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Ünnepélyes átadók Februárban 
 

BefejezQdött községünk két nagyobb beruházása, az egészségház 
épülete és a római katolikus templom tetQszerkezetének felújítása. Az 
ünnepélyes átadást február 27-én tartották. Az ünnepi szentmisét Bosák 
Nándor Debrecen-Nyíregyházi megyés püspök mutatta be a templom-
ban, az egészségház elQtt Dani Attila, Kovács Sándor és Szabó István 
vágták át a nemzeti színű szalagot. 

  
 

bővebben a 3. oldalon Szakmai workshopon 
vett részt a  

Kastélykerti Gyerekház  
Baktalórántházán. 

 

bővebben a 10. oldalon 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Helyi Kézműves Kiállítás 
 

Helyi Kézműves Kiállítás címmel nyitott meg 
február 26-án Pusztadoboson a község 
lakosainak kézműves alkotásait felvonultató 
tárlat. A kiállítás – amely a helyi értékek 
fontosságát hivatott hangsúlyozni – egy héten 
keresztül volt megtekinthetQ a Pusztadobosi 
Általános Iskola konferenciatermében. 
 

 
 

bővebben a 7. oldalon 

Helyi  értékeket  kutatunk 

 
Az IKSZT szervezésében szakmai 
megbeszélést tartott április 22-én a 
Nemzeti MűvelQdési Intézet (NMI) 
községünkben. Az NMI célja, hogy 
községünkben Helyi Értéktár Bizott-
ság létrejöttével segítse elQ Puszta-
dobos régi hagyományainak, új érté-
keinek feltárását és megQrzését. 
 
bővebben a 9. oldalon 

A Karitásznak lehetősége volt 
számos családnak segíteni az 
elmúlt hónapokban.  
 

bővebben a 10. oldalon 
Csecsemőápolási 
versenyen vettek 
részt az általános 
iskolás gyerekek. 
Kondor Tünde vé-

dőnő készítette fel 

és kísérte el őket. 
 

bővebben a 8. oldalon 

 

„Itt a farsang, áll a bál…” 
 

Községünk intézményei is elűzték 
a telet, és megünnepelték a far-

sangot február hónapban. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

bővebben a 11. oldalon 

Mozgalmas negyedévet zárt a Pusztadobosi Óvoda 
A karácsonyi és szilveszteri hangulatot követQen sem tétlenkedtek az óvoda 
szorgos kis gyermekei és dolgozói. Miután elűzték a telet a farsangi mulat-
sággal, belevetették magukat a tavaszi jó idQbe. Megünnepelték március 1ő-
ét, a nQnapot, és a húsvéti locsolkodás sem maradt el. 
 
bővebben az 5. oldalon 

 

Éves gyermekvédelmi 
tanácskozás  

zajlott Pusztadoboson, 

ahol a település vala-

mennyi jelzQrendszeri 
tagja részt vett. 

 

bővebben a 9. oldalon 



 

 
 

A római katolikus templomban elsQáldozás, a reformá-
tus imaházban pedig konfirmálás lesz idén.  
 
ElsQáldozás idQpontja: május 17., 8:30 
Konfirmálás idQpontja: május 17., 1Ő:00 
 
Római katolikus templombúcsú lesz május 10-én, 
15:00-kor. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

                       
Tóth Tibor r. hadnagy 

                 őrsparancsnok 
 
A rendQrQrsön kettQ szabálysértési eljárás indult a Pusz-
tadobosi Polgármesteri Hivatal, valamint a helyi általános 
iskola elQl lezáratlanul hagyott kerékpárok ellopásának 
ügyében. 201ő. március 13-án a helyi általános iskola 
egyik tanára jelezte, hogy az iskola környékén egy isme-
retlen fiatal férfi gyanúsan viselkedik. A bejelentést köve-
tQen a rendQrök a településre mentek és mire odaértek a 
férfi eltulajdonított egy kerékpárt, amely cselekményén 
tetten érték. Az elQállítását követQen a férfi elismerte a 
kerékpárok eltulajdonítását, így ellene a büntetQeljárást a 
Vásárosnaményi RendQrkapitányság bűnügyi osztálya 
folytatja. 

 

 A nemzetközi nőnap alkalmából Puszta-

dobos község polgármestere és az intéz-

mények férfi dolgozói köszöntötték a nQi 
dolgozókat március 9-én. A Pusztadobosi 

Általános Iskola konferenciatermében fo-

gadta ellátás az ünnepelteket, sütemény és 
gyümölcsbólé kíséretében. Dani Attila pol-

gármester köszöntQje után a férfiak színes 
nQnapi versekkel emlékeztek meg a nQk 
fontosságáról. Minden hölgy egy-egy deko-

ratív harisnyavirágot kapott ajándékba e 
nap alkalmából. 
 

 

 Községünk immár harmadik alkalommal 
készül a Közösségi Nap Pusztadoboson 

elnevezésű rendezvény megszervezésére. 
A közösségi nap idQpontja: 201ő. augusz-

tus 15. 

 

 Tájékoztató a kerti hulladék égetésére, 
valamint a tűzgyújtásra vonatkozó fon-

tosabb szabályokról: 

„A kerti hulladék égetésére csak abban az 
esetben kerülhet sor, ha hasznosítása, vagy el-

szállítása nem lehetséges.” 
 

„A kerti hulladék égetése (…) 201ő. április 21. 
napjától, a hét minden napján – kivéve a vasár-

napot -, 7:00 óra és 17:00 óra közötti idQszak-

ban végezhetQ, kivéve az országosan elrendelt 
általános tűzgyújtási tilalom idején.” 
 

„Ünnepnapokon az égetés tilos.” 
 

„Az égetendQ hulladék kommunális, ipari erede-

tű (műanyag, gumi) hulladékot nem tartalmaz-

hat.” 
 

Forrás: Ilki Közös Önkormányzati Hivatal 
 jegyzője által kiadott tájékoztató 

 

BQvebb információért a Polgármesteri Hivatal-

ban érdeklQdhetnek! 
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               Csorba Piroska: Mesélj rólam 
 
Mesélj anya, 
milyen voltam, 
amikor még kicsi voltam? 
Az öledbe hogyan bújtam? 
És tehozzád hogyan szóltam, 
amikor nem volt beszédem? 
Honnan tudtad, mit kívánok? 
Megmutattam a kezemmel? 
 
Mesélj rólam! 
Hogy szerettél? 
Engem is karodba vettél, 
meleg tejeddel etettél? 
Akárcsak a testvéremet? 
Gyönyörködtél akkor bennem? 
Úgy neveztél: kicsi lelkem? 
 
És amikor még nem voltam,  
a hasadban rugdalóztam,  
tudtad-e, hogy milyen leszek, 
milyen szépen énekelek? 
Sejtetted, hogy kislány leszek? 
 
 

Mesélj anya, 
mesélj rólam! 
Milyen lettem,  
amikor már megszülettem? 
Sokat sírtam 
vagy nevettem? 
Tényleg nem volt  
egy fogam sem? 
 
