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Ingyenes

Felvételi a Nagydobronyi Református Líceumban
Mint már hagyomány, 2006.
május 1-én újabb felvételi vizsgákra
került sor a Nagydobronyi Református Líceumban.
A fizika-matematika, illetve
biológia-kémia szakos oktatási intézménybe idén 69 jelentkező volt, akik
itt szerették volna folytatni tanulmányaikat az általános iskola befejezése után. Hagyományosan az idén is

fizika-matematika, illetve biológiakémia szakos osztályok indulnak a
líceumban. Az idén a felvételi vizsgák teszt formájában történtek fizikából, matematikából, biológiából,
kémiából, bibliaismeretből illetve
magyar nyelvből. Számos jelentkező
volt Nagydobronyból is. Ez évben a
felvételi vizsgák eredményei alapján
az az ötven diák jutott be a líceumba,

Az édesanya minden gyermek és
felnőtt szívében különleges helyet
foglal el. Ő az, akihez örömünkben,
bánatunkban először fordulunk, ő az,
aki számára mindig mi, a gyerekei
vagyunk a legfontosabbak. Gyakran
észre sem vesszük, mennyit fárad,
hogy az asztalon legyen kedvenc
süteményünk, hogy mindig legyen
tiszta ruhánk, meleg, biztonságot
jelentő otthonunk. Számára mindez
természetes, annyit kér csupán, hogy
legyünk jó gyerekei.

Minden évben van egy nap,
amiről
sosem feledkez ü n k
meg. Ez
május
e l s ő
vasárnapja,
ekkor
k ö szöntjük
az
Édesanyákat.
A nagydobronyi óvoda növendékei május 4-én és 5-én a
„dobronyi fonó” és a „lakodalmas”
jelenetekkel ill. virággal és saját
kezűleg készített ajándékokkal k

aki a legjobb eredményeket érte el a
felvételi tantárgyakból. Községünkből nyolcan folytathatják tanulmányaikat a fent említett egyházi oktatási intézményben.
A líceum végzőseinek ballagása
az idén május 27-én kerül megrendezésre, melyre szeretettel várjuk a
község minden érdeklődőjét.

Anyák napja

Május 10-ei határidővel befejeződött a falu lomtalanítása, rendbetételi határideje. Mivel az árkok nem szennyvízelvezetők, a tópartok nem
szeméttárolók vagy parkolók, így május 10-e után megkezdődnek a
büntetések kiszabása a szabálysértések elkövetőivel szemben.
Ismét felhívjuk mindazok figyelmét akik gépjárművel rendelkeznek,
hogy a műszaki vizsgához szükséges kötelező útadót, ha tehetik a községházán fizessék be a bankba vagy Szilvási Erzsébetnél. Ugyanis csak
a nálunk befizetett útadó 50 %-át tudja a község útjavításokra fordítani.
Az itt kapott számlát használhatják fel majd a műszaki vizsgán, vagy
egyéb ügyintézéseknél. Előre is köszönjük együttműködésüket!

öszöntötték az édesanyákat és a
nagymamákat.
A nagydobronyi középiskola
alsós tanulói sem felejtették el a
neves ünnepet, s versekkel, dalokkal,
színdarabokkal lepték meg az édesanyákat és nagymamákat.
A Kisdobronyi Gyermekművészeti iskola ének és tánckarának
növendékei vasárnap vizsgakoncerttel egybekötött műsorral kedveskedtek, valamint a szülők megtekinthették a gyerekek rajzkiállítását.
Felhívjuk a kedves lakosság
figyelmét a háztáji kertekben lévő
locsoló berendezések fokozottabb
felügyeletére, mivel ismét megkezdődtek a lopások.
A Nagydobronyi Községi Tanács
értesíti a lakosságot, hogy 2006.
május 10-től a csapi Milícia vezetője
fogadást tart minden szerdán 13:00tól 14:00-ig (h.i.sz.) a községházán.

Kedves olvasóink! Várjuk észrevételeiket, javaslataikat nemcsak lapunk szerkesztésével, hanem a falunkon
belül lévő problémák megoldásával kapcsolatban akár személyesen, akár névtelenül (községházán található
postaládába).

