. Ezután sok feladatot kellett csinálnunk a 
verseny második fordulójában. Elsősorban biciklit kellett szerelni úgy, 
hogy az a közlekedési szabályoknak megfeleljen. Majd alkatrészeket 
kellett megnevezni, ami egy kicsit nehezen ment. Tesztet is kellett kitöl-
tenünk, utána pedig elsősegélyen vettünk részt, amit komolyan kellett 
venni. Ebédeltünk, majd eredményhirdetés volt (negyedikek lettünk), és 
utána elindultunk haza. Útközben megálltunk a McDonald’snál, ahol 
tanár úr fagyit vett nekünk, négy óra körül pedig otthon voltunk. 
Ez a két nap nagyon vidáman telt, sokat viccelődtünk, nevettünk, és még 
barátokat is szereztünk. Szívesen maradtunk volna még!  

 

Horváth Erzsébet, Rostás Henrietta, Rostás Melinda 

Összetartozunk 
 

A nemzeti összetartozás napjára 
emlékeztünk az iskolában június 3-
án. Az iskola minden osztálya mél-
tóképpen megemlékezhetett a tria-
noni eseményekrQl, mert a hetedik 
osztályosoknak köszönhetQen sze-
mélyre szóló programokon vehetett 
részt.  
Az elsQ és második osztályosok a 
Barackfa dalt tanulhatták meg kör-
tánc közben, amely a nemzeti ösz-
szetartozás napjának hivatalos dala 
már évek óta. 
A harmadik, negyedik és ötödik 
osztályosok megtekinthettek két 
kisfilmet is a hetedikesek szlovákiai 
kirándulásáról, majd utána megbe-
szélték, hogy milyen is külföldön 
magyarul beszélQ emberekkel talál-
kozni, ismerkedni. 
A hatodik és nyolcadik osztályosok 
pedig egy plakátkészítQ versenyen 
mérhették össze tehetségüket. A 
két pályamunka nagyon szépre 
sikerült, így dönteni nem lehetett 
köztük. 
A nap zárásaként a hetedik osztá-
lyosok ünnepi műsorral kedvesked-
tek minden pusztadobosinak, az 
iskola konferenciatermében. 

Pusztadobosi „Banditák” Nyíregyházán 

 



Szép számmal érkeztek a Szakmai napra 

Óvodások látogattak az iskolába 

Minden évben hagyomány az iskolában is, hogy 
az elsQsök és a leendQ elsQsök meglátogatják 
egymást az év folyamán. Mivel az iskolások már 
voltak az oviban, így most az apróságokon volt a 
sor. 
Május 6-án érkeztek meg az óvodások, amikor is 
beülhettek nagyobb tásaikhoz az iskolapadba, és 
részt vehettek egy tanítási órán is. Jól érezték 
magukat az iskolában, mert érdekes feladatokat 
oldottak meg, közösen énekeltek, rejtvényt fejtet-
tek, és a végén mindenki egy-egy kis ajándékkal 
távozott az iskolából. 

Bereczki Gabriella 

Sata Bertalanné 
óvodavezető 

Elköszöntek az óvodától a gyerekek 

Bartha Géza 
az egyesület vezetője 

 
 

Búcsút intettek szeretett óvodájuknak 
 

Bizony az óvodások is felnQnek egyszer, és akármennyire is jól 
érezték magukat a dalos, játékos, mesés, mosolygós óvodai élet-
ben, eljön a pillanat, amikor a szülQk és gyermekek is rádöbbennek: 
már hat évesek 
lettünk, és QsztQl 
az iskola követ-
kezik.  
A ballagási szo-
kások szerint 
ilyenkor minden 
intézményben, 

így az óvodában is elbúcsúznak társaiktól a legnagyobbak az intézménytQl, az 
óvónQktQl, és az óvoda dolgozóitól. Június 13-án köszöntek el a nagycsoportos 
óvodások a Pusztadobosi Óvodától egy szép ballagási műsor keretében. 
A búcsúzó óvodások: Balázs Szilvia Petra, Balogh Fanni Evelin, Balogh 
György Martin, Balogh Viktória Ibolya, Bán Dorina, Bereczkei Lili, Berki Bence, 
Bíró György Bence, Bíró Tibor Mihály, Csuka Richárd, Estefán Ágnes, Jónás Kevin György, Jónás Rikárdó László, Juhász 
Melissza, Kárai István Brendon, Kiss Sándor, Kovács István, Oláh Olívia, Pisák Balázs, Smajda Máté, Smajda Melinda, Szolnoki 
Edit Nóra, Takács Máté, Újvári Alexandra, Vincze Viktória Hajnalka 

 

Szakmai napnak adott helyet a helyi óvoda 
 

A Pusztadobosi Óvoda adott helyet a június 8-án, óvodapedagógusok szá-
mára megrendezett Szakmai napnak. Huszonöt település nyolcvankét óvo-
dapedagógusa vett részt a rendezvényen. A Mód-Szer-Tár Kft. szakértQi az 
intézményi önértékelést tartalmazó kézikönyvet mutatták be, így naprakész 
információkhoz juthattak a jelenlévQ óvodapedagógusok, ami nagy segítsé-
get jelent majd számukra a jövQben rájuk váró feladatok elvégzésében. Az 
eseményen résztvevQ kollégák megfogalmazták azon igényüket, hogy még 
több ehhez hasonló szakmai napra lenne szükség, amelyek nagyban segí-
tenék a jogszabályi változások nyomon követésének lehetQségét. 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
Polgárőr napon jeleskedtek polgárőreink 
 

Az Aratófesztivállal egybekötve rendezték meg Ópályiban 
július 11-én a Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei 
PolgárQr Napot. A rendezvényen felsorakoztak a megye 
polgárQrei, köztük a pusztadobosi egyesület is – majd-
nem teljes létszámmal. Az 
ünnepségen többek között jelen 
voltak országgyűlési képviselQk, 
megyei önkormányzatok kép-  

 

 
viselQi, a katasztrófavédelem képviselQi is. PolgárQr 
Egyesületünk a fQzQversenyre is benevezett, és fQztjével 
különdíjban részesült. 
A rendezvény nagyon színvonalas volt, érdekes műso-
rokkal szórakoztatták a közönséget. Lemák János 
polgárQr kitüntetést kapott bűnmegelQzési tevékenységé-
nek végrehajtásáért, oklevélben és tárgyjutalomban 
részesült. 
 

