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Mindenszentek ünnepe és 
halottak napja

Mindenszentek ünnepe és halottak 
napja táján mindenütt az országban 
pislákoló mécsesekkel telnek meg a 
temetők, az emberek virágba borítják 
szeretteik sírhelyeit. Rég nem látott 
ismerősök találkoznak ilyenkor, távoli 
rokonok is eljönnek, hogy emlékezze-
nek. Hányszor és hányszor hangzik el 
ilyenkor, hogy „régen minden másképp 
volt”. Elhunyt szeretteink a sokszor 
megszépült múltat képviselik. Hányfé-
le sors, régi történet, göröngyös életút 
megelevenedik ilyenkor. Visszagon-
dolva ezekre hol könnyek szöknek a 
szemeinkbe, hol szelíden mosolygunk 
csupán. Végül minden lezárul, minden 
nehézséget megszépít a szép virág, ami 
a sírra kerül, s mindennek a végére oda 
kerül a remény, mint a sötétben világító 
gyertyaláng. Ez a gyertyaláng a jövő vi-
lágosságából hoz elénk valamit. Nem a 
sír sötétségéé az utolsó szó! Kell, hogy 
legyen valami, mert egyébként mi értel-
me volt az egésznek?

 A sírkövek előtt hány és hány fo-
hász és imádság is felhangzik! „Bo-
csásd meg a mi vétkeinket!” – érez-
zük, hogy Istenünknek van hatalmában 
egyedül sebeinket begyógyítani. Utólag 
mindent tisztábban lehet látni, bárcsak 

akkor láttam volna! Isten bocsánatát, 
gyógyító irgalmát kérjük a régiek szá-
mára is! „Jöjjön el a Te országod” – s 
ha ebben az életben csak kevéssé íz-
lelhettük meg ennek az országnak a 
boldogságát, hát legalább az eljöven-

dőben had nyerhessük el! Legyen ez az 
emlékezés valóban csak ideiglenes, az 
elválás fájdalma gyógyítható, ne csak 
emlékeinkben éljenek szeretteink és a 
régvolt szépségei, hanem valóban, Isten 
kegyelméből – mert másból úgysem le-
het – éljünk, éljünk, éljünk …
 Isten minden szentjéről is megem-
lékezünk. Azokról is, akiket név szerint 
ismerünk, azokról is, akiknek a neveit 
nem jegyzik a történelemkönyvek, „csu-
pán” az Élet Könyvébe, a menny nagy 
könyvébe vannak beírva. Ők a mi nagy 
reménységeink, mert hirdetik, minden 
korban, minden életállapotban, minden 
nagy nyomorúságban meg lehet marad-
ni embernek, s másra nincs is szükség 
a mennyet elérni. Embernek lenni, is-
tenszerető és emberszerető embernek! 
Emlékezünk, találkozunk, imádkozunk, 
élők és holtak, mi mind összetarozunk!
 Molnár Zoltán
 paróchus

Meghívó
Nagydobos Község Önkormányzata 
2015. november 1-én, 12 órakor

megemlékezést tart a Hősi Emlékműnél,
ahol a résztvevők koszorúikkal és virágaikkal 

leróhatják kegyeletüket.

Mindenkit szeretettel várunk!
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A Nagydobosi Perényi Egyesület
is hozzájárul községünk fejlődéséhez

Ahogyan utazunk városokon, községe-
ken és falvakon keresztül, egyre inkább 
feltűnnek számunkra, milyen változá-
sokon mennek keresztül a települések. 
Virágos parkok, ünnepi díszítések, em-
lékművek, szelektív hulladékgyűjtők és 
még sorolhatnánk, milyen sokszínű az a 
lista, amelyen olyan tételek szerepelnek, 
melyek mind a fejlődést mutatják. Bi-
zony erre a felemelkedésre nem csupán a 
városok képesek, hanem a kisebb telepü-
lések is, akik szintén fejlődni és szépülni 
akarnak. Ilyen téren semmi sem lehetet-
len, és ha elgondolkodunk, valószínűleg 
több példa jut eszünkbe a közvetlen és 
távolabbi környezetünkből is.
 Erre a fejlődésre törekszik a közsé-
günkben 2013. október 08-án alakult 
Nagydobosi Perényi Egyesület. Szék-
helye Nagydobos, Fő út 129. alatt ta-
lálható. Az alapítóknak az volt a céljuk, 
hogy egy önállóan működő, önálló jogi 
személyiséggel rendelkező, éves költ-
ségvetéssel és nyilvántartott tagsággal 
rendelkező szervezetet hozzanak létre. 
Alapvető feladatai közé tartozik Nagy-
dobos község kulturális hagyományai-
nak megőrzése. E tevékenység lássuk be, 
a legnehezebb és legtöbb munkával járó 