Önkormányzat



Egészségügy

Ülésezett a Végrehajtó Bizottság
2006. április 19-én megtartotta első ülését az újonnan választott
Végrehajtó Bizottság. Elnöke Szilvási Zoltán, titkára pedig Ráti Erzséb et . Ta gj ai : Hidi Er zs éb et
(főkönyvelő), Szilvási Erzsébet
(földmérő), Popka János
(vállalkozó), Pankovics János (a
Kommunális gazdaság igazgatója),
Katona Béla (vállalkozó), Ráti Mária (óvodaigazgató), Vojtovics Vlagyimir (a nagydobronyi erdészet
vezetője), Balog László (vállalkozó),
Hidi László (vállalkozó), Gönczi
László (a vízügyi hatóság szakembere), Katkó László (az Irgalmas
Samaritánus Gyermekotthon igazgatója), Hidi József (a Nagydobronyi
Falusi Fogyasztási szövetkezet
igazgatója), Katona-Mironova Berta
(a Nagydobronyi Középiskola igazgatóhelyettese). Az ülésen a következő napirendi pontokat vitatták
meg:
1. A Végrehajtó Bizottság
törvény szerinti hatáskörének
ismertetése.
•
A községhez tartozó állami és
magán intézmények felügyeA Nagydobronyi
egészségügy felhívja a
lakosság figyelmét,
hogy a fecskendők és
infúziós csövek elhelyezése csak megfelelő
fertőtlenítés után lehetséges a kijelölt helyen

Orvosok neve
Baksa Géza

lete.
A közrend, köztisztaság
fenntartása
•
Hagyatéki ügyek kezelése
•
Szociális, kulturális és gazdasági fejlődés programjainak a
kidolgozása
•
Gyámügyek elbírálása
•
A lakosság szociális védelme
•
A község költségvetésének
felügyelete
•
Építkezések, új magáncégek
létrehozásának engedélyezése
•
Környezetvédelem
2. Szemétkérdés. A bizottság
javaslatot tett a szemételszállítás
módjára és díjára, mely szerint
minden család köteles szerződést
kötni a Nagydobronyi Kommunális
Vállalattal. A szerződés alapján a
vállalat biztosítja a szeméttároló
karbantartását valamint a szemét
elszállítását 1 hr/fő/hónap ellenében.
Tehát minden család havonta a
családtagjai után fizeti az 1 hr-t.
Kedvezményben részesülnek a 3 és
több gyermekes családok, első és
második kategóriájú rokkantok,
valamint az egyedülálló özvegyek.
•

( №42805-ös minisztériumi rendelet). A
rendelet értelmében
megkérünk mindenkit,
hogy a fecskendővel és
infúziós csővel történő
gyógykezeléseket próbálják a megfelelő

intézményben elvégezAz inzulinfüggő cukorbetegek
tetni. Semmiképpen ne járási rendelet alapján 2006. május 1
helyezzék el az említett -től a Csapi Járási Poliklinikán veheeszközöket a szeméttá- tik át a szükséges inzulinadagjukat.
rolókban, mivel gyerek
kezébe kerülhet, vagy
súlyos fertőzést okozhat.

Ügyeleti rend május hónapra
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A háztartási szemét elszállítása
grafikon alapján fog történni, heti
egy alkalommal, főként reggeli
órákban. (Az utcákra levetített grafikont következő számunkban közöljük.) A szemetet zsákokban helyezhetik el a porták előtt. A cégek és
vállalatok külön szerződést kötnek,
melyben lefoglaltatik a díj, valamint
az elszállítás ideje. A nem háztartási
szemét elszállítására külön díjat
állapítunk meg (pl.: építkezési hulladék, faág, stb.).
Amennyiben a Községi Tanács
megerősíti a fent említett programot, az július elsejétől érvénybe lép.
Azok a családok és vállalatok
akik nem kötnek szerződést, a felgyülemlő szemetet illegálisnak
tekintjük és nem engedjük lerakni a
szeméttárolóba. Az illegális szemétre Végrehajtó Bizottság jelentős
összegű büntetést szabhat ki.
3. Egyebek:
– építkezési engedély kiadása
– új üzlet kinyitásának engedélyezése
– könyvelőségi beszámoló
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A fent említett napokon az orvosok 12:30-ig a munkahelyükön praktizálnak, munkaidő után a megadott telefonszámokon érhetőek el. Sürgős
esetekben a nap 24 órájában a mentőszolgálat is igénybe vehető a 714-221
-es számon.

A
Községi Tanács és a
Nagydobronyi Egészségügy vezetősége köszönti a község egészségügyi intézményeiben dolgozó nővéreit, a május 12-ei
Nővérek napja
a lk a lmá b ól.
Sok
erőt,
egészséget,
kitartást kívánnak nekik.

Események  Köszöntők  Sport
Anyakönyv (április)
Születtek:
Sütő Levente
Szanyi Martin

Meghaltak:
Ráti Borbála
Szanyi Km Ferenc

Esküvő
Diósi Zsolt, Bakosi
lakos és Révész Tünde
Petőfi u. 44 sz. alatti lakos
köti egybe életét 2006.
május 20-án. Ezúton szeretnénk sok boldogságot kívánni nekik.