Ha én nem én lettem volna,  
akkor is szerettél volna? 
 



    Bosák Nándor tartotta az ünnepi szentmisét 

Szalagátvágás az egészségház előtt 

  

 

 

PUSZTADOBOS EGYHÁZA 
 

Várasdobos 1ŐŐŐ-ben egy plébá-
niával rendelkezett, amit Szent 
Márton tiszteletére építettek. A 
templom a XVI. században a 
reformátusok használatába került; 
ekkor a katolikusok Nyírmada 
plébániájához tartoztak. Mikor a 
település a XVII-XVIII. században 
elpusztult, a templomot is lerombol-
ták, de azt nem lehet pontosan 
tudni, hogy mikor. Az alatta 
elhelyezkedQ sírboltot 1873-ban 
bontották el.  
A községben ma is álló késQ 
barokk stílusú római katolikus 
templomot Hám János szatmári 
püspök 18Ő1-ben építtette. 
A templom egyhajós, enyhén lesarkí-
tott, egyenes lezárású szentéllyel 
rendelkezik. FQhomlokzata oromza-
tos lezárású, sarkai gömb és kereszt 
dísszel vannak ellátva. KiemelkedQ 
egyszintes tornyát íves bádogsisak 
fedi, melynek csúcsában egy kereszt 
található. KülsQ felújítására 2002-ben 
került sor. 
A hajó két csehsüvegbolt-szakaszos, 
nyugati végén orgonakarzat található, 
a keleti végében pedig a szentély. 
TQle jobbra helyezkedik el a Mária-
oltár, balra a használaton kívüli 
szószék van. A padsorok végében 
szobrok láthatóak, egyik oldalt Szent 
Antal, vele szemben pedig a „Jézust 

leveszik a keresztrQl, és anyja ölébe 
fektetik” nevű szobor látható. 
Az oltár fölött látható, az utolsó 
vacsorát ábrázoló képet 2006-ban 
festették meg. 
A templom megépítése után 18Ő3-
ban a falu lakossága római katoliku-
sokból állt. Az 18ő1-es adatok szerint 
12ő fQ római katolikus, 19ő fQ görög 
katolikus, Ő fQ református és 10 fQ 
izraelita élt a faluban. 
A jelenlegi lakosság is több feleke-
zethez tartozik. Körülbelül a falu 
harmada római katolikus, melybQl kb. 
100 fQ gyakorolja rendszeresen a 
vallását.  
2014-ben, egy projekt keretében 
megújult a templom tetQszerkezete. 
MegerQsítették a lábazatot, a harang-
torony új fedelet kapott, valamint a 

letört keresztet is renoválták, és 
visszatették a helyére.  
A római katolikus templom ünne-
pélyes átadására február 27-én 
került sor. A szentmise elQtt 
Nagy Csaba tárogatóművész 
elQadását hallhattuk, majd Mihók 
Cintia mondott verset. Ezután 
Fülöp Sándor esperes köszöntöt-
te a megjelenteket. Az ünnepi 
szentmisét Bosák Nándor Deb-
recen-Nyíregyházi megyés püs-

pök mutatta be. 
A szentmisén közreműködött a 

nemrég alakult énekkar is. Ezúton is 
köszönjük a „munkájukat”. 
A mise végén Dani Attila polgármes-
ter mondott köszönetet azoknak, akik 
segítségével létrejött a templom 
felújítása. Végezetül Soltész Miklós 
egyházi, nemzetiségi és civil társa-
dalmi kapcsolatokért felelQs államtit-
kár mondott beszédet. 
A templom tetQszerkezetének 
rekonstrukciójához – a minisztérium 
támogatása mellett – az egyházköz-
ség önerQvel járult hozzá, a munkála-
tok teljes költsége meghaladta a 17 
millió forintot. 

Tóth Zsuzsanna 
(A cikk megjelent az Örömhír 2015., 

XI. évfolyam, 1. számában) 

 

 

ÁTVÁGTÁK A SZALAGOT: MEGTÖRTÉNT AZ EGÉSZSÉGHÁZ ÁTADÁSA 
 

A római katolikus templom átadásával egy idQben, 201ő. február 27-én az 
egészségház ünnepélyes átadása is megtörtént. A 2013 szeptemberében 
megnyert ÉAOP „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg – 
szakellátás fejlesztése” pályázat hatvanmilliós támogatásának köszönhetQen 
vált lehetQség községünkben az egészségház felépítésére, ahol a védQnQi 
szolgálat és az orvosi rendelQ immár egy helyen működhet. Tavaly december-
ben megtörtént a 170 m2

-es épület műszaki átadása, idén pedig az ünnepé-
lyes átadás is lezajlott.  
A római katolikus templomi ünnepség után az egészségház épülete elQtt gyűlt 
össze a falu lakossága, és a környékbeli települések polgármesterei is tisztele-
tüket tették a rendezvényen. Nagy Csaba tárogatójátékával nyitotta meg az 
eseményt, majd ünnepi beszédet mondott Dani Attila, községünk polgármeste-
re, aki köszönetét fejezte ki az egészségház megvalósításában résztvevQknek, 
és kiemelte a beruházás sikerességét. Kovács Sándor országgyűlési képviselQ 
beszédében Pusztadobos község összefogását méltatta, akárcsak Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Köz-
gyűlés alelnöke, aki kihangsúlyozta, hogy a közös cél elérése érdekében mennyi mindenre képesek lakosaink.  
A köszöntQk után Dani Attila, Kovács Sándor és Szabó István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnöke átvág-
ták a nemzeti színű szalagot, ezzel ünnepélyesen is átadva az új létesítményt. Bosák Nándor Debrecen-Nyíregyházi Megyés 
Püspök szentelte meg az egészségházat, és Bokross Elekné, községünk református lelkipásztora is megáldotta az új épületet. 
Az átadás végeztével az önkormányzat és a római katolikus egyházközösség vendégül látta a rendezvényre látogatókat az 
egészségházban, így mindenkinek lehetQsége volt belülrQl is szemügyre venni a korszerű építményt még a működés meg-
kezdése elQtt. 
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A hetedik osztály emlékezett meg a forradalomról 

A kicsiket is színház várta az iskolában 

A gyerekek megtanulták elfogadni sérült társaikat 

 

 

Bereczki Gabriella 
 

 

 

Színházi látogatás 
 

A felsQs tanulók meg-
tekinthették a Légy jó 
mindhalálig című da-
rabot február 17-én 
Vásárosnaményban, a 
nyíregyházi Mandala 
Dalszínház elQadásá-
ban. Nagyon színvo-
nalas musicalt láthat-
tak a gyerekek. FQleg 
a hetedik és nyolcadik 
osztályosoknak volt ez nagy segítség, mivel kötelezQ olvasmányuk 
a Móricz-mű, de a kisebbek is nagyon élvezték. 
Az alsósok sem maradtak kulturális élmény nélkül, de hozzájuk 
házhoz jött a színházi műsor. Pket egy délután a BIBUCZI Gyerek-
színház szórakoztatta egy érdekes elQadással, március 11-én. 

