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A Nagydobronyi Községi Tanács lapja

FALUNAP
2006. AUGUSZTUS 27.
NAGYDOBRONY
2006. augusztus 27-én hetedik alkalommal kerül sor falunap megrendezésére, melyre minden kedves érdeklődőt szeretettel vár a nagydobronyi községi tanács, a rendezvény főszervezője.
13:00 – Megnyitó

Programok:

Színpadi műsorok:
13:30 – a nagydobronyi Napsugár óvoda fellépése
14:00 – a nagydobronyi Gyermekotthon előadása
14:30 – a Művészeti iskola előadása
16:00 – a nagydobronyi Művelődési ház szórakoztató műsorai:
– szépségverseny
1. Fiú szépségverseny két kategóriában (5-11, 11-16 év).
2. Hajszépségverseny lányoknak három kategóriában
(5-11, 11-16, 16-22 év)
– találós kérdések
– ügyességi vetélkedő
– Ki Mit Tud (vers, dal, tánc, stb.)
(A szépségversenyre Misák Natáliánál lehet jelentkezni).

A vetélkedők résztvevők és a fellépők ajándékban részesülnek, valamint
emléklapot kapnak!
Sportprogramok:
12:00 Nagydobronyi sportiskola – Ungvári sportiskola
labdarúgó mérkőzés

Nagydobrony – Őrdalma
Ungvári Járási labdarúgó mérkőzés
14:00 ifi,
15:30 felnőtt

Párhuzamosan:
12:00-tól Kispályás labdarúgó bajnokság a

2. Nagydobrony kupáért.

A versenyen kizárólag utca csapatok vehetnek részt.
A jelentkezéseket augusztus 25-én 16:00-ig adhatják le az utcaképviselők.
Egyéb programok:
Bográcsfőzőverseny
Fődíj 100 hr.
20:00 – UTCABÁL
A programváltozás jogát a szervezők fenntartják!

2006. Augusztus
50 éves találkozó

1953-ban magyar nyelvű középiskola indult Nagydobronyban, mely
egyedinek számított a vidéken. Tudni
illik ugyanis, hogy 1953-ig csak 7
osztályos elemi iskolák működtek.
Két osztály indult, ahová Ungvár, Gálocs, Szelmec, Palló, Eszeny,
S z a l ó k a ,
Dercen, Verbőc
és
Nagydobrony
fiataljai
nyertek felvételt. A nehéz
utazási körülmények miatt
az iskola kollégiumot alakított
ki (jelenleg a
Prominvsztbank
épülete). Tanáraik főleg ungváriak voltak,
akik közül már
csak egy van az
élők sorában. A
tanítás magyar
nyelven folyt,
de tankönyvek
hiányában (ami
volt is orosz nyelven) jegyzetek alapján sajátították el a tananyagot. A 43
végzős közül sokan folytatták tanulmányaikat egyetemeken, főiskolákon,
s ketten orvosok lettek, ketten pedig
doktori címet szereztek az Eötvös
Lóránd Tudományegyetemen.
A találkozó megszervezésére
Gönczi Sándor adott ötletet, a távolabb, határon túl élők nagy örömére.
A szervezés nehéz és hosszú folyamat volt, telefonon, interneten keresztül, de 2006. július 16-án a 43 végzősből 22-en megjelentek az egykori
iskola (jelenleg Református Líceum)
tantermében. A találkozót délután
17:00–kor Gönczi Sándor és Bara
Erzsébet nyitotta meg, nagy örömmel

és lelkesedéssel köszöntve a 25 éves
találkozó óta nem látott volt diáktársakat, barátokat, barátnőket. Az osztályok névsorának felolvasása után
egy szál gyertyát gyújtva egyperces
néma csenddel emlékeztek az elhunyt
társaikra.

A találkozón ezután mindenki
néhány percben megpróbálta elmesélni ez elmúlt évtizedek történéseit, életük legfontosabb mozzanatait.
A kellemes és érdekes beszámolók után mindenki átsétált a Fogyasztási Szövetkezet éttermébe, ahol a
vacsora mellett tovább folytatódott az
éjszakába nyúló vidám beszélgetés.
A fogások között pedig egyesek
fiatalokat megszégyenítő módon ropták a táncot, vagy eldalolták régi iskoláskori nótáikat.
A találkozó végén mindenki megígérte, hogy jövőre ugyanitt találkoznak ...