Polgárőr vizsgát tettek 
Hatan tettek alapfokú polgárQr vizsgát május 27-én, hogy 
a pusztadobosi PolgárQr Egyesület tagjai lehessenek. A 
hat vizsgázóból hárman sikeresen teljesítettek a megmé-
rettetésen. A másik három jelölt közül ketten visszalép-
tek, egyikQjük pedig pótvizsgára jelentkezett.  
Jelenleg is van négy jelentkezQ, akik szeretnének az 
egyesület tagjai lenni, Qk a közeljövQben fogják majd 
letenni a kötelezQ vizsgát. 
A polgárQrség tagja csak az lehet, aki a kötelezQ alapfokú 
vizsgát teljesítette! 

2015. július ______________________________________________ Pusztadobosi Hírlevél 5. 

Ünnepi taggyűlésre készülnek a polgárőrök 
 

A pusztadobosi PolgárQr Egyesület készül a július 2Ő-i 
ünnepi taggyűlésére, amely során az egyesület fenn-
állásának 2ő. évfordulóját fogja ünnepelni. 
 

Lemák János átveszi jutalmát Különdíj a finom ételért 
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100. évfordulóját ünnepli a Magyar  

Örökségdíjas Magyar Védőnői Szolgálat 
 
Magyarországon a gyermek- és családvédelem egyedülálló mó-
don valósul meg a száz éve fennálló VédQnQi Szolgálat által.  
A védQnQk segítséget nyújtanak a legfontosabb életszakaszok-
ban: a gyermekvárás alatt, az újszülött fogadásakor, a családi élet 
kialakításánál, támogatják a családokat a gyerekek óvodába, 
iskolába menetelénél. Jelen vannak mind az alap-, mind a szakel-
látásban. A területi védQnQk a várandósok és gyereket nevelQk 
körében, az iskolavédQnQk az oktatási intézményekben végzik 
munkájukat. A kórházi védQnQk jellemzQen a szülészeteken, új-
szülött osztályokon dolgoznak, és a várandós, gyermekágyas 
anyák ellátásában, a szoptatás segítésében, az anya és újszülött-
je hazabocsátásának elQkészítésében, az egészségnevelésben 
vesznek részt. A megyei kormányhivatalok kistérségi népegész-
ségügyi intézeteiben működQ Családvédelmi Szolgálat munkatár-
sai védQnQi képesítéssel rendelkezQ szakemberek. Feladatuk 
többek között az oktatási intézményen kívüli családtervezési is-
meretek terjesztése, a nehéz helyzetben lévQ várandós anyák 
segítése, támogatása, illetve a terhesség-megszakítás elQtti és 
utáni tanácsadás. A működést szakmai felügyeletet ellátó vezetQ 
védQnQk segítik. 
 

Forrás: www.nepszava.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
     

Mozgalmas júniust tudhat maga mögött a 
 

 

Eseményekkel tele hónapot zárt a Gyermekjóléti Szolgá-
lat Pusztadoboson. Június elsQ napjaiban szakmaközi 
értekezletet tartottunk, ahol a közelgQ nyári szünet 
veszélyeire hívtuk fel a figyelmet, továbbá az aktuális 
problémák megbeszélése is megtörtént. Tájékoztattuk a 
jelzQrendszeri tagokat, hogy a szünet a sok öröm mellett 
kockázatokat is rejt a kiskorúak számára, így fokozottan 
kísérjük Qket figyelemmel. Június második hetében a 
Kastélykerti Gyerekházban vendégeskedtünk, ahol a 
szülQkkel kötetlen beszélgetés keretében a veszélyeztetQ  

 
 

szülQi magatartásról, helyes nevelési attitűdökrQl tanács-
koztunk. Megállapítást nyert, hogy nem könnyű feladat a 
gyermeknevelés a mai világban. A következQ hónapokban 
is tervezünk látogatást tenni, ahol további érdekes témák 
világába kalauzoljuk a kedves szülQket.  
A nyári szünet idejére kívánunk valamennyi iskolás, 
óvodás gyermek számára eseményekben gazdag 
idQtöltést, a jelzQrendszer tagjai számára élményekben 
gazdag nyarat és kitartó munkát kívánunk: 

 

Májusban az egészségházba  
költözött a Védőnői Szolgálat 

 

A község VédQnQi Szolgálata május hónapban fog-
lalhatta el új helyét a február 27-én átadott egész-
ségház épületében. A korszerű bútorokkal és esz-
közökkel felszerelt tanácsadó a gondozottak ké-
nyelmét és a jobb ellátását szolgálják valamint a 
védQnQi munkát jelentQsen segítik. 
Nem csak a VédQnQi Szolgálat, hanem a háziorvosi 
rendelQ is az egészségházba költözött, dr. Szabad 
Ilona Ildikó doktornQ is a Rákóczi utcai épületben 
fogadja a lakosokat. 
 

 

 

VÉDPNPI SZÖVETSÉG LÉTREJÖTTÉNEK ELPZMÉNYEI: 
 

ORSZÁGOS STEFÁNIA SZÖVETSÉG AZ ANYÁK ÉS CSECSEMPK VÉDELMÉRE 
(1915). Megalakulásakor két fQcélkitűzése volt: a csecsemQhalandó-
ság csökkentése és a nemzet számbeli erQsbítése. 
 