Forradalom 
 

Az 1848/49-
es szabad-
ságharcra 
emlékeztek 
kicsik és na-
gyok, 2015. 
március 13-án 
délután az 
Általános Isko-
la konferencia-
termében. Műsorral idén is a hetedik osztály készült; a diákok ver-
seket, prózákat tanultak. Az Pszirózsa NQi Klub énekével, Dani 
Attila polgármester pedig tárogatójátékával színesítette az ünnepi 
rendezvényt. Aki ott volt, az méltóképpen meg tudott emlékezni a 
forradalomról és hQseirQl, áldozatairól. 
 

Vajai versenyen képviseltette magát az általános iskola  
 

Vaján versenyeztek az iskola tanulói március 17-én. Két csapat is kép-
viseltette magát a Vay Ádám Múzeum által szervezett versenyen. He-
lyezést nem sikerült a diákoknak elérni, de rengeteg tapasztalatot 
nyertek a megmérettetéssel. Az 1. csapat tagjai: Bán Vivien, Bíró Dá-
niel, Rostás Dóra és Szabó Kornél. A 2. csapat tagjai pedig: Balogh 
Attila, Horváth Bálint, Váradi Tamás és Zámbó Ramóna.  
 

 

 

Fogadjuk el egymást! 
 

A debreceni Revita Alapítvány élményközpontú elQadást tartott 
március 25-én délután a hetedik és nyolcadik osztályos diá-
koknak. A délután folyamán megtapasztalhatták a látás- és 
hallássérültek életét. Kipróbálhatták mit érezhetnek Qk, amikor 
egyszerűnek tűnQ dolgokat kell megoldaniuk. Bepillantást 
nyerhettek egy díjazott filmbe, amely Down- szindrómásokról 
szólt, majd a nap zárásaként a bátrabbak beleülhettek egy 
kerekesszékbe is. Megpróbálhatták, hogy milyen lehet közle-
kedni egy ilyen székben. Igencsak nehéz akadályokkal kellett 
szembesülniük. A délután végére biztos, hogy más megközelí-
tésbQl látták a saját világukat és a sérültekét. 
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Erdei iskolába kirándultak 
 

Gyönyörű, napsütéses idQben látogattak el 
iskolánk tanulói a géberjéni Barkós Cinege 
Erdei Iskolába. A délelQtt folyamán túráztak 
a tanösvényen, majd a kiadós ebéd után 
mindenki kenuba szállt, hogy megismer-
kedhessen a Holt-Szamos változatos állat- 
és növényvilágával. A vállalkozó kedvűek 
az evezést is kipróbálhatták. 
A nap végén mindenki kellemesen elfáradva 
tért haza. 

 

 

 

Kulturális kikapcsolódás 
 

Ismét színházlátogatáson vehettek részt az 
általános iskola felsQsei, április 13-án dél-
után Mátészalkán. A Huckleberry Finn című 
elQadást tekinthették meg. Bár a történet 
nem tananyag, mondanivalója mégis sok 
tanulsággal szolgált a gyerekeknek. 

Kellemes kikapcsolódásban volt részük 



    
 

Karaffáné Marosvári Marianna 

 

 

A forradalomhoz kapcsolódva a hét folyamán az udvaron 
és a csoportszobákban is várról, katonákról szóló játékok-
kal játszottunk és nem maradhatott el a vers- és daltanu-
lás sem. 
A megemlékezés fénypontja a nagycsoportosok által elQ-
adott műsor volt, amelyen részt vett a kis- és középsQ 
csoport is. A műsor igen színvonalas és mutatós volt, 
amelyet az is tükrözött, hogy a többi gyerek meglehetQsen 
nagy érdeklQdéssel figyelt és hallgatott. 
 

Húsvéti locsolkodás és hímes tojás ajándékba 

Idén ugyan még téli arcát mutogatta az idQjárás, mégis az 
egyik legszebb tavaszi ünnepre, a húsvétra készülQdtünk 
óvodánkban. A locsolóvers tanulás mellett, a szorgos kis 
gyermekkezek gyönyörű húsvéti képeket, ablakdíszeket, 
hímes tojásokat készítettek, melyekkel az óvodánk folyo-
sóira, csoportszobáiba vidám, tavaszi hangulatot vará-
zsoltak. 
 

A kislányokról szólt a márciusi hónap eleje 
 

Csoportjainkban  
megkezdQdtek  
a nQnap elQké- 
születei március  
elején, hiszen  
fontosnak tar- 
tottuk, hogy mi  
is megemlékez- 
zünk errQl a je- 
les dátumról.  
Az óvodánkon  
átsuhanó fuval- 
lat; a március 8-i  
nemzetközi nQ- 
nap ünnepe mo-         
solyt csalt az ar-          A lányokat köszöntötték a fiúk 
cocskákra. Már  
napokkal azelQtt nagy volt az izgalom a csoportokban, a 
kisfiúk és kislányok arcán valami vidám, ám kicsit feszült 
várakozás tükrözQdött. A fiúk csoportonként különbözQ 
ajándékokkal készültek és járultak az aprócska hölgyek elé 
és köszöntötték Qket. A kislányok mellett azonban saját 
készítésű ajándékokkal lepték meg édesanyjukat, nagy-
mamáikat is, valamint nem maradhatott el a korábban tanult 
nQnapi vers elQadása sem. 
 

Óvodánk sem feledkezett meg a forradalomról 
 

Minden nemzet a múltjából építkezik, ahogyan a magyar is. 
Történelmi nagyjaink példaként kell, hogy elénk tűnjenek és 
utat mutassanak a jövQ felé. Óvodánkban fontosnak tartjuk 
a gyermekek nemzeti identitásának erQsítését. Egy XXI. 
századi óvodás életében egy történelmi esemény nehezen 
érthetQ. Könnyebb számukra élménnyé, érezhetQvé tenni, 
ha eljátszhatják a történéseket, és ezzel közel vihetjük hoz-
zájuk az eseményeket. Igyekeztünk hát az egész hetet az 
ünnep köré tervezni, így az azt megelQzQ napokban elkezd-
tünk beszélgetni, képeket gyűjteni az 18Ő8-as forradalom-
ról, valamint történelmünkhöz kapcsolódó színezQket – 
címer, korona, zászló, stb. – színeztek a gyerekek. Beszél-
gettünk anyanyelvünkrQl, arról, hogy Magyarország a mi 
hazánk, és hogy Pusztadobos településen élnek a gyerme-
kek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemzeti ünnepünkről az óvodások sem feledkezhettek meg 
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Az IPR-14-A-0337 számú támogatás adott 
lehetQsége arra, hogy óvodánk nagy- és kö-
zépsQ csoportosai február 17-én Nyíregyhá-
zán a Nyír Plaza Cinema City mozijában meg-
nézhették a Csingiling és a Soharém legendá-
ja című mesefilmet. Szintén a támogatásnak 
köszönhetQen bábművészek látogattak február 
10-én és március 10-én óvodánkba a kicsik 
nagy örömére. 
 