célkitűzések közé tartozik, hiszen a mai 
rohanó világban hajlamosak vagyunk 
elfelejtkezni a múltunkról és a gyökere-
inkről. Fontos ezen kívül a község arcu-
latának megítélése szempontjából a már 
megépített környezeti értékek megóvá-
sa, valamint a zöldterületek gondozása 
és a parkosítás. Egyre inkább szüksége 
van az embereknek lelki támogatásra, 
ezért törekszünk a településen élők lelki 
védelmének segítésére és az egészségfej-
lesztésre. Az Önkormányzattal szoros 
kapcsolatot alakított ki az egyesület a 
kölcsönös támogatás érdekében.
 Ezért az egyesület hagyományőrző 
és helytörténeti gyűjteményeket alakít 
ki, gondoz. A község történelmének fel-
idézésében fontos szerepet betöltő épüle-
tek állapota folyamatosan romlik az idő 
múlásával, állaguk megóvását segítjük a 
takarítással, környezetük rendben tartá-
sával, folyamatos odafigyeléssel, virágo-
sítással, parkosítással. A kegyeleti parkok 
tisztán tartása és díszítése is a Nagydobosi 
Perényi Egyesület feladatai közé tartozik. 
Kiemelkedő figyelmet fordít a lakosságra 
is, hiszen az idősek részére különböző té-
mákban előadásokat és foglalkozásokat 
kíván szervezni. Valamint nem feledkezik 

meg a gyerekekről sem, számukra sza-
badidős programok és egyéb rendezvé-
nyek megszervezése a fő cél.
 Egyesületi tag lehet bármely termé-
szetes vagy jogi személy, valamint jogi 
személyiséggel nem rendelkező szerve-
zet, aki elfogadja az Egyesület Alapsza-
bályát, és a rendszeres tagdíj fizetését 
vállalja. A tag kötelezettségein kívül jo-
gokkal is rendelkezik. Pártoló tag lehet 
minden természetes, jogi személy vagy 
jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy ami bármilyen for-
mában támogatja az Egyesület műkö-
dését.
 A 2015-ös évre feladatként a Nagy-
dobosi Perényi Egyesület munkatervé-
ben a névadó Perényi  család kastélyá-
nak, a hozzátartozó  parknak, valamint 
a Kápolna környezetének gondozását és 
rendben tartását jelölte meg. A Perényi 
családról történő megemlékezésre ok-
tóber 31-én délután 15:00 órakor kerül 
sor, melyet hagyományteremtő céllal az 
előző évben szerveztünk meg először. 
November 1-én a Hősi Emlékműnél 
koszorúzással egybekötött megemléke-
zés lesz. Közös bemutatkozást tervez az 
Értéktár Bizottság és a Nagydobosi Pe-
rényi Egyesület november 5-én délután 
17:00-kor, ahol a meghívott előadó dr. 
Henzsel Ágota főlevéltáros. Az említett 
programokra és rendezvényekre sok 
szeretettel várják településünk érdeklő-
dő lakosságát.
 Mi magunk is tudjuk, hogy semmi 
sem hullik az ölünkbe, mindenért tenni 
kell, és sokszor nem látunk bele abba, 
hogy egy-egy változás milyen sok mun-
ka és szervezés eredménye. Semmilyen 
fejlődés nem jön magától. Bele sem 
gondolunk, akár egy virágszál is milyen 
sok áldozat árán került arra a helyre, 
ami mellett mi csak elsétálunk.
 A település szépülése érdekében 
várjuk a lelkes, tenni akaró, segítőkész 
lakosok csatlakozását az egyesülethez, a 
programokhoz. 

a Nagydobosi Perényi Egyesület

Meghívó
A Perényi Egyesület tisztelettel meghív-
ja az érdeklődőket 2015. október 31.-én 
15 órakor megrendezésre kerülő meg-
emlékezésre a Perényi Kápolnába, ahol:

• Molnár Zoltán görögkatolikus 
parochus parasztászt végez

• Kiss Árpád általános iskolai tanár 
megemlékezik a Perényi családról

Mindenkit szeretettel várunk!
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MEGHÍVÓ
A Nagydobosi Perényi Egyesület, Nagydobos Község Önkor-
mányzata, a Nemzeti Művelődési Intézet Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Irodája és az értékfeltáró folyamatban résztvevő 
helyi önkéntesek szeretettel várnak mindenkit egy, az eddig 
elvégzett értékfeltáró munkaeredményeiről szóló bemutató 
eseményre és egy közös gondolkodásra.