A Nagydobronyi Községi Tanács
kollektívája őszinte részvétét fejezi ki
Ráti Erzsébetnek, aki édesapját gyászolja.

Köszöntő
A Nagydobronyi Községi Tanács köszönti azokat a munkatársakat,
akik májusban ünneplik születésük napját:
Ráti Erzsébetet,
a Nagydobronyi Községi Tanács titkárát,
Pankovics Jánost,
a Nagydobronyi Kommunális vállalat igazgatóját,
Szilvási Józsefet
Popovics Jánost
Ráti Zsuzsannát
és Kis Feri Bélát
a Nagydobronyi Képviselőtestület tagjait.
Kívánnak számukra erőt, egészséget, sikerekben gazdag, hosszú boldog
életet.
Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik Szanyi Km
Ferencet utolsó útjára elkísérték,
temetésén részt vettek, sírján a
kegyelet virágait elhelyezték és a
család fájdalmában osztoztak.
A gyászoló család

1

Köszöntő
Közelgő eljegyzésük alkalmából
köszöntik
Ráti Gitkát és Molnár Lászlót.
Kívánnak számukra sok boldogságot a szülők, nagyszülők, Erzsó és
Krisztián.

26 év után a döntőben
Április 14-én a Nagydobronyi -ás, a felnőttek 1:1-es eredményt
SC Kincses csapatával mérkőzött a hoztak. A bajnokság mérkőzéseinek
döntőbe jutásért. A mérkőzés 2-2-es időpontjai a következők:
döntetlennel ért véget, s büntető ☯ Május 14. Nagydobrony rúgásokkal csapatunk 26 év után
Hugylovo
ismét bekerült a járási döntőbe.
☯ Május 21. Nyizsnyij Szolotvino A kupadöntőre április 26-án
Nagydobrony
került sor, amikor Nagyláz legjobb- ☯ Május 28. Nagydobrony - Orihovci
jaival mérkőzött csapatunk. A szoros ☯ Június 04. Nagyláz - Nagydobrony
mérkőzést követően a nagylázaik ☯ Június 11. Nagydobrony bizonyultak jobbnak, s 3-2-es
Kamjanica
eredménnyel megnyerték a kupát. A
mérkőzésen Katona László, Bálint
Sándor, Bara Csaba, Molnár Attila,
Molnár Róbert, Medvigy Gábor,
Molnár József, Papp Tamás, Nagy
Attila, Szanyi Zsolt, Rácz Román
játszott a kezdő csapatban, míg csere
játékos volt Géczi Béla és Bátyi
László. A csapat edzője, Jani Béla,
büszke volt csapatára.
Csapatunk nem csüggedt el, s
április 30-án nekivágott az Ungvári
Járási Bajnokságnak. Az első mérkőzést Kereknye csapatával vívtuk,
ahol az ifjak 0-1 gólos vereséget
szenvedtek, a felnőtt csapat viszont 2
-1-re győzött. A 2. mérkőzést
Szürtével játszottuk, ahol az ifjak 0:0

☯ Június

18. Sztorozsnyica Nagydobrony
☯ Június 25. Nagydobrony Kincses
A mérkőzések májusban 13:30kor (ifjak) ill. 15:00-kor (felnőtt)
kezdődnek helyi idő szerint, míg
júniustól 14:00 és 15:30-as időpontokban. A bajnoki selejtezőkre minden kedves futballrajongót szeretettel várunk!