ZÖLDKERESZTES EGÉSZSÉGVÉDELMI SZOLGÁLAT (1927). 
A Stefánia Szövetség és a Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálat 
1941-ben egyesült.  191ő. június 13-án alakult meg Budapesten az 
Újvárosháza közgyűlési termében az Országos Stefánia Szövetség - 
az anya és csecsemQvédelem szervezésére. KezdeményezQk dr. 
Bárczy István Budapest székesfQváros polgármestere, és a Szövet-
ség programtervezetének szerkesztQje, dr. Madzsar József orvos, 
szociálpolitikus voltak. A közgyűlésen megjelent gróf Lónyai Elemér-
né Stefánia hercegasszony, aki elvállalta a Szövetség védnökségét, 
valamint névadását. 
 

A Szövetség keretében indult útjára a védQnQi mun-
ka, mely napjainkban is létezQ egészségügyi szak-
ma. A Szövetség gondoskodott arról is, hogy a vé-
dQnQk szakmailag is felkészült szakemberek legye-
nek. A VédQnQk Napja azt is reprezentálja, hogy ez 
a prevenciós szolgálat közel egy évszázada műkö-
dik országunkban, mindenki számára elérhetQ, nép-
egészségügyi feladatokat szem elQtt tartó ellátási 
forma, különös tekintettel a várandós anyák, a cse-
csemQk, a kisgyermekek, az iskoláskorúak egész-
ségének védelmében, egészségfejlesztQ magatartá-
suk kialakításában. A „védQnQség” hungarikum is, 
mivel ilyen jellegű szolgálat Európában csak Ma-
gyarországon létezik.  
 

Forrás: www.kiskapocs.hu 

 

  Június 13-án ünneplik a védőnőket 

Németh Bettina, Vezse László 
családgondozók 

 

Kondor Tünde 
védőnő 

 



Anyák Napi megemlékezés a Kastélykerti Gyerekházban 
 

Kevés olyan kedves ünnep van, mint az Anyák Napja. Ekkor köszöntjük édesanyá-
inkat, megköszönve nekik a szeretetet és gondoskodást, amellyel születésünk óta 
elhalmoznak minket. ErrQl az ünneprQl a gyerekházban sem feledkezhettünk meg, 
hiszen az édesanyák nap mint nap ellátogatnak hozzánk, gyermekeik érdekében.  A 
gyerek segítése, a szülQi kompetencia növelése, a család és a gyerekház közötti 
kapcsolat erQsítése elengedhetetlen számunkra.   
Az anyák napi műsorunk során, a köszöntQ beszéd után vetítést néztünk a szülQk-
kel, gyerekekkel, amelyet éneklés követett; Szandi Anya című számát énekeltük. 
Ajándékokkal is kedveskedtünk az anyukáknak; kézzel varrott virágokat kaptak, 
valamint nagyított képeket a kicsikrQl. Mindenki nagyon örült az ajándékoknak. A 
műsor után tortával kedveskedtünk nekik, amit nagy örömmel fogadtak mind kicsik 
mind nagyok. Nagyon szép délelQtt volt, valamennyien örömmel tértek haza.  
 

 

Bográcsozás a 

Kastélykertben 
 

Végre itt a jó idQ és ezt igyek-
szünk ki is használni. A gye-
rekházunk fantasztikus kör-
nyezetben helyezkedik el; 
adott minden a kerti partikhoz. 
Ezen felbuzdulva paprikás 
krumplit fQztünk bográcsban. 
A szülQk segítségével már 
korán elkezdtük az elQkészü-
leteket; Qk pucolták meg a 
krumplit, a hagymát. Amíg 
rotyogott a finom étel, a gye-
rekekkel homokoztunk, lab-
dáztunk, sok játékot vittünk ki 
a szabadba, amit a kicsik fel-
szabadultan használtak. De a 
munkából is kivették a részü-
ket, hiszen amikor fogytán volt 
a száraz fa, a szülQkkel segí-
tettek nekünk gyűjteni. Ezt a 
feladatot különösen élvezték. 
A Kastélykertben a filagória 
alatt szépen megterítettünk és 
vidám hangulatban fogyasztot-
tuk el a paprikás krumplit. 
Ezzel elkezdtük a szabadban 
a sütés – fQzést, amit a nyár 
folyamán még sokszor meg-
ismétlünk majd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Szép időben bográcsoztak 

Pünkösdi uralkodókat választottak 

 

 

Pünkösdi megemlékezést tartottak a Kastélykerti Gyerekházban 
 

Megrendeztük az elsQ pünkösdi 
megemlékezést a gyerekházban, ami 
nagyon nagy sikert aratott a szülQk és 
gyerekek körében. Ilyen rendezvé-
nyünk még soha nem volt, de ezután 
biztos mindig megemlékezünk majd 
errQl is.  
Községünkben már nem él ez az 
ünnepi hagyomány, ezért fontosnak 
tartottuk, hogy a gyerekek és a 
szüleik megismerjék. A Szentlélek jele 
a fehér galamb, így kézműves 
foglalkozásokon készítettünk fehér 
madarakat, egy falubeli pedig élQ 
fehér páva galambot is hozott hoz-
zánk kalitkában, amelynek különösen 
örültek a kicsik.  
Pünkösdi királyt és királynét is 
választottunk ezen a napon, akik 
koronát, királyi ruhát és palástot 
viselhettek. A török basa kijelölése 
sem maradt el, a hagyomány szerint a 
legrosszabb gyereket választották ki 
erre a szerepre, de nálunk a legjobb 
gyerek kapta meg a címet, aki turbánt 
kapott a fejébe.  

Pünkösdi 
rózsát is 
kaptunk 
ezen a 
szép na-
pon, hi-
szen a 
hiedelem 
úgy tartja, 
hogy pün-
kösdi ró-
zsát szok-
tak a 
mosdó-
vízbe 

szórni, hogy egészségesek legyenek. A 
hagyomány szerint a legények pünkösdi rózsát 
tettek annak a lánynak az ablakába, akinek 
udvarolni akartak. 
Egy újabb hagyomány a zöldág-járás, amikor is 
nyírfaágat, gyümölcságat, bodzát tettek 
pünkösdkor a házakra, az istállókra, hogy távol 
tartsák tQlük az ártó, gonosz szellemeket. Mi a 
gyerekházban zöldágak alatt játszottuk el a 
„Bújj, bújj zöld ág…” játékot. Nagyon szép nap 
volt.  