Soli Deo Gloria
Istené a dicsőség” címmel
végezte a nyár elején 200-ik szolgálatát a Nagydobronyí Református Líceum accapella vegyeskara Szopó Tibor
vezényletével, Horkay László püspök
igehirdetésének keretén belül templomunkban.
A kórus 1995 őszén alakult a
Líceum megnyitásával egyben. Az
eltelt 11 év alatt szolgálataikkal beutazták Kárpátalja templomait. 1998b a n e s t e k á t a n e m z e t k öz i
„tűzkeresztségen”, először vettek
részt közép-európai magyar református egyházi középiskolák kórustalálkozóján, Miskolcon. Ezt követően
még 11-szer énekeltek Magyarország
nagyvárosaiban, falvaiban, valamint
Lengyelországban. Pár éve holland

„Egyedül

testvérek segítségével megjelent önál- 36 kórusa között különdíjasok lettek. Úgy a hazai, mint a külföldi TVló CD-jük, mely a nyugati
társaságok sugározták már műsopiacon lett értékesítve. Bevétele az Öregek otthonának
rukat. Idehaza a
templomi szolgáépítésére lett felhasználva.
lataikon kívül felA 11 év alatt 67 kóruslépnek a Líceummű szerepelt repertoárjukon.
ba látogató vendéLegfelelősségteljesebb fellépésük idehaza történt, amikor
gek ellőtt, valaHúsvét ünnepe alkalmából
mint iskolai ünneélő adásban énekelhettek a
peken, rendezvéKossuth-rádióban. 2000-ben
nyeken.
Ezúttal kívánunk
a kárpátaljai középiskolák
a kórusnak továblegszínvonalasabb énekkarábi sikereket, öregnak ismerték el.
Legnagyobb szakmai
bítsék továbbra is
elismerést azonban Magyafalunk jó hírét a
rországon kapták egy Bartóknagyvilágban!
versenyen, amikor 7 ország

Önkormányzati tudósítások
A nagydobronyi tanács III. tanácsülése
2006. július 21-én került sor a harmadik tanácsülésre, melynek a napirendi
pontjai a következők voltak:
1. Hidi Erzsébet főkönyvelő I. félévi.
beszámolója a költségvetés teljesítéséről.
2. A költségvetés túlteljesítéséből befolyt összeg felhasználása:
– az elmaradt fizetések kiegészítése
– a „Nagydobrony” újság
nyomtatásának finanszírozása
– irodatechnika javítása (fax,
nyomtató, fénymásoló javítása)
– kisebb tartozások kifizetése.
3. Mobil antenna felállításának előzetes engedélyezése. (Kyivstar antenna
felállítását engedélyezte a tanács a
volt konzervgyár mellett.)
4. A varroda bérleti szerződésének
megerősítése.
5. Az ungvári járástól kapott pénz
megerősítése, a tűzoltók háromhavi
bérének kifizetésére.
6. A szennyvíz helyének kijelölése.
(Ebben a napirendi pontban egyelőre
nem született döntés, mivel a testület
nem talált hosszabb időre alkalmas
helyet a szennyvíz tárolására.)
7. A 2006-os falunap idejének kijelölése és lebonyolításának megszervezése. (A testület elfogadta a polgármester javaslatát, mely szerint augusztus 26-án kerül sor a 2006-os falunapra).

8. Autóbusz állomás helyének a kijelölése. (A testület engedélyt adott egy
mini autóbusz állomás létrehozására,
viszont helyének kijelölését egyelőre
elhalasztotta).
9. Egyéb kérdések:
– Pankovics János, a kommunális gazdaság igazgatójának, beszámolója a szemétszedésről.
Az utcák 90 %-ban fokozatosan
beindult a szemétszedés. A családok
legnagyobb része megkötötte a szerződést és befizette a 2006-os év második félévére vonatkozó díjat.
Megkérnénk minden családot,
hogy a megadott napokon reggel 6
órára szíveskedjenek elkészíteni a 3-4
zsáknál nem több háztartási szemetet. A nem zsákba helyezett szemetet
a tehergépjármű nem köteles elszállítani. A nagyobb mennyiségű hulladék
elszállítására külön lehet igényelni
szállítóeszközt, vagy saját járművel
igyekezzenek elszállítani. A szeméttelepre a nem háztartási szemetet kiszállítókra abban az esetben szabható
ki büntetés, ha nem megfelelően helyezik el a hulladékot.
– mentőkocsi helyzete (A mentőkocsi motorjának meghibásodása
következtében falunk mentő nélkül
maradt. Míg a javítások tartanak, addig a sürgős eseteknél csak a Csapi
mentőszolgálat vehető igénybe.)