Helyszín:  Nagydobos Általános Iskola ebédlője
Időpont:  2015. november 5. (csütörtök) 17.00-19.00 óra.

A tervezett program:

17.00 Megnyitó: Kovács Gábor polgármester
17.10 A Nemzeti Művelődési Intézet szerepe a nagydobosi 

értékfeltáró folyamatban Máté Krisztina, módszer-
tani referens, Nemzeti Művelődési Intézet Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Irodája

17.30  Tájékoztató az Értéktár munkájáról Kiss Árpád, ér-
téktár bizottsági tag

17:45   Perényi család története
            Henzsel Ágota, szakcsoport vezető, fő levéltáros, Ma-

gyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei levéltárának munkatársa

18:15   Az összegyűjtött értékekből készült kiállítás prezen-
tációjának megtekintése. Közös gondolkodás az ér-
tékfeltárás további lépéseit illetően.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 Kovács Gábor
 polgármester

 Bizonyára mindenki életében volt 
már olyan pillanat, amikor feltette ma-
gának azt a kérdést, hogy honnan szár-
mazik, milyen történeteket és külön-
legességeket tartalmazhat a családfája 
vagy a családnevének mi a jelentése. 
Teljes biztonsággal állíthatjuk, ugyan-
ezt a kérdést felteszik majd maguknak, 
vagy nekünk a gyerekeink és az unoká-
ink is.

 Amikor a Nagydobosi Értéktár lét-
rehozásának ötlete felmerült, alapvető 
célunk az volt, hogy Nagydobos község 

múltjának és történelmének kiemelkedő 
értékeit „előássuk” és összegyűjtsük a 
jelen kor lakói és a következő generá-
ciók számára. Fontosnak tartottuk azt, 
hogy ne vesszenek el azok a különle-
gességek, melyek egyedivé teszik tele-
pülésünket.
 Tagok és önkéntesek segítik az ér-
téktár munkáját, kapcsolatot alakítanak 
ki a Nemzeti Művelődési Intézet Sza-

bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Irodájá-
val, valamint más szervezetekkel hatá-
runkon belül és kívül is.

 Az első megjelenésünk községünk-
ben az a kérdőív- kitöltési munka volt, 
melyet nyáron diákok végeztek önkén-
tes munka keretében. Ennek segítsé-
gével olyan információkat gyűjtöttek 
össze, melyek alapjául szolgáltak a to-
vábbi tevékenységekhez. A Nagydobosi 
Értéktár első bemutatkozása az idei év-
ben megrendezett Nemzetközi Sütőtök 
Fesztiválon történt, ahol egy külön sátor 
felállításával tájékoztattuk a látogatókat 
feladatunk fontosságáról, és bemutat-
tuk az addig felkutatott Nagydobosi 
Értékek leginkább figyelemfelkeltőbb 
elemeit. Egy vendégkönyv segítségé-
vel, melynek célja az érdeklődők vé-
leményeinek összegyűjtése volt, meg-
állapították, hogy az alapvető cél nem 
hiábavaló, minden érdeklődő pozitív 
értékeléssel díjazta munkánkat. Az ott 
munkálkodó önkéntesek, melyek között 
voltak ugyanúgy fiatalok, mint ahogyan 
idősek is, komoly eredményt mutattak 
fel ezen a rendezvényen, hiszen a sok 
tárgyi és szellemi érték felmutatásával 
megmutatták a látogatóknak, milyen 
sokszínű és egyedi múlttal rendelke-
zik községünk. A Nagydobosi Értéktár 
hosszú távú céljának tekinti, hogy a fo-
lyamatosan összegyűjtött étékeket egy 

Színre lép egy új kezdeményezés
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állandó kiállításon mutathassa be itt 
helyben, egy tájházban.
 A kiállítást szervező Önkéntesek 
köszönetüket fejezik ki mindazoknak, 
akik felajánlásaikkal hozzájárultak a ki-
állítás megvalósításához.
 Vajon mitől emelkedik ki egy tele-
pülés a többi közül? Amitől különleges-
sé válik az az, hogy egyedi értékekkel 
rendelkezik, olyan kézzel fogható vagy 
megfoghatatlan szépségekkel, melyek-
kel más lesz, mint a többi. Mindannyi-
unk feladata pedig az, hogy nem csu-
pán számunkra, de utódaink számára is 
megóvjuk azokat az értékeket, melyek 
különlegessé teszik községünket.