 
 

A Madarak és Fák napját ünnepelték gyerekek és felnőttek 
 

A Madarak és Fák Napját ünnepeltük a gyerekházban. Nagyon jó lehetQség számunkra 
ilyenkor is a park, hiszen a növények és madarak közvetlen környezetében lehetünk, 
ahol különbözQ foglalkozásokat, programokat szervezhetünk. 
A Madarak és Fák Napja alkalmából sétáltunk a parkban és hallgattuk a madarak csiri-
pelését. Természetesen eközben a nagyobb gyerekek megtanulták, hogy csendben kell 
lenni, hogy a természetet ne zavarjuk meg, vigyázzunk rá. Verseket, dalokat és más 
egyéb tevékenységeket figyelembe véve e téma köré gyűjtöttünk mindent és a hét  

folyamán dolgoztuk fel. Papírból madarakat hajtogattunk, és festettünk, fecskét készítettünk kartonból. Az 
egyik édesanya kalitkában hozta fel a papagáját, amit a kicsik örömmel nézegettek, majd egy családhoz is 
ellátogattunk, ahol a háziállatokat tekintettük meg. A házigazda nagy szeretettel várt minket. Megsimogat-
hattuk a hatalmas pulykát, a kiscsirkéket, a tyúkokat, a kacsákat pedig fűvel etethettük. Közben a cicákat 
dédelgettük, simogattuk. Nagy élmény volt még mindenkinek a nyuszik etetése. Nagyon jól éreztük ma-
gunkat ezen a szép délelQttön. 

Czentnárné Márton Tünde 
gyerekház vezető 
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                                                     Gyereknapon is kedveskedtek a kisebbeknek 
 

Zeneszótól volt hangos a Kastélykert gyereknapon. A kicsik évrQl évre türelmet-
lenül várják ezt a napot, hiszen rengeteg szórakozásra van lehetQségük. Hisz-
szük, hogy a gyereknapi rendezvények során a gyerekek érzik, hogy odafigye-
lünk rájuk, hiszen a legtöbb program kulturális vagy készségfejlesztQ jellegű.  
Gyerekházunk meghívta az óvodát is erre a fontos alkalomra. KivetítQn zenéket 
néztünk, amelyeket közben mindenki hangosan énekelt, és a taps sem maradt 
el. Megtanultuk mozdulatokkal kísérve a Nád a házam teteje, valamint a Ha jó a 
kedved című dalt is, majd táncra perdült mindenki. Közben folyamatosan arcot 
festettünk a kicsiknek, hiszen jó móka és mindig feldobja a hangulatot. A nap 
fénypontja a százszeletes torta volt, amin két tűzijáték égett. Közben énekeltük 
Pintácsi Viki Ez a mi napunk végre című dalát. Kézműveskedtünk is; lufi sablon-
ra tépéssel színes papírdarabokat ragasztottunk, amelynek az aljára rá volt írva, 
hogy GYEREKNAP.  
Nagyon vidám délelQtt volt, a kicsik és az ovisok is jól érezték magukat. 

 

Idén is ellátogattak az állatkertbe 

 
Mátészalkán gyűltek össze a Karitász tagjai 

Tóth Zsuzsanna 
Karitász vezető 

Családias találkozó – Egyházmegyei 
Karitász napot rendeztek Mátészalkán 
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Állatkerti kirándulásra mentek a legkisebbek a Kastélykerti Gyerekházzal 
 

Már hagyomány a gyerekházunk 
életében, hogy minden évben ellátoga-
tunk a Nyíregyházi Állatparkba. Idén is 
felkerekedtünk a gyerekházas szülQkkel 
és gyerekekkel, hogy megcsodálhassuk 
az állatkert gazdag állatvilágát. Hossza-
san tervezgettünk és készülQdtünk, 
hiszen kicsi gyerekekkel elindulni egy 
ilyen kirándulásra nem egyszerű. 
Sikerült mindenkinek babakocsit 
szereznünk, így a szülQk kényelmesen 
vihették végig gyermekeiket az állat-
parkban.  
Mind a szülQk, mind a gyerekek élvezték 
a látványt. Hosszasan elidQztünk egy - 
egy állat elQtt. A majmok nyerték el talán 
leginkább mindenki tetszését, de a 
hatalmas elefántok, a kecses nagy-
macskák és a színes madárvilág is 
elkápráztatott minket.  

A nemrég átadott Viktória ház óriási 
élmény volt. Ebben egy dél-amerikai 
gyűjtemény kapott helyet, benne ritka, 
különleges állatokkal. Névadója, az 
amazonasi tündérrózsa, melynek a 
levele elbír egy kisgyereket. A ház 

központi részében egy páncéloshüllQ-
gyűjtemény található, tanyázik ott 
mississippi aligátor, kajmán, kubai 
krokodil is. 
A Zöld Piramis Ócenáriuma megunha-
tatlan a kis csapatunk számára. Minden 
évben ez a kirándulás fénypontja. A 
tengeri óriások között egy csodavilág-
ban érezhettük magunkat. Ezt bizonyí-
totta a gyerekek arca is, amikor ide 
bementünk. 
Nagyon jó kis csapat volt a miénk, 
vidám hangulatban telt a nap. A 
gyerekeknek fagyival is kedveskedtünk 
még, amit boldogan majszoltak el.  Már 
alig várjuk a következQ kirándulást. 
Köszönjük szépen a fenntartónknak, 
hogy támogatja a kirándulást évrQl évre!