 
Nagyon kedvelt a bábelőadás a gyerekek körében 

 
A programokon, foglalkozásokon túl a Puszta-
dobosi Óvoda nagy hangsúlyt fektetett és fek-
tet a tavaszi friss levegQn való felhQtlen játék 
örömének megteremtésére is. 
 

A fiúk a ha-
gyományok-
nak megfele-
lQen meglo-
csolták a 
lányokat, 
akik pedig 
hímes tojást 
ajándékoztak  
cserébe. 
 

„Szabad-e locsolni?” 



Könyvajánló 
 

 

 
 

„Polcz Alaine mesél ne-
künk életéről, könyve 

meghitt dialógus író és 
olvasó között. (…) Öre-
gedni tanít, (…) megmu-
tatja, hogyan válik öröm-

telivé az idős kor.” 
 
 

 
 

Bogyó és Babóca újabb 
kalandja várja olvasóit a 

könyvtárban! 
 
 

 
 

Horgolt sálak, kendők, 
stólák, nyakmelegítők 

elkészítésébe ad betekin-
tést kezdő és haladó 

kézimunkázóknak egy-
aránt a Horgolt nyakbava-

lók című könyvünk. 
 

„Internetről nem csak az interneten” 

      Könyveket és újságokat kapott  
       a Községi Könyvtár olvasóitól 

 

A Községi Könyvtár könyv- és újságfelaján- 
lásokat kapott olvasóitól. Tóth Viviennek kö- 
szönhetQen több könyvvel gazdagodott a  
könyvtár kínálata, Vaskó Krisztina pedig  
számos újságot adományozott a könyvtár  
és a Kastélykerti Gyerekház, valamint a Vé- 
dQnQi Szolgálat számára.  
Köszönjük a felajánlásokat! 

 

 

 
 

Internet a középpontban 
 

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség idén is 
megrendezte az Internet Fiesta elnevezésű ren-
dezvénysorozatot, amelyben ez alkalommal a 
pusztadobosi Községi Könyvtár is részt vett.  
Március 19 és 26. között színes programokkal 
várt a könyvtár minden érdeklQdQt a világháló 
felfedezésére. "Internetről nem csak az interne-
ten" címmel egész hetes könyvkiállítást tekinthet-
tek meg az olvasók a könyvtár internettel kap-
csolatos szakirodalmából.  
Digitális helytörténet keretén belül, vetítés során 

ismerkedhettek meg az érdeklQdQk a könyvtárban fellelhetQ, településünkkel kapcsolatos 
archívummal, amely immár digitális formában is elérhetQ a Községi Könyvtárban.  
Katona Péter közreműködésével a Pusztadobosi Általános Iskola nyolcadik osztálya 
internetes totót töltött ki, amely próbára tette a gyerekek interneten való böngészési 
képességét.  
Bereczki Gabriella a skype-ról tartott beszélgetéssel egybekötött elQadást, ahol a résztve-
vQk bevonásával mesélt a skype használatáról, elQnyeirQl és hátrányairól.  
Az általános iskola hetedikes diákjai az internetes illemtannal ismerkedtek; a netikettel 
kapcsolatos videó megnézése után tudásukat is felmérték egy teszt formájában.  

 

Könyvbemutatón vettek részt a könyvtár dolgozói és olvasói 
 

Könyvbemutatóra invitálta a Községi 
Könyvtár olvasóit a vásárosnaményi 
Beregi Múzeumba február 18-án. A 
könyvtár dolgozói és olvasói a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye népművészete 
című könyv bemutatóján vettek részt, 
amely a Népművészeti Örökségünk 
sorozat 10. kötete. A Beregi Múzeum 
termét teljesen megtöltötték 
az érdeklQdQk, akiket 
Varga János, a múzeum 
igazgatója köszöntött, majd 
dr. Ratkó Lujza etnográfus, 
a kötet szerkesztQje vette 
át a szót, és mutatta be 
részletesen a reprezentatív 
albumot.  
A kötetben tizenkilenc 
tanulmány kapott helyet, 
amelyet összesen tizenkét 
szerzQ írt. Több évtizedes 
kutatómunka eredménye-
ként született meg a 

gazdag illusztrációval rendelkezQ 784 
oldalas könyv. A kutatás során több mint 
kétszáz településre látogattak el, és 
végeztek alapos felmérést azok népmű-
vészeti hagyományaiból. A népi viselet, a 
mindennapi használati eszközök, a 
gazdaságban alkalmazott tárgyak, a 
vallási szokások, temetQk, templomok, 

szQttesek és még számos 
népművészeti hagyo-
mányt mutat be a könyv, 
amely támogatás útján 13 
millió forintból valósult 
meg. A melléklet tájszó és 
szakszó jegyzékkel is 
rendelkezik, illetve egy 
angol nyelvű összefoglalót 
is tartalmaz. 
Könyvtárunk is beszerzett 
egyet a színes és tartal-
mas kötetbQl, amely olva-
sótermi használatra áll az 
olvasók rendelkezésére!
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Program: 

 „Így olvasok én…”  Hangos Olvasási 
Verseny az 1-4. osztályos általános iskolai 
tanulók részére 
 

Időpont: 2015. május 07. (csütörtök), 14:00 
 

A verseny két részből áll: 
- egy előre kiadott szöveg értő felolvasása 
- egy, a helyszínen kapott szöveg felolvasása. 

 „Kedvenc mesém”  Rajzpályázat az 1-4. osz-
tályos általános iskolai tanulók részére 
 

Időpont: 2015. május 05. (kedd), 14:00 
 

A gyerekek rajzaikat a könyvtárban készítik 
el, Pusztafia Györgyné nyugdíjas rajztanár 
vezetésével. 
 

A rajzok kiállítása május 07-ig, az eredmény-
hirdetés napjáig megtekinthető. 
 „MESEDÉLELŐTT ÓVODÁSOKNAK” 
 

Időpont: 2015. május 06. (szerda), 10:00 
 

Meseolvasás és –vetítés a könyvtárban, zenei 
foglalkozás Szilasiné Czentnár Csilla óvónő 
vezetésével. 
 

Mindenki jól érezte magát a múzeumlátogatáson 

 

Kézműves kiállítással őriztük a pusztadobosi hagyományokat 
 

Helyi Kézműves Kiállítás címmel 
nyitott meg február 26-án Puszta-
doboson a község lakosainak 
kézműves alkotásait felvonultató 
tárlat. A kiállítás egy héten keresz-
tül volt megtekinthető a Pusztado-
bosi Általános Iskola konferencia-
termében. 
 