A nagydobronyi tanács IV. tanácsülése
2006. augusztus 17-én megtartotta soron következő, IV. ülését a
nagydobronyi községi tanács. Ugyanakkor, ülésezett a végrehajtó bizottság is.
A tanácsülés napirendi pontjai a
következők voltak:
1. Népi referendum kiírásának kérdése. Befejeződött azoknak az aláírásoknak a gyűjtése, mely lehetővé teszi a referendum kiírását. Minden
nagydobronyi polgárnak joga van saját maga dönteni ebben a kérdésben,
így a képviselőtestület elfogadta a
referendumot, időpontját pedig szeptember 24-re tűzte ki.
2. Új választás kiírása a 18-as számú választókörzetben. Utcaképviselő
választásra azért van szükség, mivel
Ráti Sándor bejutott járási képviselőnek, így lemondott utcaképviselői
posztjáról. A választás szintén szeptember 24-én lesz megtartva, a referendummal párhuzamosan.
3. Lakossági kollektív beadvány
megvitatása községi ravatalozó építésével kapcsolatban. A lakosság egy
része kérvénnyel fordult a polgármesterhez, 72 aláírást gyűjtve, ravatalozó
építése ügyében. A tanács egyhangúlag díjazta az ötletet, és kezdeményezte helyének kijelölését, az előzetes munkák (tervrajz, engedélyek,
pénzforrás) megkezdését.
4. A falunap programjának megerősítése. A tanács miután megismerkedett a programokkal, elvégezték a
szükséges, ill. javasolt módosításokat,

majd egyhangúlag elfogadta azt.
5. A lakosság informálása az elektromos vezetékeket veszélyeztető faágak irtásáról az elektromos művek
rendelete alapján. A munkálatokat az
elektromos művek szakemberei fogják irányítani és felügyelni. A lakosságot meg szeretnénk kérni arra, hogy
amikor az egyes falurészekben (a
képviselők közlik az időpontot) kikapcsolják majd az áramot, szíveskedjenek levagdalni a vezetékeket érő
ágakat. Segítségüket előre is köszönjük!
6. Információ az utcák köveléséről.
A rendelkezésre álló keretből 300 m3
követ sikerült vásárolni, melyet a terv
szerint kijelölt utcákba már 90 %-ban
kiszállítottak. Mihelyst bővül a keret
a javítások folytatódnak.
7. Polgárőrség működése. A megszaporodott lopások, betörések következtében a polgárőrséget szigorítani
kell. Szeptemberre 15 hivatalosan
bejegyzett polgárőr fog dolgozni falunkban, akiket a utcaképviselők fognak segíteni munkájukban. Jelenleg
minden éjszakára két utcaképviselő
van beosztva ügyeletbe. Hozzájuk az
aktuális utcákból 4-5 férfi társul.
Megkérjük a lakosságot, hogy vegyék
komolyan az ügyeletet, s havonta,
vagy kéthavonta egyszer, amikor rájuk kerül a sor felügyeljék, őrizzék
falunkat! Bebizonyított tény, hogy
amely faluban működik az őrség, kevesebb bűncselekmény történik.