Egyházmegyei Karitász napot tartot-
tak június 13-án Mátészalkán, a 
Széchenyi István Katolikus és Német 
Nemzetiségi Általános Iskolában. Az 
egyházmegyébQl tizennyolc csoport 
vett részt a találkozón.  
ElsQként Mészáros László Karitász 
igazgató köszönte meg az Egyház-
megyei Karitász szervezetén belül 
működQ önkéntesek munkáját, 
valamint beszámolt a Karitász elmúlt 
évi tevékenységérQl.  
A nap vendége volt Tóth Miklós 
görögkatolikus parókus atya és 
hittanár, aki két elQadást tartott a 
résztvevQknek. A gondolatai többek 
között arra a kérdésre irányultak, hogy 
van-e értelme segíteni másokon, 
amikor az esetek nagy százalékában 
még egy köszönöm szót sem kap  

 
viszonzásul a segítQ. Erre a kérdésre Jézus a válasz, aki 
ugyanígy átélte a mi szociális elesettségünket. Az egész 
karitatív szolgálat Prá mutat – mondta Miklós atya –, hiszen tanítása mellett 
teszünk tanúságot. Ez valósul meg a mai világunkban is, hiszen voltak és 
vannak, akik vállalják ezt a szolgálatot és a pogány világ elQtt is példaképek, mint 
például Kalkuttai Boldog Teréz anya, Böjte Csaba atya – zárta gondolatait a 
parókus atya. Ezután kötetlen beszélgetés keretében osztották meg egymással a 
tapasztalatokat a karitász csoportok és közben kézműves foglalkozáson is részt 
lehetett venni, amelyhez a Váci 
Egyházmegye munkatársai adtak 
ötleteket.  
Végezetül Mészáros László egyház-
megyei karitászigazgató díszokleve-
leket adott át. 
A nap zárásaként a találkozó 
résztvevQi bekapcsolódtak a fatimai 
engesztelQ imaest programjába, 
amely szentmisével és fáklyás 
körmenttel zárult. Jó hangulatú, 
családias találkozó volt. 

Remekül szórakoztak a gyerekek 



Úrnapi istentisztelet és körmenet 
 

Az Úrnapja Krisztus szent Testének és Vérének ün-
nepe. Szentháromság vasárnapja utáni elsQ csütörtök 
volt a napja, de Magyarországon a következQ vasár-
napon tartott fQünnep.  
Az ünnep fQ eseménye a körmenet, melyen körülhor-
dozzák az Oltáriszentséget, melyet a misézQ pap 
visz. A körmenet útvonala mentén négy oltárt állíta-
nak fel az ott tartandó rövid szertartás céljára.  A 
szertartás: egy-egy evangéliumi részletet felolvasása, 
áldás, majd utána folytatódik a körmenet. Az oltárok 
fölé lombsátrat emelnek, a földre rózsaszirmot szór-
nak. A virágszQnyeg és a díszítésre szolgáló zöld 
ágak varázserejű „szentelményeknek” számítottak. 
Az Oltáriszentség úrnapi körbehordozásának a nép-
hagyomány a gonoszt, a betegségeket és a termé-
szeti csapást elűzQ erQt tulajdonított. 
Községünkben ezt az ünnepet június 7-én tartottuk 
meg. A körmenet végén minden gyermek kapott egy-
egy jégkrémet a Karitász csoport jóvoltából. 
 

Tóth Zsuzsanna, Karitász vezető  

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 Elsőáldozások és konfirmálás Pusztadoboson 
 

ElsQáldozáskor a gyermek elsQ alkalommal találkozik az 
Oltáriszentséggel, hitünk szent titkával, Jézus Krisztussal, aki 
a szentostyában rejtQzködve az örök élet kenyereként jön el 
hozzánk az áldozás boldog pillanatában. Erre az elsQ 
találkozásra és a késQbbi gyakori szentáldozásra fel kell 
készülni a gyerekeknek, amely felkészülés a hittanórákon 
történt.  
 

A római katolikus templomban május 17-én tartották az elsQ-
áldozást, amelyben idén tizenöt gyermek részesült. 
(Balogh Nóra, Balogh István, Berki Gábor, Biró Dalma, 

Czentnár Márk, Horváth 
Mária, Horváth Petra, 
Jakab András, Jóni Já-
nos, Jóni Patrik, Máté 
Ferenc, Rostás Róbert, 
Rostás Roland, 
Rutkovszki Nóra, Tóth  
 

 
 

A görög katolikus temp-
lomban három gyerek 
vehette magához elsQ 
alkalommal az Oltári-
szentséget június 7-én. 
(Korba Tamás, Vass Haj-
nalka Éva, Vékony Mari-
anna) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Aranymiséjét tartotta Fülöp Sándor 
 

Fülöp Sándor esperes úr ő0 éves szolgálata alkalmából 
adott hálát az Úrnak június 28-án aranymise keretében.  
Fülöp Sándort 196ő. június 20-án szentelték pappá 
Egerben.196ő és 1967 között Mérken volt káplán, 1967-
tQl 1980-ig pedig plébános Pátyodon.1981 és 198ő kö-
zött látta el a Pusztadobos-Papos plébániát. 1981 és 
1997 között h. esperes a Szatmári kerületben, 1992-tQl 
érseki tanácsos,1999-tQl c. kanonok, 2012-tQl c. apát. 
1980 óta plébános Pusztadoboson. 
Fülöp Sándor aranymiséjén megjelentek a környezQ 
települések papjai, többek között az egy héttel korábban 
ezüstmiséjét ünneplQ, pusztadobosi származású 
Bereczkei Miklós plébános, és az elQzQ nap diakónussá 
szentelt, ugyancsak pusztadobosi gyökerekkel rendelke-
zQ Markovics Balázs. Fülöp Sándor a mise végeztével 
az általános iskola konferenciatermében rendezett foga-
dás során köszönte meg a híveknek az elmúlt éveket. 
 

A katolikus újjászületés évfordulóját ünnepeljük 

 
A katolikus újjászületés 300. évfordulóját ünnepeljük idén. 
Július 26-án Debrecenben a Szent Anna – székesegyház 
elQtt 10:00-kor kezdQdik majd ezen ünnep alkalmából a 
szentmise. A mise fQcelebránsa Böcskei László nagyváradi 
megyéspüspök lesz.  
A tervek szerint Pusztadobosról is indul majd busz Debre-
cenbe, így aki szeretne, ezzel a lehetQséggel élve is eljut-
hat az ünnepi szentmisére– hirdette Fülöp Sándor esperes. 