 a Nagydobosi Értéktár Önkéntesei

Szeretném megosztani Önökkel, Vele-
tek 23 Nagydobosi református ember 
örömét, élményét, amely 2015. októ-
ber 12–16. között ért bennünket. Részt 
vettünk Berekfürdőn a – Nyírségi Re-
formátus Egyházmegye szervezésében- 
Csendeshéten, ahol 37 egyházközségből 
180-an lehettünk együtt. Büszkék va-
gyunk arra, hogy a mi csoportunk volt a 
legmagasabb létszámú, megelőzve Nyír-
egyháza város református gyülekezetét 

is. Találkoztunk a már korábbi alkalma-
kon ismert, más gyülekezetekből érkező 
ismerősökkel, barátokkal és természe-
tesen új ismeretségek is létrejöttek. Volt 
olyan gyülekezeti tagunk, aki itt talál-
kozott régen nem látott rokonával, és 
olyan is, aki kisiskoláskori barátnőjével.
 A napokat reggeli tornával kezdtük 
7:45-kor, melyet Szender Györgyné Le-
ona néni vezetett. Ezt követően volt a 

Csendeshét Berekfürdőn
bőséges reggeli. Minden nap 9:00-kor 
kezdődött a reggeli áhítat, ahol igei taní-
tások, üzenetek hangzottak el, valamint 
szép új énekeket is tanultunk. Délelőtt 
10:00-tól előadásokat hallgattunk, ame-
lyeken a szolgálatról tettek tanúbizony-
ságot az előadók, hiszen az egész hét a 
szolgálat jegyében zajlott.
 Kedden Püski Lajosné Nagytiszte-
letű Asszony a Debrecen- Nagyerdei 
Református Egyházközség lelkipászto-

ra, szerdán Balczó András többszörös 
világ- és olimpiai bajnok öttusázónk, 
csütörtökön pedig Dr. Makrai Tibor a 
Mátészalkai Kórház belgyógyász orvosa 
beszélt arról, hogy eddigi pályafutásuk 
alatt hogyan szolgáltak és szolgálnak a 
mai napig is.
 Ebéd után – ami változatos, finom 
és bőséges volt – szabad foglalkozás 
keretében lehetett filmet nézni, énekel-

ni, vagy a fürdő szolgáltatásait igénybe 
venni. Felvettük az orvos által előírt ke-
zeléseket és fürödtünk a gyógyvizes me-
dencékben.
 A vacsora 18:00-kor kezdődött, 
majd 19:00-tól esti áhítatra került sor. 
Hétfőn és kedden az áhítat után be-
mutatkoztak a gyülekezetek, és három 
örömüket osztották meg egymással. 
Szerdán este vetélkedőn vettünk részt. 
Csütörtökön este közös imádságban 
köszöntük meg a hét eseményeit, 8 test-
vérünk imádkozott hangosan, közülünk 
Kósa Zsigmondné Évikét választották ki 
a szervezők erre a szolgálatra.
 Ezúton mondunk köszönetet a szer-
vezésért, a lebonyolításért Isten áldását 
kérve életükre, családjukra és további 
munkájukra, szolgálataikra.
 Pénteken érkeztünk haza, testileg ki-
pihenve, lelkiekben feltöltődve, sok-sok 
igei üzenettel, tanítással és szép új éne-
kekkel gazdagodva.
 Vasárnap délelőtt a templomunk-
ban az Istentiszteleten két énekkel és az 
Évike imádságával adtunk hálát Meny-
nyei Édes Atyánknak azért, hogy sze-
rencsésen el- és hazavezérelt minden-
kit, hálát adtunk a lelki feltöltődésért, a 
pihenésért, az igékért, imádságokért és 
énekekért.
 Kívánjuk, hogy mások is eljussanak 
a Megbékélés Házába, jövőre még töb-
ben menjünk. Hisszük azt, hogy aki 
egyszer ott volt, az vágyik oda vissza, 
legalábbis ez a tapasztalatunk.