A hagyományQrzés fontosságát és a 
helyi értékek felkutatását hangsúlyoz-
ta az a kiállítás, amely február 26-án 
nyitott meg Pusztadoboson, a Közsé-
gi Könyvtár szervezésében. A Helyi 
Kézműves Kiállítás címet viselQ tárlat 
vegyes, többféle technikával létreho-
zott, változatos alkotások sokaságát 
vonultatta fel, amelyek mindegyikét 
helyi lakosok készítettek. Horgolt, 
hímzett, kézzel szQtt munkák, gobeli-
nek és harisnyavirágok díszítették a 
kiállításnak helyet adó Pusztadobosi 
Általános Iskola konferenciatermét. 
A tárlat megnyitóján Dani Attila, 
Pusztadobos polgármestere arról 
beszélt, hogy mennyire fontosnak 
tartja a helyi kézműves hagyományok 
ápolását, és hogy szeretné, ha 

községünkben ezek a 
tradíciók nem merülnének 
feledésbe, és tovább folyta-
tódnának, hiszen meglehetQ-
sen színes kínálatot tudunk 
felmutatni, amit ez a kiállítás 
is bizonyít. A megnyitó 
vendége volt Molnár Sándor, 
a vajai Magyar Nemzeti 
Múzeum Vay Ádám Muzeális 
Gyűjteménye múzeumvezetQ-
je, és Nagy Csaba tárogató-
művész, a Rákóczi Tárogató 
Egyesület alapító elnöke. 
Mindketten örömüket fejezték ki, hogy 
jelen lehettek az eseményen, és a 
beregi hagyományok jelentQségérQl 
és szépségérQl beszéltek. Nagy 
Csaba tárogatójátékával színesítette 
az eseményt, kuruc dalokat játszott, 
amelybe közös ének kíséretében még 
a közönséget is bevonta. Molnár 
Sándor pedig a keresztszemes 
kézimunkákról tartott elQadást, 
különösképpen kiemelve a számára 
nagyon kedves Rákóczi - mintát. 
Jurkinya Krisztina, könyvtárunk 
vezetQje is kifejezte ezen kiállítás 

fontosságát és megköszönte a helyi 
kiállítók lelkesedését, és hozzájárulá-
sát a tárlat létrejöttéhez. 
A megnyitó során a közönségnek 
alkalma volt magát a Helyi Kézműves 
Kiállítást is megtekinteni, amely még 
egy héten keresztül, március 5-ig 
fogadta az érdeklQdQket. A tárlat 
sikerességét mutatja, hogy számos 
érdeklQdQ volt kíváncsi községünk 
kézimunka hagyományaira, más 
településekrQl is érkeztek hozzánk, a 
Három Határ Hírei és a Kölcsey TV is 
beszámolt a kiállításról. 

 
 

A környék múzeumaiba látogattunk 
 

 

Múzeumlátogatást szervezett a Községi Könyvtár március 27-én. A 
vásárosnaményi Beregi Múzeumba, a mátészalkai Szatmári Múze-
umba és a vajai Magyar Nemzeti Múzeum Vay Ádám Muzeális 
Gyűjteményébe látogattak el a pusztadobosiak. 
A Tomcsányi kastélyban fellelhetQ Beregi Múzeum híres népi textília 
és vasöntvény gyűjteményével kápráztatta el a tizennyolc fQs 
csoportot. A Szatmári Múzeum a húsvét közeledtével kellemes 
kikapcsolódással, tojásfestéssel fogadta a kirándulókat, majd pedig a 
múzeum híres szekér-, szán-, és hintógyűjteményét is megtekintet-
ték. A Magyar Nemzeti Múzeum Vay Ádám Muzeális Gyűjteménye 
ezen a napon ünnepséggel várta a múzeum látogatóit, II. Rákóczi 
Ferenc születésének 339. évfordulója alkalmából. Az ünnepélyen a 
Rákóczi-szobor koszorúzása is megtörtént, a pusztadobosi kiránduló 
csapat is elhelyezte koszorúját tisztelete jeléül Pusztadobos Község 
Önkormányzata nevében. A MH ő. sz. Bocskai István Lövészdandár 
HelyQrségi Zenekarának elQadása, a kisvárdai Weiner Leo Alapfokú 
Zene- és Művészeti Iskola növendékeinek hangversenye és Makrai 
Zsuzsa zománcművész kiállítása színesítette a megemlékezést. Az 
út végeztével a kirándulók megtekintették a Rákóczi-kor történéseit, a 

Vay Ádám kuruc 
generális és 
Esze Tamás 
tarpai brigadéros 
életét bemutató 
kiállításokat is, 
amelyeknek a 
MNM Vay Ádám 
Muzeális Gyűj-
teménye ad ott-
hont. 
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Jó, ha tudod! – a védőnő ajánlásával  
 

Mi az a HPV?  

A HPV a humán papillomavírus nevének rövidítése. Több mint száz 
típusa van, és ismereteink szerint ezek közül legalább 13 okozhat 
méhnyakrákot. A felajánlott önkéntes védQoltás, amelyet az állam térí-
tésmentesen biztosít, ezek ellen véd. 
 

Mi a méhnyakrák?  
A méh a születendQ gyermek fejlQdésére szolgáló szerv. A méhnyak a 
méh alsó, keskeny része, ami a méh üregét köti össze a hüvellyel. A 
méhnyak rosszindulatú daganata a méhnyakrák. Ezt a daganatot a 
human papillomavírus okozza. A méhnyak hámján képzQdQ daganat-
sejtek szétterjedhetnek a szervezet más részeire is.  
A méhnyakrák védQoltással és szűréssel megelQzhetQ.  
 

Mennyire gyakori a méhnyakrák?  
2012-ben a méhnyakrák a világon a negyedik leggyakoribb rosszindu-
latú daganatos megbetegedés volt a nQk körében, és a 9. leggyakoribb 
rákos halálok (a nQk és a férfiak körében elQforduló összes daganatos 
halálozást tekintve).  
Hazánkban 2008 és 2012 között évente átlagosan 1Ő90 új 
méhnyakrákos megbetegedést diagnosztizáltak. A betegség – ha idQ-
ben felfedezik – gyógyítható, mégis 2008 és 2012 között Magyarorszá-
gon évente átlagosan Ő07 nQ halt meg méhnyakrák következtében. 
Hazánkban 2009 és 2012 között a méhnyakrák a 1ő – ŐŐ éves nQk 
körében a második leggyakoribb daganattípus volt.  
 

Ki kaphatja el a humán papillomavírust, hogyan terjed?  
A HPV-fertQzés nagyon elterjedt: élete során az emberek ő0-80 száza-
léka átesik valamilyen HPV-fertQzésen – és a legtöbbjük nem is tud 
róla. A HPV-fertQzés átvihetQ szexuális elQjáték (bQr-bQr kontaktus, 
petting), valamint hüvelyi, anális és orális aktus során. Nagyobb kocká-
zatnak vannak kitéve azok, akik védekezés nélkül létesítenek szexuális 
kapcsolatot, illetve akik gyakrabban cserélgetik a partnereiket.  
 