Épülőben az új piactér
Nagydobrony központján ke- konténerek, melyek közös tetőszerkeresztüljutni főleg a délelőtti órákban zettel lesznek lefedve. Egy 4x30 mékemény feladat. Köszönhető ez főleg teres, szintén fedett rész lesz kialakíta szanaszét hagyott kocsiknak a piac va a nem állandó árusoknak. A piac
környékén ill. a járókelők hanyagsá- területén épül természetesen a mellékgának. Az utóbbi években ugyanis helyiség, s előtte pedig a kb. 100 gépmegnövekedett úgy az árusok száma, kocsi számára a pakoló. A régi
mint a vevőké, így a jelenlegi piactér (jelenlegi) piac helyén pedig park kikinőtte magát. A nagydobronyi tanács alakítását tervezzük a bevásárlóközezért még a múlt esztendőben a romos ponttal közösen.
„új” kultúrház helyét jelölte ki piacnak. A romok
eltakarítása után, elkészült a tervrajz, s megkezdődött a terület rendezése. Balog Lászlót befektetőt kérdeztük a munkák menetéről, hol tartanak, mikor költözhetnek
át az árusok.
– A tervek alapján
szeptember végére nyílnak meg a piac kapui, ha
az időjárás közbe nem
szól újra. Mint látható a terület körbe
A terület teljes rendezése termélesz kerítve, éjszakánként kivilágítva, szetesen még évekbe is beletelhet, de
2 biztonsági őrrel és kutyákkal őriz- az éven az árusok már rendezetten
tetve. Jelenleg 13 üzletrésznek kezd- kínálhatják termékeiket, a vevők petük el az építését, melyeknek nagy- dig vásárolhatnak, nézelődhetnek
részt már megvan a tulajdonosa. Eze- kedvükre, a lebetonozott, fedett sorok
ket az ülteket fogják összekötni a között.
FELHIVÁS
Felhívjuk a nagydobronyi lakosok figyelmét, hogy minél előbb jelenjenek meg a községházán a földadó lefizetése ügyében.
2006. augusztus 30-án 14:00-tól fogadónapot tart a községházán a
Járási Állami Adminisztráció vezetője Kolibaba A. V.
A rendőrség körzeti megbízottja, Bobják Viktor, fogadónapot tart
heti három alkalommal:
Kedd: 16:00-18:00
Csütörtök: 17:00-18:30
Szombat: 11:00-13:00
Polgármesteri hivatal.
„Jó üzlet az uborkatermesztés”
Már várható volt, mikor
„robban a bomba” az uborkatermesztés háza tája körül. Egymástól független és mégis összefüggő jelenségként
– mondjuk ki nyíltan – „uborkakatasztrófa” történt a kárpátaljai termesztők körében, akik legfőbb megélhetési forrása éppen e közkedvelt
zöldségféle. Évről évre nő azon családok száma, akik megélhetésük egyedüli jövedelmező forrását az uborka
nagybani termesztésében látják.
Hiába üzemel vádékünkön 6
konzervgyár hatalmas kapacitással és
nyersanyagigénnyel, 2006-ban az
uborka felvásárlási ára jóval a vártnál
alább maradt. Mázsa számra hever és
megy tönkre a piacokon az uborka,
nem kell. Ennek okai valószínűleg a
túltermesztés, na meg a hágón túlról
érkező felvásárlók hiánya. Az aki
idén kezdte a művelést, lehet hogy
ráfizetéssel zárja az éven, de ha nem
is, a befektetésén túl nagyobb jövedelemre nem nagyon számíthat.
Itt lenne az idő elgondolkodni
nem-e lenne érdemesebb áttérni más
zöldségfélére, például paradicsomra,
vagy paprikára. Bár akárhogy is gondolkodunk, akármibe is gondolko-

dunk, úgy néz ki, hogy a mezőgazdaságból megélni egyre nehezebb feladat. Sokszor az a viszonteladó jár jobban aki felvásárolja, és később nagy

haszonnal túlad a nehéz munkával,
befektetéssel megtermesztett primőrön.
Az aggodalom tükröződik a
gazdák arcán, hogyan fogják eltartani
a családjukat, melyet csak fokoz az
egyre emelkedő energiahordozók ára.

Események, köszöntők, sport
Anyakönyv (július)
Születtek:
Szilvási Krisztina
Nagy Ákos- Szilárd
Fedurcó Richárd
Kovács Judit
Pinte Zsófia

Meghaltak:
Katona Margit
Szanyi Erzsébet
Nyomó Borbála
Gábor József

Szeptemberben tartandó születésnapja alkalmából köszönti
Ráti Jolánt
családja.
Erőt, egészséget, hosszú
boldog
életet
kívánnak számára.
Esküvők

2006. augusztus 26-án
Fencik Sándor (Kisdobrony, Lenin út 3 sz.)
és
Badó Krisztina (Széchenyi u 7 sz.)
köti egybe életét.
2006. szeptember 2-án
Varga István (Csongor út. 79 sz.)
és
Katona Margit (Kisdobronyi út 105 sz.)
köti egybe életét.
2006. szeptember 16-án
Molnár László (Kossuth u. 16 sz.)
és
Ráti Margit (Erdőhivatal u.)
köti egybe életét.
Ezúton szeretnénk sok boldogságot kívánni nekik.