 a csoport nevében:
 Koncz Józsefné 

presbiter
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Keresztury Tibor gondolatai kiválóan 
megfogalmazzák azt a folyamatot, ér-
zést, teendőt, amit a ballagó 8. osztályo-
sok évről-évre „itt” hagynak nekünk az 
általános iskolában.
 Így történt ez 2015. június 19-én is, 
amikor 36 tanulótól búcsúztunk el az 
ünnepélyes tanévzáró és ballagás keretei 
között. Az ünnepség, mint mindig 
nagyon megható volt, hiszen szülő és 
pedagógus egyaránt szembesül azzal, 
hogy a „gyerekeink” bizony felnőnek 
és elhagynak minket. Kirepülnek a 
család és az általános iskola oltalma 
alól, elkezdődik egy sokkal nehezebb, 
de egyben egy sokkal bátrabb, önállóbb 
élet is számukra. Ezt a napot általában 
minden diák örömteli eseménynek 
éli meg, és csak később kezdenek el 
hiányozni a régi osztálytársak, a sulis 
programok, az osztályfőnök, az igazgató 
néni. Az utat azonban visszafordítani 
nem lehet! Reviczky Gyula írása hűen 
tükrözi a fenti gondolataim:

„Ah, vége, vége! Vagy ki tudja?
Diák marad az ember, amíg él.
Leczkéjét a sírig tanulja,
Nehezebbet folyvást a réginél.”

Kívánunk minden ballagó 8.-osnak el-
sősorban jó egészséget, a tovább tanu-
láshoz kitartást, szorgalmat, sikereket!
 A tanévzáró beszédében Giczeiné 
Képiró Éva intézményvezető asszony 
beszámolt a tanév eredményeiről, meg-
köszönve mind a pedagógusok, mind a 
technikai személyzet egész éves áldoza-
tos munkáját. A kimagasló tanulmányi 
eredményt elérő tanulók, a versenyeken, 
pályázatokon résztvevők, a sportban és 
közösségi munkában tevékenykedők 
könyvjutalomban részesültek. 

 Kiss Endréné, aki 25 éve munkálko-
dik a gyerekek nevelésén és Vastaghné 
Petrás Erika 30 éves pedagógus mun-
kájáért részesült köszöntésben. Gratu-
lálunk nekik és további jó egészséget 
kívánunk munkájukhoz!

 Pesti Béla László tankerületi igaz-
gató úr a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ Pedagógusnapi emlék-
lapját nyújtotta át a „jövő nemzedékéért 
végzett áldozatos nevelő-oktató munká-
jáért” 3 pedagógusnak és iskolánk igaz-
gató asszonyának: Giczeiné Képiró Évá-
nak, Szender Sándornénak, Vastagné 
Petrás Erikának és Beckné Krecz Szilvi-
ának. 

Gratulálunk, további jó munkát kívá-
nunk nekik!
 Beckné Krecz Szilvia

Általános Iskolai ballagás
„Kísérje jószerencse lépteid; tudd, ha eddig melletted álltam, 

most mögötted állok.”

Erzsébet-tábor 2015
Alig fejeződött be a tanév, június 22-én elindult a 3 hetes 
Erzsébet-tábor. A heti turnusokban 60-70 gyerek vett részt, 
amely létszámok az iskola tanulóinak nagy részét magába fog-
lalta. A programok változatossága, a jó hangulat, a hasznosan 
eltöltött idő a pedagógusok érdeme. A szervezés már január-
tól elkezdődött, hiszen a külső helyszíneket, a meghívott ven-
dégeket már ekkor le kellett foglalni.

 Ízelítőként a megvalósult programokból: 
• Vidám hangulatú Rendőr-nap bemutatókkal, előadással, 

kerékpár versennyel;
• Kenuzás a Túr folyón;
• Beregi-túra Kölcse, Nagyar, Túristvándi, Tarpa, Szatmár-

cseke érintésével;
• Strandolás Vásárosnaményban a Szilva Fürdőben;
• Vajköpülés Mátészalkán a múzeumban majd strandolás a 

mátészalkai fürdőben;
• Vadasparki kirándulás Nyíregyházán;
• Egészségnap a Kárpátokért Egyesület részvételével;
• Táncház a mátészalkai Alapfokú Művészeti Iskola elismert 

táncpedagógusai vezetésével;
• Kézműves foglalkozások: kötés, makramézás, hímzés, tá-