Mik a HPV-fertőzés tünetei? Meg lehet-e gyógyulni a HPV-

fertőzésből?  
A HPV-fertQzés általában tünetmentes, átmeneti jellegű, és az esetek 
legnagyobb részében egyáltalán nem okoz megbetegedést. A vírus 
legtöbbször 1-2 év alatt magától eltűnik a szervezetbQl. A nQk igen 
nagy százaléka esik át HPV-fertQzésen, de többségüknél mégsem 
alakul ki kóros elváltozás, illetve méhnyakrák.  
Fontos tudni, hogy a HPV vírusra a fertQzQdés után nem emlékszik az 
immunrendszer, így ugyanazt a HPV típust többször is el lehet kapni, 
akár ugyanattól a partnertQl is.  
 

Milyen hatást fejt ki a HPV elleni vakcina?  
Az oltás hatására az immunrendszer képes lesz arra, hogy a valódi 
vírus megjelenése esetén gyorsabban termeljen ellenanyagot ellene. 
Ezáltal a szervezetünk képes lesz kivédeni a fertQzést. A HPV elleni 
védQoltás tehát képes megelQzni a fertQzést a vírus azon két típusa 
esetében, amely a méhnyakrákok mintegy 70 százalékát okozza.  
 

Kik kapják meg a védőoltást és hogyan?  
A 2014-ben bevezetendQ HPV elleni önkéntes védQoltást elsQ alka-
lommal azok a lányok kaphatják meg iskolai kampányoltás keretében, 
akik betöltötték a 12. életévüket és az általános iskola 7. osztályát a 
2014/2015-ös tanévben végzik. 
 
Forrás: www.antsz.hu 
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  Március hónapban a Pusztadobosi Álta-

lános Iskola hetedik osztálya megkapta 
a hepatitis elleni védőoltást.  

  A 2014-es évet Pusztadobos község ti-
zenhét születéssel zárta. 

 

 Községünkben jelenleg négy kismama 
van.  

  

Kondor Tünde 
 védőnő    

 

Csecsemőápolási versenyen  
vettünk részt az iskolásokkal 

 

CsecsemQápolási versenyen vettünk részt március 
20-án a 6. osztályos lányokkal. Gondos felkészü-
lés elQzte meg a versenyt, amelyet Vásárosna-

ményban az Eötvös József Általános Iskolában 
rendezett meg a Magyar Vöröskereszt. Ennek már 
hagyománya van mind a vöröskereszt, mind a 
település életében. Nagy volt a lelkesedés a lá-
nyok körében három csapat is indult a versenyen, 
akik nagyon élvezték a gyakorlások idejét is és a 
versenyen való részvételt is. A felkészülés alkal-

mával elméleti és gyakorlati tudásra is szert tettek 
a lányok a csecsemQgondozással kapcsolatban. 
Második helyezést hozott el az egyik csapatunk. 
Gratulálok nekik és a másik két csapatnak is, na-

gyon ügyesen szerepelt mindenki! Ezúton is sze-

retném megköszönni a lányoknak a gondos odafi-
gyelést és a tanulásra fordított idejüket, érdeklQ-
désüket! A második helyezést a Bán Vivien, 
Kanálos Kitti és Rostás Dóra trióból álló csapat 
hozta el. A másik két csapatban Kolozsi Klaudia, 
Kovács Réka, Mátyás Tünde, Vass Hajnalka és 
Vékony Marianna vett részt. 
 

Eredményesen szerepelt a pusztadobosi csapat 



 

Éves gyermekvédelmi tanácskozás 

 

Éves gyermekvédelmi tanácskozás zajlott 
201ő. március 30-án Pusztadoboson, ahol a 
település valamennyi jelzQrendszeri tagja 
részt vett. Az év további részében a tagok 
szorosabb együttműködésben fognak dolgoz-
ni, amely hozzásegíti a szakembereket a ha-
tékonyabb munkavégzéshez. A Gyermekjóléti 
Szolgálat továbbra is várja a település valam-
ennyi lakosát problémáik megoldásának se-
gítségében.  
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a 
Pusztadobosi Általános Iskolának az általuk 
gyűjtött ruhaadományokért, amellyel sokat 
segítettek az arra rászorulókon. 
 

Vezse László 

 

                                                  

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helyi értékeket kutatunk Pusztadoboson 
 

Pusztadobosra látogattak április 22-én a Nemzeti Művelődési Intézet 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Irodájának munkatársai. A helyi IKSZT 
közreműködésével rendeztek közösségi beszélgetést annak kapcsán, 
hogy egy - községünk régi és új kincseinek felfedezése és megőrzése 
céljából létrejött - Helyi Értéktár Bizottság megalakulását ösztönözzék. 
 

A pusztadobosi Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) szervezésé-
ben tartott közösségi beszélgetést április 22-én a Nemzeti MűvelQdési Intézet 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Irodája (NMI) községünkben. Az NMI egyik 
célja, hogy Helyi Értéktár Bizottságok létrejöttével segítse elQ a települések 
értékeinek feltárását és megQrzését. Ezzel az elhatározással, Pusztadobos 
saját értéktár bizottságának megalakulásának ösztönzése céljából látogatott 
el hozzánk az NMI két munkatársa, Máté Krisztina módszertani referens és 
Bisteiné Tóth EnikQ módszertani referens, kulturális koordinátor.  
Az IKSZT épületében megrendezett eseményen elhangzott, milyen fontos is 
lehet egy település számára a helyi kulturális kincsek felfedezése és gyűjtése. 
KözösségépítQ szerepe, a közösségi tudat erQsítése mellett Pusztadobos régi 
hagyományainak és új értékeinek megismerése és megismertetése a telepü-
lés számára is sok elQnnyel jár.  A feltárás módszertanáról, az elindulásról is 
beszéltek az Nemzeti MűvelQdési Intézet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Irodájának munkatársai, ötleteket adtak, és segítségüket felkínálva ösztönöz-
ték a bizottság megalakítását. Az útmutatásoknak köszönhetQen a jelenlévQk-
ben már számos elképzelés megfogalmazódott, a generációk összehozása; 
az idQsek felkeresése és a fiatalok bevonása is kulcsfontosságú elemként 
merült fel a beszélgetés során. Dani Attila polgármester elmondta, mindig is 
fontosnak tartotta Pusztadobos hagyományainak Qrzését, így örömmel támo-
gatja az NMI ezen kezdeményezését. 
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Ganyu Tamás 

 

Asztalitenisz-bajnokságot szerveztünk februárban 

Az IKSZT minden évben megrendezi a gyerekek körében az asztali-
tenisz házi bajnokságot. A rendezvényen az általános iskolás tanulók 
vettek részt. A gyerekek nagyon kedvelik ezt a szabadidQs tevé-
kenységet, így vidám hangulattal, játékos mozgással telt el egy hideg 
téli februári délután az IKSZT-ben. 
 

A II. világháborúval ismertettük meg az iskolásokat 
Az általános iskola 8. osztályos tanulóit szerettük volna jobban meg-
ismertetni a történelemmel március 16-án. Tananyaguk kiegészíté-
seként történelmi dokumentumfilmmel igyekeztünk több információ-
hoz juttatni Qket a második világháborúról, amelynek eseményeit ez 
a bizonyos film dolgozta fel, és amely nagyban segítette a gyereke-
ket abban, hogy megismerjék a régmúlt történelmi mozzanatait. 
 