A Nagydobronyi FC júliusban lejátszott mérkőzéseinek eredményei
az Ungvári Járási bajnokságban:
Július 16.
Nagydobrony - Szürte
Ifi: 2:0, felnőtt: 1:2.
Július 23.
Horlyó (Hugylovo) - Nagydobrony
Ifi: 3:1, felnőtt: 2:0.
Július 30.
Nagydobrony - Alsószlatina
Ifi: 4:0, felnőtt: 3:0.
Augusztus 6-án csapatunk № Csapatok
játék pont
Rahoncára (Orihovcira) látogatott,
Kincses
16
64
ahol az ifi csapat 3:3-as döntetlent 1
játszott, míg a felnőtt csapat 0:2-re 2
Kamjanica
16
63
nyert. Ezután augusztus 13-án keNagyláz
14
61
rült volna sor a Nagydobrony - 3
Nagyláz mérkőzésre, ami sajnos 4
Hugylova
16
60
elmaradt, mivel nem tudott megjeŐrdalma
16
53
lenni Nagyláz csapata. A labdarugó 5
szövetség döntése alapján a mérkő- 6
15
51
Nagydobrony
zést bizonytalan időre elhalasztot7
Szűrte
16
47
ták.
Alsószlatina
15
47
Augusztus 20-án idegenben 8
játszott csapatunk, ahol sajnos 9
Orihovci
16
47
Kamjanica ifi és felnőtt csapata 2:110 Kereknye
15
37
es illetve 2:0-ás győzelmet aratott.

Tanévkezdés előtt
Augusztus közepéig a Nagydobronyi Középiskola első osztályába 60
kérvény futott be a szülők részéről. Erre a létszámra két osztályt indítanak,
ha nem lesz több kérelmező. További 7 kérvény érkezett be ukrán osztály
indítására, de viszont még konkrét engedély nincs a megnyitására.
A középiskolát, a négy kilencedik osztályból megmaradt tanulók egyesítésével várhatóan három osztálynyi tanuló kezdheti meg.
Az iskola a nyári tatarozások után készen várja a tanulókat, bár a mellékhelyiség építése még folyamatban van.
Már csak a szülők anyagi hozzájárulásán múlik a tanévkezdés, mely
sajnos minden évben többe kerül.

Köszöntő
A Nagydobronyi Községi Tanács augusztusban tartandó
születésnapja alkalmából köszönti
Gábor Zsoltot,
Ráti Sándort
és Katona Andrást
a Nagydobronyi Képviselőtestület tagjait.
Ezúton kívánnak számukra erőt, egészséget, sikerekben gazdag, hosszú boldog életet.
KÖSZÖNTŐK

Sok szeretettel köszöntik
Nagy Kálmánt
60. születésnapja alakalmából.
Kívánnak számára erőt, egészséget és további jó munkát felesége, gyermekei és unokái.
Sok szeretettel köszöntik
Nagy Edinát
közelgő születésnapja alakalmából.
Kívánnak számára sok boldogságot erőt, egészséget és sok sikereket az életben.
a Nagy család
Ésik Tímea
a közeljövőben ünnepli születésnapját és egyben a házassági évfordulóját.
Ezúton szeretne sok boldogságot kívánni számága édesanyja, testvérei
és nagymamája.