borzászló készítés….;
• Tábordal tanulása és előadása;
• Időkapszula készítése és elásása;…És még sorolhatnánk…
 A tábor zárása után úgy gondolom minden gyermek ren-
geteg élménnyel gazdagodott!
 A pedagógusokat pedig ismételten köszönet illeti, akik a 
3.hetet már a szabadságuk feláldozásával vitték végig! 
 Sánta Jánosné
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És eljött a nagy nap! Augusztus 3-án kora 
délelőtt indultunk el a Károlyi Tanyára 
egy öt napos nyári táborozásra. A tábor 
pályázat útján valósulhatott meg, a 
kiválasztott gyerekek pedig jutalomként, 
teljesen ingyenesen élvezhették a remek 
programokat. Az időjárás is kedvezett 
nekünk, hiszen a ragyogó napsütéses idő 
lehetővé tette, hogy minden program 
megvalósulhatott. Kitűnő hangulatú 
sportversenyek, kincskereső délelőtt, 
kirándulások, strandolás, versengések 
a sátrak között, gyalogtúra az erdőben, 
közös bográcsolás tették színessé nap-
jainkat. A napi háromszori étkezés is 
mindig bőséges és kiváló minőségű 
volt. Esténként a játéké, a biliárdé, cso-
csóé, a karaoke-é és a tánctanulásé volt a 
főszerep. Résztvevőként elmondhatom, 
hogy csodálatos és élmény teli volt ez 
az öt nap, és ez nagyrészt a Kárpátokért 

Táborozás a Károlyi-tanyán

Egyesület önkéntes mentorainak volt 
köszönhető! A vadregényes, természet 
közeli környezetben, a klassz hangulat-
tal, úgy gondolom ismét felejthetetlen 

élményeket sikerült adnunk a résztvevő 
gyerekeknek!

 Beckné Krecz Szilvia

Új nevelési év az óvodában
„Csináljon bármit, ami nyitogatja 
szemét, szaporítja tapasztalatait.

Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már 
tudjuk mire megy a játék.

Arra, hogy e világban 
otthonosan mozgó, 

eleven eszű és tevékeny 
ember váljék belőle.”

/Varga Domokos/

A nyári tisztasági takarítást követően 
szeptemberben 107 gyermeket fogad-
tunk az óvodába. Közülük 23 gyermek 
kiscsoportos, hozzájuk még januárban 
6 gyermeket várunk. Magas csoport-
létszámmal dolgozunk, mivel a szülők 
szívesen hozzák óvodába gyermeküket, 
ha elérik az óvodába lépés feltételeit.
 Ettől a nevelési évtől kezdve ingyen 
étkezést biztosítunk a törvényi előírá-
soknak megfelelően azoknak a gyer-
mekeknek, akik hátrányos, halmozot-
tan hátrányos helyzetűek, a családok 3 
vagy több gyermeket nevelnek, vagy az 
egy főre jutó jövedelmük nem éri el a 
nyugdíjminimum 130%-át.
 Szeptemberben szülői értekezle-
ten tájékoztatjuk az első alkalommal 
óvodát kezdő gyermekek szüleit, és a 

már gyakorló szülőket a házirendünk-
ről, programjainkról, az intézményben 
betartandó szabályainkról. Megbeszél-
jük, hogyan tudnak segíteni nekünk a 
község hagyományos rendezvényének 
színvonalas lebonyolításában: a Tök-
fesztiválon.
 A szeptember 19-én megrende-
zett fesztiválra készültünk kiállítással, 
aminek témája a falusi udvar volt. A 
gyermekeknek játékot is biztosítottunk 
a nagy tökökből készített motorokon, 
vonaton, ökrösszekéren, pecázhattak, 
célba dobhattak. Tökbazárunkban ter-