Idén is fogadjuk a zarándokokat 
 

Az idei lesz a tizenötödik alkalom, hogy a kárpát-
aljai zarándokok Pusztadoboson pihennek meg. A 
gyalogos zarándokok július 17-én, pénteken ér-
keznek hozzánk, hogy másnap tovább folytassák 
útjukat Máriapócsra, Illés próféta búcsújára. 
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A református imaház-
ban konfirmálás alkal-
mával erQsítették meg 
Krisztushoz és a refor-
mátus gyülekezethez 
való tartozásukat a 
gyerekek. 
(Kozma Adrienn, Pál 
Nikolett, Pataki Nóra, 
Váradi Tamás) 

Gréta) 



Könyvajánló 
 

 

 
 

Danielle Steel újabb kötete 
található meg a Községi 
Könyvtárban. Az Egy tökéle-
tes élet című könyv várja a 
romantikus irodalom kedve-
lőit. 

 

 
 

Csukás István jól ismert, 
játékos gyermekverse, a Sün 
Balázs várja a könyvtár 
olvasóit. A gyerekek kedven-
cét két éves kortól ajánljuk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kreatív fog- 
lalkoztatók  
segítenek 
kicsiknek és  
nagyoknak 
színes aján- 
dékok, dekorációk elkészítésé-
ben. A Papírcsíkfűzés a gyere-
kek nagy kedvence lehet, 
hiszen rendkívül egyszerű, 
látványos alkotásokat tudnak 
létrehozni. A Dobozfigurák és 
ragasztott díszek segít a gye-
rekek kézügyességének fej-
lesztésében, és szép ajándé-
kokat, asztali díszeket készít-
hetnek. 

 
Idén is megrendezték a hangosolvasási versenyt 

ÚJ KÖNYVTÁRI NYITVA TARTÁS 
 

HétfQ:            12:00 - 17:00 
Kedd:            10:00 - 17:00 
Szerda:         12:00 - 17:00 
Csütörtök:     10:00 - 17:00 
Péntek:         12:00 - 17:00 
Szombat:      14:00 - 16:00 

Vasárnap zárva 

                                    Az olvasóknak köszönhetően  
                                    is bővül a könyvtár kínálata 

 

Riczu Istvánnénak és Kovács Tibornak kö-
szönhetQen új könyvekkel gazdagodott a Köz-
ségi Könyvtár, Jakab Szabolcsné felajánlásá-
val a DVD filmek, Bereczki Gabriella jóvoltából 
pedig az újságok kínálata is bQvült. Bacsó Im-
réné egy pálma virágot ajándékozott a könyv-
tárnak, amely szép dísze lett a helynek. 
Ezúton is köszönjük az olvasók felajánlásait! 

 

 

 

A kisebbeket várta a könyvtár a Gyermekkönyvhónap alkalmából 
 

 

A Móricz Zsigmond Megyei és 
Városi Könyvtár Gyermekkönyvtá-
ra, a Szabolcs-Szatmár-Beregi 
Gyermekkönyvtáros Műhely és a 
Móricz Zsigmond Kulturális Egye-
sület április 13. és május 13. között 
megrendezte a 42. Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Gyermek-
könyvhónap rendezvénysorozatot, 
amelyben a pusztadobosi Községi 
Könyvtár is részt vett. 
 
A negyvenkettedik alkalommal 
megrendezett Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Gyermekkönyvhónap 
rendezvénysorozatába a 
pusztadobosi könyvtár is bekapcsoló-
dott, és három napon keresztül 
szervezett programokat fiatal olvasói-
nak, buzdítva Qket a könyvtár gyakori 
látogatására.  
Május ő-én rajzversenyre invitálta az 
óvodásokat és az általános iskola alsó 
tagozatosait a „Kedvenc Mesém” 
rajzpályázat keretén belül. Az iskolá-
sok a könyvtárban készítették el 
alkotásaikat, amelyben Pusztafia 
Györgyné nyugdíjas rajztanár volt a 
segítségükre. Hasznos tanácsokkal 
és jó tippekkel látta el a gyerekeket, 
akik változatos technikával dolgoztak; 
születtek alkotások színes ceruzával, 
vízfestékkel, és zsírkrétával is. A 
rajzokat május 7-ig tekinthették meg a 
könyvtárba látogatók, és szavazhattak 
is a nekik legjobban tetszQre. Minden 
versenyzQ ajándékot kapott a részvé-
telért, a legjobbak pedig könyvjuta-
lomban részesültek. 
Május 6-án az óvodásokat fogadta a 
könyvtár egy mesedélelQttre. Szilasi-
né Czentnár Csilla óvónQ tartott 
felolvasást a nagycsoportosoknak a 
kedvenc meséjükbQl, a Piroska és a 

farkasból, majd a mindenki által kedvelt 
Bogyó és Babóca című mesesorozat két 
részét nézték meg, zárásként pedig tavaszi 
körjátékot játszottak.  

Május 7-én, a Községi Könyvtár gyermek-
könyvhónapi programsorozatának zá-
rónapján megrendezte a hagyományos „Így 
olvasok én!” Hangosolvasási versenyt.  
Az alsó tagozatos diákok vettek részt a 
megmérettetésen, amely során egy ismert és 
egy ismeretlen szöveget kellett felolvasniuk a 
zsűri és a közönség elQtt. Lelkesen készültek 
a kihívásra, minden kisdiák bátran és 
ügyesen szerepelt, a zsűri pedig éppen ezért 
minden versenyzQt szép könyvjutalomban 
részesített. Gratulálunk minden résztvevQ-
nek! 
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Gratulálunk az IKSZT Kupa győztes csapatának 

III. IKSZT KUPA VÉGEREDMÉNY: 

Első helyezett: EL-ES-EL 
Második helyezett: EGY GÓLT SE 
Harmadik helyezett: NYAKFEJEK 

           Pusztadobos ízeit kutatjuk és gyűjtjük 
 

Helyi értékek kutatásába kezdett Pusztadobos. A Nemzeti 
Művelődési Intézet (NMI) ösztönzésére helyi értéktár létrejöt-
tét szorgalmazzák a pusztadobosi lakosok. Első lépésként a 
községre jellemző ételek összegyűjtésébe fogtak bele. 