Távsegítség a gyerekeknek a számítástechnikában  
A számítástechnika világát próbáltuk közelebb hozni a kisebbek 
számára. A gyerekeknek bemutattuk a távsegítség elQnyeit a számí-
tástechnikában, ezáltal megismerkedhettek a program telepítésével, 
annak helyes beállításával és a működtetésével. 
 

A káros szenvedélyekről is szó volt az IKSZT-ben  

Kondor Tünde védQnQ tartott elQadást a serdülQ korosztály számára 
a káros szenvedélyekrQl az IKSZT-ben. Az elQadáson az alkoholiz-
musról és a függQség kialakulásáról esett szó, és a dohányzás 
egészségkárosító hatásairól láthattak oktató filmet. 

 

A gyerekek érdeklődve hallgatták a káros szenvedélyekről szóló előadást 

Pusztadobos hagyományairól, értékeiről 
beszélgettek a helyi IKSZT épületében  



 

Szakmai műhelymunkát 
tartottunk a Kastélyker-

ti Gyerekházban 

 
A Kastélykerti Gyerekházban 
április 1ő-én került sor egy 
szakmai műhelymunkára, 
amelyet az Emberi ErQforrás 
TámogatáskezelQ szervezett.  
A nap gördülékenységét men-
torunk, Balogh Gabriella koor-
dinálta.  A műhely témája A 
szülőkkel való partneri 
együttműködés fejlesztése 
szülők részvételével volt.  
A kistérség több gyerekháza 
is jelen volt a műhelymunkán. 
A nap célja az volt, hogy újra 
átgondoljuk a gyerekházak 
alapelvét, interaktív elQadás 
keretében, csoportmunkában 
dolgoztunk, szakmáztunk. 
Innovatív módon minden gye-
rekház két szülQvel vett részt 
a műhelymunkán.  
A nap végén pedig a résztve-
vQkkel jó hangulatban búcsúz-
tunk el egymástól. 
 

 

Tavasz a Kastélykerti Gyerekházban 

 

Szakmai workshopon vettünk részt Baktalórántházán 
 

A Kastélykerti Gyerekház, valamint huszonöt gyerekház dolgozói vettek részt ápri-
lis 22-én Baktalórántházán egy workshopon, melynek témája Kreatív megoldások, 
jó gyakorlatok, modellek, sikeres tevékenységek a Biztos Kezdet Gyerekházakban 
volt. A kollégák délelQtt 10 órától jó gyakorlatot mutattak be, és láthattuk, hogy 
ezekbQl a tapasztalatokból milyen hasznos eredményeik származnak. Köztudott, 
hogy az egyébként rendkívül sokszínűen működQ gyerekházak jó gyakorlatainak 
legfQbb közös nevezQje, hogy azok eredményesen működnek a településen. Dél-
után skypon keresztül történtek ezeknek a jó gyakorlatoknak a bemutatásai, ahol 
az ország több régióiból (pl.: Battonya, Katymár, stb.) jelentkeztek be a kollégák. 
 

 

 
      Tavaszi készülődés a Kastélykerti Gyerekházban 

 

Miután a farsanggal elűztük a telet, rögtön elkezdtük a tavaszi kézműves foglalkozá-
sokat – a szülQk nagy örömére. Húsvéti ajtódíszt készítettünk, az édesanyák ablakké-
peket festettek, dekorgumiból tojásokat készítettek, amelyekkel szintén ünnepibbé 
varázsolhatták otthonaikat.     

Március hónapban is nagyon sok programmal 
készültünk a kicsiknek és a szüleiknek. A hónap 
elején a március 15-i ünnep állt a fókuszban, a 
legnemesebb érzéseket és eszményeket éb-
resztve, s erQsítve a szülQkben és bennük: mint 
a hazaszeretet, a közösségiség, az összefogás, 
az együttműködés öröme, az együttérzés, a 
bátorság, a tettrekészség, a segítQkészség. Az 
általános iskolában március 1ő-e alkalmából 
részt vehettünk egy nagyon szép műsoron, 
majd kézművesedtünk is kicsit. Mindenki vihe-
tett haza nemzeti színű, papírból hajtogatott 
virágokat, a kicsik pedig zászlót festettek.    

 

A hónap második felében a húsvétot és annak hagyományait, népszokásait elevenítet-
tük meg. Röviden beszélgettünk az ünnep lényegérQl, arról hogy mit is ünneplünk, a 
jellemzQ szokásokról, mint a húsvéti köszöntés, és locsolkodás.   

 
            
 

 
 
 
A megyei Karitásztól kaptunk janu-
árban 1ő üveg PROSPAN szirupot 
(köhögés ellen), februárban 10 üveg 
Béres cseppet, amelyeket idQs, beteg 
embereknek adtunk át. 

 

Pelenkacsomagot igényeltünk márciusban egy kisgyerme-
kes családnak, amelyet meg is kaptak. Az adományt 
személyesen Mészáros László, a megyei Karitász elnöke 
adta át.  
 

Vetőmag csomaggal segítettünk négy családnak. 
 

Egy krízishelyzetbe került családon készpénzzel segítet-
tünk (nem helyben), további három családnak segítettük 
gyógyszerkiváltásban, számlatartozás kifizetésében. Ezekre 
azért volt lehetQségünk, mert a novemberi gyertyagyújtás 
alkalmával szép adomány gyűlt össze! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Énekkarunk megalakult novemberben. ElsQként az „Egymil-
lió csillag a szegényekért” rendezvényen hallhattak minket, 
majd a február 27-én megtartott templomszentelésen.  
Ezután húsvétra készültünk. Megtanultuk énekelve a 
Passiót, és a ritkábban énekelt miseénekeket is. A Passiót 
virágvasárnap és nagypénteken adtuk elQ. Nagypéntekre 
meghívást kaptunk a nyírmadai egyházközösségtQl, amely-
nek szívesen tettünk eleget. Jelenleg a templombúcsúra és 
az elsQáldozásra készül az énekkarunk.  
 

Május első vasárnapja anyák napja. EbbQl az alkalomból 
műsorral kedveskedünk községünk minden édesanyjának. 
Pontos helyszínrQl és idQpontról meghívót küldünk. 
 

Ezúton is köszönöm Bokor Tibornak és az énekkar tagjainak 
eddigi lelkiismeretes munkáját, továbbá köszönöm a 
liturgikus színeknek megfelelQ egyensálakat is! 
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Czentnárné Márton Tünde 
gyerekház vezető 

Tóth Zsuzsanna 
Karitász vezető 



 
 

         

    Pusztadobos intézményei is megünnepelték a farsangot. 
 

 

„Állt a bál”, de csak a színes, jelmezes 
felvonulás után a Pusztadobosi Ál-

talános Iskolában február 13-án. Ek-

kor rendezték meg ugyanis a hagyomá-
nyos farsangi mulatságot. Az alsós kisdiákok 

általában ötletes egyéni jelmezekkel készültek, 
és mutatták be a jelenlévQknek, míg a hetedik 

és a nyolcadik osztály jelmezes-táncos műsorral 
szórakoztatta a közönséget. 