mésekkel kiegészített emléktárgyakat 
vásárolhattak a vendégek. Tökbüfénk-
be ismét készítettünk finomságokat: 
töklapcsánkát, töklekváros palacsintát, 
sült tököt, tökgolyót, kukoricakásás töl-
tött káposztát. A babgulyásunk olyan fi-
nomra sikerült, hogy a főzőverseny első 
díját elhozhattuk. A hagyományoknak 
megfelelően a Tökszínházunk előadta a 
Só című magyar népmesét. 
 Októberben a gyermekekkel az óvo-
da udvarán felelevenítettük a szüretelés 
hagyományát, szőlőt szedtek, préseltek 
a gyermekek, megkóstolták a mustot és 
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„Soli Deo Gloria”
  2015 július 21–25 között, hetedik 
alkalommal rendezte meg a Magyaror-
szági Református Egyház a Csillagpont 
nevű ifjúsági találkozóját Tatán, ame-
lyen több ezer magyar és nem magyar, 
református és természetesen más fe-
lekezetű keresztyén fiatal vett részt. A 
Nagydobosi Református Egyházközség, 
melynek szolgálata nyitott minden kor-
osztály irányában, szívügyének tekinti 
az ifjúság körében zajló tevékenységet. 
Mind a hét, két évenként megrendezett  
Csillagpont alkalmával megmozdult és 
képviseltette magát, a jelenlévő gyüle-
kezetek sorában, szinte kivétel nélkül a 
legnagyobb létszámban. Ebben az esz-
tendőben is 23 fővel vett részt ezen a 
rendkívül jól megrendezett eseményen, 
amely segít fiataljainknak a társadalom-
ba való beintegrálásában, a pálya- és 
párválasztás nehéz döntéseiben és ter-
mészetesen útbaigazít az élet minden 
területén. Ez az a hely, ahol fiatalok so-
kasága, több napon keresztül tud együtt 
lenni alkohol és drog befolyása nélkül, 

óvónéni elmondása alapján megismer-
hették a régi, ma már kevés családban 
élő szokásokat. Együtt táncoltak, ját-
szottak a kicsik és nagyok a szép őszi 
délelőtt.
 A Pedagógiai Programunk szerint 
fejlesztjük a gyermekeket, a 4 évszak-
ra épülő projektjeinkkel. Sok alkotást 
készítenek a gyermekek, változatos 
technikákkal az ősz témakörben. A kü-
lönböző műveltségterületeken jelenleg 
az őszi időjárásról, dalokról, mesékről, 
versekről, zöldségekről, gyümölcsök-
ről beszélgetnek a gyermekekkel az 
óvónénik. Séták alkalmával sok faleve-
let, termést gyűjtenek, melyekből bar-
kácsolnak, őszi képeket készítenek. 

Mottónk: 
„Mondd el és elfelejtem. Mutasd meg és 
emlékezni fogok rá.
Engedd, hogy én csináljam és meg is fo-
gom érteni” /Konficiusz/

Szeretném megköszönni a Szülői Szer-
vezet tagjainak, hogy ismét megrendez-
ték a ruhagyűjtést és börzét, melynek 
bevételét a 4 csoportnak egyenlően el-
osztva adtak, abból olyan eszközöket 

vásárolhatnak a pedagógusok, amivel a 
gyermekek készségeit, képességeit fej-
lesztik. Nagy segítség ez, ugyanakkor 
közösség kovácsoló tevékenység is. To-
vábbra is számítunk támogatásukra.
 Ugyanakkor azoknak is köszönetet 
mondunk, akik adójuk 1%-át a „Nagy-
dobosi Óvodásokért” Alapítvány szám-
lájára utalták. Ezt az összeget a követke-
ző évben fogjuk felhasználni az éppen 
szükséges területen.

 Dolgozóimmal egész évben a gyer-
mekekért tevékenykedünk, de tisztában 
kell lennünk nekünk és a szülőknek is 
azzal, hogy: 

„Nem mindig lehet megtenni, amit kell, 
de mindig meg kell tenni, amit lehet”

/Erich Fromm/

 Drabik Csabáné
 óvodavezető

előadások,lelki alkalmak és éjszakába 
nyúló színvonalas programok által. 
Minden találkozásnak, így a mostaninak 
is adott témája volt, jelen esetben a 
bizalom gondolata köré csoportosult 

az egész hét programja. Szombaton az 
eseményt lezáró, a Magyar Televízió 
által is rögzített, úrvacsorás istentisztelet 
után lelkileg feltöltekezve indultunk 

kalandos utazással haza, igazat adva 
Goethének, aki a következőket írja: „…
nem azt kell adni az embereknek,amit 
szeretnek, hanem azt amit kellene, hogy 
szeressenek…”
 Gyülekezetünk sokféle tevékeny-
ségének régi kedves színfoltja az idén 
nyáron kilencedik alkalommal meg-
rendezésre kerülő „Gyerekhét” prog-