 

 

 
Helyi ízek rotyognak az üstben  

 
 

Harmadik futballtornáját rendezte meg az IKSZT 
 

Kispályás labdarúgó tornát szervezett a pusztadobosi IKSZT, immár 
harmadik alkalommal. A tornának a Pusztadobosi Általános Iskola 
sportpályája adott helyet június 20-án.  
Már reggel gyülekeztek a focisták, akik nem csak helyiek voltak, 
hiszen a környezQ településeken élQ fiatalok is neveztek a rendez-
vényre, így összesen hét csapat indult a versenyen. Minden csapat 
szépen teljesített, az elsQ három helyezettet kupával díjaztuk. A 
rendezvény sikerére garancia volt a résztvevQk sportolás iránti vá-
gya és a felhQtlen szórakozás lehetQsége. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Áprilisban a Nemzeti MűvelQdési Intézet 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Irodájának munkatársai látogattak el 
községünkbe, hogy a helyi értéktár 
létrejöttét szorgalmazzák Pusztadobo-
son. Ennek kapcsán el is indult közsé-
günkben a helyi értékek felfedezése, 
amelynek elsQ lépéseként a Pusztado-
bosra jellemzQ ételek összegyűjtését 
határozták meg a község lakói. Ezen 
ötlet kivitelezését pedig kisebb összejö-
vetelek formájában, községünk lakóinak 
megvendégelésével képzelték el. Ennek 
megvalósulása május Ő-én indult el, 
amikor is elsQ alkalommal gyűltek össze 
a pusztadobosiak a Kastélykertben,hogy 
elkészítsék Pusztadobos egyik „ízét”, a 
krumplispaszulyt. Amíg kint zajlottak az 
elQkészületek, addig a Kastélykerti 
Gyerekház épületében gyülekeztek a 
vendégek, akiket túrófánkkal kínáltak a 
vacsora elkészüléséig.  
Pusztadobos lakosai május 18-án 
gyűltek össze második alkalommal, hogy 
ezúttal padlutkát készítsenek. A helyi 
asszonyok már a fQzés elQtti napon  
 
 
 
 
 

 
összejöttek az IKSZT-ben, hogy a 
szükséges elQkészületeket elvégezzék, 
másnap pedig folytatták a már megkez-
dett munkát. A rendezvényen elindultak 
a beszélgetések, a helyi értékek 
tényleges felfedezése, mindenki 
igyekezett felidézni a régi emlékeket, 
Pusztadobos sajátosságait.  
Június 29-én tartották a harmadik 
rendezvényt, amely során kötött leves és 
rongyos lángos készült. Az eseményre 
ezúttal ellátogatott a vásárosnaményi 
Beregszem HagyományQrzQ 
Művészeti és Kulturális 
Egyesület is, akik a hagyo-
mányok Qrzésének fontossá-
gát szem elQtt tartva érkeztek 
hozzánk. Az egyesület útjára 
indította községünkben a 
vándor-mintakendQt azzal a 
céllal, hogy a pusztadobosiak 
is saját hímzésükkel díszít-
hessék azt. Ennek érdekében 
folyamatosan megszólítjuk a 
varrni tudó asszonyokat, 
azonban bárki, aki szeretne 
 
 
 
 
 

 
 

részese lenni ennek a hagyományQrzQ 
kezdeményezésnek, és szívesen 
készítené el motívumait a mintaterítQn, 
jelezze ezen igényét a könyvtárban, 
Jurkinya Krisztinánál. 
Községünk polgármestere, Dani Attila is 
jelen volt a rendezvényeken, hogy 
támogatását fejezze ki az összejövetelek 
és a helyi értéktár létrejötte iránt. A 
szorgoskodásokat pedig a Nemzeti 
MűvelQdési Intézet is figyelemmel követi. 

 

A vajai Tárogatós Világtalálkozóra voltak kíváncsiak a pusztadobosiak 
 

Az ő. Tárogatós Világtalálkozót tartották Vaján július 1. és 12. között. A világtalálkozó házigazdája, a vajai Rákóczi Tárogató 
Egye-sület tagjaként községünk polgármestere, Dani Attila is részt vett a rendezvényen, és tárogatójátékával hozzájárult az 
eseményhez. A tárogató egyesület fogja össze a magyar és külföldi tárogatósokat, akik közül több mint száz résztvevQ 
érkezett a találkozóra. A tárogatósok hangversenyeket adtak, és elQadásokon vettek részt az ötévente megtartott rendez-
vény során. Pusztadobosról is voltak érdeklQdQk, akik ellátogattak a világtalálkozóra több napon keresztül, részt vettek a 
megnyitón és gyönyörű hangversenyeken is. 
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Ganyu Tamás 

 

Tárogatós világtalálkozóra voltak kíváncsiak 
 

Az ő. Tárogatós Világtalálkozót tartották Vaján július 1. és ő. között. 
A világtalálkozó házigazdája, a vajai Rákóczi Tárogató Egyesület 
tagjaként községünk polgármestere, Dani Attila is részt vett a ren-
dezvényen, és tárogatójátékával hozzájárult az eseményhez. A tá-
rogató egyesület fogja össze a magyar és külföldi tárogatósokat, 
akik közül több mint száz résztvevQ érkezett a találkozóra. A tároga-
tósok hangversenyeket adtak, és elQadásokon vettek részt az öt-
évente megtartott rendezvény során. Pusztadobosról is voltak ér-
deklQdQk, akik ellátogattak a világtalálkozóra több napon keresztül, 
részt vettek a megnyitón és gyönyörű hangversenyeken is. 