A maskarák bemutatása után zsákbamacska vásár és a 
tombolasorsolás következett. Aztán eljött a várva-várt disz-
kó ideje, ahol gyerekek és szüleik együtt ropták a táncot. 
 

Bereczki Gabriella  

  

A Pusztadobosi Óvodában már minden gyermek na-

gyon várta a farsangot. Ezt is – mint minden ünnepet – lá-
zas készülQdés elQzte meg. Mindhárom csoportban – a 
gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve – vidám 
készülQdés, díszítés folyt. Díszes farsangi szemüvegeket, 
vidám bohócokat készítettek az óvodások, és nem maradt 
el a farsangi jelmezek bemutatásához kapcsolódó csopor-
tonkénti műsorok összeállítása és betanulása sem. 
A nagy napot február 20-án a Kastélykerti Gyerekházban 
tartotta meg óvodánk, ahol szép számban jelentek meg a 
kedves szülQk és az érdeklQdQk is. A csoportonkénti műso-
rok és az igazán ötletes és ügyesen elkészített jelmezek 
nagyon nagy sikert arattak. A farsangi műsort a gyerekek 
csoportjaikban, tortával és üdítQvel, illetve versenyekkel és 
táncos mulatsággal folytatták. 

Karaffáné Marosvári Marianna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Kastélykerti Gyerekházban immár hagyomány, 
hogy minden évben megünnepeljük a farsangot – a gyerme-
kek és szülQk nagy örömére. Ez a rendhagyó nap remek 
alkalom minden kisgyerek és szülQ számára, hogy a szívé-
hez legközelebb álló mesehQsének vagy éppen kedvenc 
állatkájának öltözzön be.  
 

 
 

Hosszas elQkészületek elQzték meg a bulit, hiszen a jelme-
zek nagy részét itt a gyerekházban terveztük meg, illetve 
készítettük el. Nagyon széles jelmezválasztékot kínáltunk fel 
a résztvevQknek, végül mindenki megtalálta a hozzá legin-
kább illQt, illetve a neki legjobban tetszQt. Így lett többek 
között Minnie egér, focista, angry birds, apáca, zsiráf, kutya, 
rendQr, hawaii lány, madárijesztQ, de felsorakozott a 
Flinstons család is. Két vállalkozó szellemű apukát is sikerült 
maskarába bújtatni. Már az öltözködésnél tetQzött a hangu-
lat. Táncoltunk a kicsikkel, majd mindenkit lefotóztunk. Ezt 
követQen a szomszédos óvodába is átsétáltunk, hogy meg-
mutathassuk magunkat a kis óvodásoknak.  A tízórai szend-
vics volt és utána finom tortával kínáltuk a vidám társaságot, 
majd mókáztunk még egy kicsit. Nagyon jó napunk volt, 
mindenki jól érezte magát, a kicsik kellQképpen elfáradtak. 

 

Czentnárné Márton Tünde 
gyerekház vezető 

 Farsangra készül-
tek a gyerekek 
2015. február 11-

én a Községi 
Könyvtárban.  

A farsangi mulat-
ság közeledtével 
az általános iskola 
alsó tagozatos 
tanulóinak kedves-
kedett a könyvtár 
egy kreatív kéz-
műves foglalko-
zással.  
A legkülönfélébb álarcokat készítették el a jelenlévQk, színes 
csillámmal, és kreatív mintákkal díszítették azokat. Születtek 
kiskutya-, cica-, béka-, katicabogár- és pillangó maszkok, és 
egyéb díszes álarcok. Farsangi színezQvel is eltöltötték az 
idQt néhányan, ezzel is hangolódva a farsang ünnepére.  
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„Süssünk, süssünk valamit…” 
 

Habos meggyes palacsinta 
 
 
Hozzávalók 
35 dkg liszt 
csipet só 
1 evőkanál porcukor 
3 tojás 
fél csomag szárított élesztő 
3 dkg olvasztott Rama 
tej 
1 dl olaj a sütéshez 
60 dkg meggy 
1 kiskanál fahéj 
1 citrom reszelt héja 
5 dl édesített tejszín 
 
Elkészítés 
A liszthez hozzáadom a sót, a porcukrot, a 
tojásokat, az élesztőt, a Ramát és annyi te-
jet, hogy tejszínsűrű legyen. 15 percig pihen, 
majd kisütöm a palacsintákat. Elkészítem a 
tölteléket: a kimagozott meggyet megszórom 
fahéjjal, hozzáadom a citromhéjat, összeke-
verem, majd a felvert tejszínhabba forgatom 
lazán. Ha nem azonnal fogyasztjuk, akkor 
habfixálót is adok hozzá. Feltekerem a meg-
töltött palacsintákat és tányérra rendezem. 
 
Forrás: www.sutigyar.hu 
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Születtek 
 

201ő. január 30. 
Kálmán Alexandra 

 

201ő. február 11. 
Csuka Milán 

 

201ő. február 18. 
Rostás Levente 

 

201ő. március 18. 
Lingurár Rubina 

Elhunytak 
 

201ő. március 10. 
Hatala Miklós 

 

201ő. március 28. 
Pataki Pál 

 

201ő. március 29. 
Juha József 

 

201ő. április 18. 
Májer József 
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A középfokú tanulmányok lezá-
rásaként közeleg a ballagás, a 
vizsgák, az érettségi.  
Szülőként hogyan készül az 
eseményre? 

Baráth Sándorné 

„Bianka lányom idén érettségizik. Április 
30-án lezajlik a ballagás, majd május Ő-én 
már az írásbeli vizsgái kezdQdnek, június 
15-étQl pedig indul a szóbeli megmérette-
tés.  
SzülQként igyekszem mindenben segíteni 
Qt és az iskoláját is, éppen ezért felügyelQ-
ként is részt veszek majd a vizsgán. 
Minden diáknak sikeres érettségit kívánok!” 

Pál Zsolt Józsefné 

„Zsolt fiam számára érkezett el az érettségi 
ideje. Természetes, hogy szülQként minden 
segítséget igyekszem megadni, amire csak 
szükség van. A ballagásra saját kezűleg 
készítünk ajándékot a tanárok számára; 
üvegrevalókat hímezünk. Emellett segítünk 
az osztályfQnöknek a hidegtálak elkészíté-
sében, és a felügyelet megszervezésében 
az érettségi alatt.”  
 

Kolleg Tiborné 
„Tibor fiam elQtt május 12-én írásbeli, júni-
us 8-9-én gyakorlati, június 10-én pedig 
szóbeli vizsgák állnak. SzülQként fontos, 
hogy támogassam Qt, így a szóbeli vizsgá-
jára én magam is megyek, hogy lelket önt-
sek belé. 
Emellett pedig a vizsgabizottság számára 
ellátással; szendvicsekkel és finom süte-
ményekkel készülünk. 
Nagyon szorítok a fiamért és a többi vizs-
gázóért!” 
 

Forrás: www.kerekmese.hu 