ramja, amellyel közösségünk a gyer-
mek-korosztály nyári vakációjának egy 
hetét szeretné tartalmas és emlékezetes 
dolgokkal megtölteni. Az előkészüle-
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tek már hetekkel a megvalósulás előtt 
elkezdődnek , aminek külön is örülök, 
hogy a szervező stáb imádságával, mert 
valljuk emberé a munka, Istené az ál-
dás, valóban Ő nélküle semmit sem 
cselekedhetünk. Az iskolai tanévben 
lévő hittanórák, a vasárnapi gyermek 
istentiszteletek, és számos más prog-
ram is ennek a gyerekek által várva várt 
hétnek az előkészítői. Nagy öröm volt 
számunkra, hogy ebben az évben az is 
kiderült,hogy a bibliai tanítás örök érvé-
nyű: „A ti munkátok nem hiábavaló az 
Úrban” (1 Kor.15 :58), hiszen Nagydo-
bos Község Önkormányzata, értékelve 
ezt az eseményt, 300 Ft/fő/ nap támo-
gatta gyerekhetünket, amely támogatás 
által juthattak el a gyerekek Géberjénbe 
a Shrek tanyára és tanösvényre. Prog-
ramunk 2015. július 27-én kezdődött 
és augusztus 2-án családi délutánnal és 
tábortűzzel zárult mintegy 120 fő rész-
vételével. Ezúton szeretnénk mindenki-
nek mindent megköszönni a gyermekek 
nevében is, azzal a kálvini gondolattal, 
hogy „Soli Deo Gloria”, azaz „Egyedül 
Istené a Dicsőség„.

Épp testben, épp lélek
Kedves Nagydobosiak!

Tegyünk együtt azért, hogy szebb és jobb életet élhessünk!

Próbáld ki a neked megfelelő sportot és érezd magad vidáman, mert az 
egészség életünk része kell, legyen!
 Tornázni és Jógázni várunk minden kedves érdeklődőt a nagydobosi 
Általános Iskola tornatermében hétfőn és pénteken este 18:00-tól tornázni, 
keddenként pedig a Jóga gyakorlataival és jótékony hatásaival van lehetőség 
közelebbről megismerkedni!!!

Székelyné Mester Mária

A megye valamennyi önkormányzata 
által létrehozott Szabolcs-Szatmár-Be-
reg Megyei Szilárdhulladék-gazdál-
kodási Társulás sikeresen pályázott a 
települési szilárdhulladék-gazdálkodá-
si rendszerének fejlesztésére a KEOP-
1.1.1/2F/09-11-2012-0003 sz. projekt 
keretében.
 A fejlesztés részeként beszerzésre 
kerültek 240 l-es szelektív hulladékgyűj-
tő edények is, melyeket a Társulás külön 
térítési díj fizetése nélkül biztosít az in-
gatlanhasználók részére az eddig hasz-
nált szelektív hulladékgyűjtő (sárga) 
zsákok helyett!

A 240 l-es szelektív hulladékgyűjtő 
edények 2015. november és december 
hó folyamán kerülnek átadásra a díj-
hátralékkal nem rendelkező ingatlan-
tulajdonosok részére az Önkormányzat 
közreműködésével.
 A használatra történő átadást 
követően kérjük, hogy az alábbi hul-
ladékokat a 240 l-es szelektív hulla-
dékgyűjtő edénybe gyűjtse, és a már 
ismert szelektív gyűjtési napokon ezt 
helyezze ki!

ne tegyen 
a gyűjtő-
edénybe és 
a gyűjtő-
edényt kizá-
rólag szelek-
tív hulladék 
gyűjtésére 
használ ja , 
ellenkező esetben azt a közszolgáltató 
nem üríti ki!

 A 240 l-es szelektív hulladékgyűjtő 
edényben gyűjthető hulladékok:
• műanyag palackok pl. PET, PE, PP 

alapanyagú ásványvizes, üdítős pa-
lackok,

• tisztítószeres flakonok; kozmetikai 
termékek csomagolása,

• műanyag fólia, műanyag zsák és be-
vásárló táska,

• műanyag pohár pl. joghurtos – vajas 
– margarinos – tejfölös doboz,

• italos kartondoboz pl. gyümölcslé – 
tejes doboz,

• fém csomagolási hulladék (pl. alu-
mínium és vas italos- és konzervdo-
bozok, üvegek fém záró fedele),

• habosított polisztirol (EPS, Nike-
cell),

• kartondoboz, élelmiszerdoboz, pl. 
müzlis doboz,

• újságpapír (fekete és fehér, színes), 
folyóirat, prospektus, szórólap,

• könyv, boríték, füzet, iroda- és gép-
papír, papírzacskó,

• hullámpapír.

 Vegyes háztartási hulladékot, ve-
szélyes és zöld hulladékot kérjük, 

Tisztelt Ingatlantulajdonos!