      Hangversenyeket is adtak a tárogatósok a találkozón 
 



 

Születtek 
 

201ő. április 6. 
Horváth Leila Kornélia 

 

201ő. május 2. 
Balogh Bence 

 

201ő. június 19. 
Stefán Máté 

 

Házasságot kötöttek 
 

201ő. május 23. 
Baranyi Dóra és Stefán Gábor 

 

201ő. június 25. 
Kovács Krisztina és Bíró Zsolt 

 

Elhunytak 
 

201ő. május 10. 
Jóni Istvánné 

 

201ő. július 8. 
Papp Elekné (volt 

pusztadobosi lakos) 
 

201ő. július 10. 
Antek József 

 

 

„Süssünk, süssünk valamit…” 
 

Sült fagylalt 
 

Hozzávalók: 
pár gombóc fagyi jéggé fagyasztva  
2 db tojás  
tej 
liszt 
cukor 
fahéj 
olaj a sütéshez 
 
Elkészítés: 
A tojásból, a lisztből, a tejből, a cukorból, 
a fahéjból nagyon sűrű palacsinta tésztát 
készítünk.  
Az olajat felforrósítjuk (itt nem szabad 
spórolni az olajjal).  
A fagyi gombócokat (amik tényleg fagyo-
sak) belemártjuk a masszába és mehet is 
a forró olajba. Mindkét oldalát megsütjük. 
Nem kell sokáig sütni, mert akkor a fagyi 
elolvad, csak éppen, hogy aranyszínű 
legyen.  
Fahéjas porcukorral tálaljuk és azonnal 
fogyasztjuk. 
 
Forrás:www.tutireceptek.hu 
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Kárpátaljáért futottak, Pusztadoboson pihentek 
 
Pusztadoboson pihentek meg június 18-án Hídvégi-Üstös Pál és 
Takár „Katyó” Károly ultrasportolók, akik Kárpátaljáért futottak 
500 km-t Váctól Viskig. 
 
Hídvégi-Üstös Pál és Takár „Katyó” Károly ultrasportolók öt nap alatt 
tettek meg ötszáz km-t futva Váctól a kárpátaljai Viskig, ahol a Koro-
navárosok Találkozójára érkeztek. „Együtt Kárpátaljáért!” Ez volt az 
üzenete a június 1ő-én indult programnak, amely során Kárpátaljára 
kívánták felhívni a figyelmet. Az út során számos település fogadta és 
köszöntötte a két futót, köztük Pusztadobos is, ahová június 18-án, a 
késQ esti órákban érkeztek, hogy megpihenjenek.  
„Azt a megbízást kaptam a kárpátaljai magyar emberektQl, hogy egy 
üzenetet vigyek.” – mondta Hídvégi-Üstös Pál. Továbbra is örömmel 
várják Kárpátaljára a turistákat, akiknek nincs mitQl félniük, hiszen az 
ukrán háború messze zajlik – szól az üzenet. Azok a települések, 
amelyek kimondottan a turistákból éltek, a látogatók hiánya miatt 
most nehéz helyzetbe kerültek, így rájuk szerette volna felhívni a 
figyelmet a sportolópáros a médián keresztül, amely sikerült is. Út-
közben többen csatlakoztak hozzájuk; Tiszabecsnél lépték át az uk-
rán-magyar határt ahová futók és kerékpárosok kísérték Qket, miköz-
ben a települések polgármesterei is támogatásukat fejezték ki, illetve 
olyan szponzorokat is sikerült találniuk, mint például a Volkswagen 
vagy a Baptista Szeretetszolgálat. 
 

Hídvégi-Üstös Pál futótársa, az 
aknaszlatinai óbányász, a kárpátaljai 
magyarság zászlóvivQje Takár „Katyó” 
Károly a hagyományQrzés híve. Ha-
gyományQrzQ klubja is van, amellyel 
kerékpáron a Keleti-Kárpátokat járják, 
és a magyar igét hirdetik. „A nagy 
Magyarországot, hazámat szolgálom.” 
– mondta Takár Károly, aki régi barát-
ja, Hídvégi-Üstös Pál hívására vett  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pusztadobosra is befutottak 

részt ezen a humanitárius futáson. „Tenni, ott lenni, 
részt venni, cselekedni a magyarságért. Senkit és 
semmit nem feledni.” Ezt tartja második jelszavának 
„Katyó”, aki szívügyének tekinti azon tudat manifesz-
tálását miszerint a magyarság élt, él és élni fog. A 
magyaros önnemesítés fontosságát is kiemelte, 
vagyis „a nagy Magyarország történelmi eseményei-
re való figyelemfelhívással a magyarság egyesíté-
sét.” 
 „Vác város képviselQtestülete is eljön a Koronavárosok Találkozójára, hogy mint-

egy 500.000 Ft-os támogatásban részesítsék TécsQt, Vác kárpátaljai testvértelepü-
lését.” – mesélte Hídvégi-Üstös Pál, akinek „Katyóval” feladata volt a futás során 
Vác városának levelét is elvinni Viskre. A futás mottója a fiatalság inspirálása, és 
hogy sikerüljön rávenni az anyaországot arra, hogy tegyenek Kárpátaljáért, aho-
gyan már többször is tették. „A felmentQsereg az anyaországban nem felejt el min-
ket. Hálásak vagyunk érte.” – mondta Takár Károly. 
Hídvégi-Üstös Pál azt is kiemelte, mitQl is különleges még számára ez a küldetés: 
„A tizenkét éves fiam, Domonkos kerékpárral kísér minket az úton.”  
A Tisza Nagykövete már többször is járt Pusztadoboson. „Jó barátom a 
pusztadobosi polgármester. Tisztelem amit képvisel, és tetszik a falu összefogása.” 
– mondta. „Hinni kell abban, amit Isten fia ránk bízott, amit az apostolok hátra 
hagytak számunkra. Én ebben hiszek, és megpróbálok így élni.” – zárta gondolatait 
Hídvégi-Üstös Pál. 
A két futó másnap délelQtt indult újra útnak Pusztadobosról, majd június 21-én ér-
keztek meg Viskre. 

 