Hirdetések
Jármű

Új
és használt mobiltelefonok,
valamint tartozékaik széles választékát
kínáljuk. A telefonok javítását vállaljuk.
Kezdő csomagok (UMC, Kievstar, Djuce,
Life) és felöltőkártyák igény szerint.
Szolgáltatás
Lakodalmi edények és evőeszközök Háztartási berendezések: hűtőszekrények,
kölcsönzése. Nagydobrony, Tavasz u. 27 mélyhűtők, mosógépek, gáztűzhelyek
kedvező áron, garanciával. Kisdobronyi
sz. Tel:714-022 (80977001037).
út: 131 (5. üzlet.).
Lakodalmak fotózása, videózása,
hangszerelése. Szanyi-Szabó B. Ady E. u.
A nagydobronyi vasas háztartási
35.
üzletben nagy választékban kapható:
- építőanyagok: - cement,
Autómosó és autókozmetika
- mész (oltott, por)
(Teljes körű mosás és takarítás) Nyitva
- spaklianyagok (különböző kiszerelésben
tartás:
és minőségben)
Hétfő-Szombat 7:30-18:00
- falfestékek, hozzá színezékek
Vasárnap 9:00-14:00
- Zebra márkájú olajos és zománc festéTel:+380966928177
kek minden színben, kiváló minőségben
Igazolványképek készítése
- magházföld (10,20,50 literes)
Községháza II. emelet (balra). Hétfőtől- - PVC csövek csepegtető rendszerekhez
péntekig 8:00 – 11:00, 14:00–16:00 - kerti csapok és hozzávaló kellékek
között.
- gipszkarton (vízálló és hozzávaló felfogatók)
Építőanyag
- színes mattüveg (3mm és 4mm vastag)
Unifa kft - mindennemű asztalos - ablaküveg (méterre vágva megrendelhemunkát vállal: hőszigetelt ajtók és abla- tő)
kok; kerítésléc elemek, lambéria, hajópad- - fali és padlócsempék, csemperagasztók,
ló, úgy saját anyagból, mint készárút.
fuga színezék
Fűrészárú
m e g r e n d e l é s r e . - armatúra, különböző méretű csövek:
(Nagydobronyiaknak kedvezményesen). gáz és vízvezetéshez
Tel: 714-354
- horgonyzott hullámlemezek
- tisztítószerek
Az Unifa kft szakképzett asztalost - konyhai felszerelések.
keres.
Érd. 714-354
Eladó ВАЗ 2107-es, ’92 kibocsátású, 03as motor. Éger u. 58. Tel: 714-504. Ár
megegyezés szerint.

Viccözön
A gyerekeket élővilágból vizsgáztatja a
tanár:
-Ki tud felsorolni repülő emlősöket?
Pistike jelentkezik:
-A denevér és a stewardes…!
☺

- Jean, te kergeted azt a macskát?
- Tekergeti a fene. Csak meg akarom
fogni.
☺

Pistike először lát pávát:
-Nézd anyu, virágzik a tyúk!
☺

Egy szállodában panaszkodik a vendég:
- A szobámban két egér kergetőzik!
- Mit akar ennyi pénzért! Bikaviadalt?
☺

A joghallgató vizsgázik:
- Mi a bigámia büntetése?
- Két anyós…
☺

Az agresszív kismalac bemegy a
fagyizóba:
- FAGYLALTOT!
- Milyet parancsol?
- SOK A SZÖVEG!
☺

- Hányan dolgoznak ebben az irodában?
- A főnökkel együtt 11-en.
- Tehát a főnök nélkül 10-en?
- Nem, mert ha a főnök nincs itt, akkor
senki sem dolgozik.
☺

- Hogyan teáznak a rendőrök?
- ???Esőben beállnak az eresz alá, és
onnan lökdösik ki egymást, hogy:
Most te ázol, most te ázol...

Vetőmag
Vetőmagok nagy választékban kaphatóak, Tavasz u. 27 sz. alatt. Tel: 714-022.

Egyéb
A Nagydobronyi SC felkér minden
sportot kedvelő egyént, támogassák a klub
fenntartását. Támogatásaikat elhelyezhetik a következő bankszámlaszámon:
Prominvesztbank 26006301150881,
OKПО 33222674б МФО 312527 , vagy
személyesen Misák József elnöknél.
Felajánlásaikat előre is köszönjük.

A Prominvesztbank bevezette a „Vesznyánij” (tavaszi) betéti formát. A
kamatot havonta ki lehet venni. A 3 hónap és 8 nap futamidejű betét éves kamata
13%-hrivnyában, külföldi valutában 9%.
A letét legkisebb összege
1000 hrivnya
200 USD vagy EURO
Részletes tájékoztató: Nagydobrony, Kisdobronyi út 137 sz.
A Prominvesztbank fiókintézete.
Hozzon jövedelmező és jó döntést!

A Nagydobrony havilap lehetőséget kínál mindennemű lakossági hirdetésre és reklámra, köszöntőre,.
Egy apróhirdetés, köszöntő díja 1 hónapra 5 hr. Fényképes köszöntő 10 hr. A reklámok díja: 1 cm2 = 1 hr.
A hirdetéseket személyesen a szerkesztőségben lehet feladni, hétfőtől-péntekig 8:00-11:00 óra között.
Hirdetésével Ön is járuljon hozzá újságunk kiadásához!
Lapalapító: Nagydobronyi Községi Tanács
Főszerkesztő: Szanyi-Szabó Béla
Közéleti havilap
Cím: Nagydobrony, Csongor út 2 (II. emelet, balra) Főszerkesztő-helyettes: Ráti Ferenc
Példányszám: 1000
Tel:714-325 Email: nagydobrony@gmail.com

NAGYDOBRONY