Nyári szezon a sportiskolában
A nagydobronyi sportiskola fiatal focistái, több helyre is ellátogattak a
nyár folyamán.
Voltak Antallócon, felkészülési edzőtáborban, Szerednyén edzőmérkőzéseket játszottak és Baranyán járási mérkőzésen, ahol 1:1-es eredményt
értek el. Továbbá ellátogattak Kamjanicára, itt szintén 1:1-es eredmény született. Ezután Hugylovo - Nagydobrony mérkőzésre került sor, ahol sajnos
1:0-ás vereséget szenvedtek.
A most megrendezésre kerülő falunapon ifjaink az ungvári sportiskola
csapatával csapnak össze, ’91-es és ’95-’96-os korosztályok részvételével.
A másfél év folyamán mióta megalakult a sportiskola,
sokat fejlődtek fiatal focistáink. Közülük ketten bekerültek
az Ungvári Speciális Sportiskolába, név szerint Molnár Róbert a ’91-es korosztályba és Szilvási Zoltán a ’93-asok között, aki megkapta a legjobb játékosnak járó díjat. Ezenkívül
még meghívást kapott a speciális iskolába Fodó Zsolt kapus
is.
Mi sem bizonyíthatná jobban, mint a fent említett eredmények, hogy sok a tehetséges ifjú focistáink között.
Zán Attila: „Köszönet a polgármesternek, aki nagy
segítséget nyújt a gyerekek fejlődésében a Nagydobronyi
Sportiskolában” .
Befagyasztották az üzemanyagárakat Ukrajnában
Augusztus 14-től a kiskereskedők nem árulhatják a 95-ös oktánszámú
benzint 4,70, a gázolajat pedig 4,10 hrivnyánál magasabb áron, jelentette be
Jurij Bojko tüzelőanyag és energetikai miniszter. Az ország legnagyobb
olajfeldolgozó üzemeinek a vezetői és a nagykereskedők aláírták ezen protokollt, s amennyiben a töltőállomások megszegik, a kereskedők nem szállítanak oda üzemanyagot.
Egyelőre nem lesz gázáremelés
Egy kijevi bíróság érvénytelenítette a Nemzeti Elektroenergetikai Irányítóbizottság (NKRE) június 8-ai döntését, amelynek értelmében a lakosság által felhasznált földgáz árát majdnem kétszeresére emelték volna. Március elsejétől 30 százalékkal emelte az ipari vállalatoknak a gáz árát. Júliustól a lakossági földgáz-árak 85 százalékkal emelkedtek, a költségvetési
szervezetek számára pedig 80 százalékkal.
Valerij Kaljcsenko, az NKRE vezetője közölte, hogy az idén nem
emelik tovább a földgáz árát. A döntés az összes rétegre kiterjed.

Hirdetések
Csongor út 39 sz. alatt építőanyagok széles választékát kínáljuk:
• cement
• mészpor
• hullámpala
• tégla (dísz, szilikát, stb.)
• fűrészárú (deszka)
Építkezésekhez bármilyen építőanyag megrendelhető, bármilyen mennyiségben. Tételes vásárlás esetén házhozszállítás.
Ezen kívül fuvarozást is vállalunk.
Lőrinc Ferenc
Tel: 714-263
Mobil: 380502108493
A Prominvesztbank új betéti formát vezetett be valutában:
a „Незалежність” (Függetlenség) - 6 hónapos futamidejű betétre 6,5%,
a „Туристичний” (Turisztikai) - 1 év plusz 5 napos futamidőre 8% kamatot
kínál
A letét legkisebb összege: 100 USD vagy EURO
A hrivnyára 12 - 13 % kamatot kínálunk
A letét legkisebb összege: 100 hrivnya
Kedvező feltételeket kínálunk kölcsön felvételére hrivnyában 19 %-os, összeg utáni kamattal, dollárban 14 %-os évi kamattal.
(Szükséges papírok: fizetésről kimutatás, személyigazolvány, adószám,
munkakönyv, kezes.)
Részletes tájékoztató: Nagydobrony,

Kisdobronyi út 137 sz.

Bútorok méretre!
Bútorok megrendelhetőek konyhába, nappaliba, hálószobába, gyerekszobába, üzletbe, irodába, bárokba igény szerint, bármilyen színben, modern kivitelezésben. (MDF-es ajtók).
Computer-, Tv-, íróasztalok.
Házhoz szállítás, összeszerelés, garancia!!
Bútor alkatrészek (matracok, tükrök) szintén megrendelhetőek.
Szakképzett műbútor asztalost állandó munkára felveszek, fizetés megegyezés szerint. (Munkakönyv biztosítva.).
Simon Szergely, Ifjúság út 38. Tel: 80975800644
MOBILTELEFONOK
Új és használt mobiltelefonok, valamint tartozékaik széles választékát
kínáljuk.
Kezdő csomagok és felöltőkártyák igény szerint:
UMC, Kyivstar Djuice, Life, Beeline, Jeans.
Háztartási berendezések: hűtőszekrények, mélyhűtők, mosógépek, gáztűzhelyek kedvező áron, garanciával.
Újdonság: digitális fényképezőgépek!

Szolgáltatás
Lakodalmi edények és evőeszközök kölcsönzése.
Nagydobrony, Tavasz u. 27
sz. Tel:714-022 (80977001037).
Lakodalmak, események fotózása,
videózása, hangszerelése.
Szanyi-Szabó B. Ady E. u. 35.
Igazolványképek készítése
Községháza II. emelet (balra).
Hétfőtől-péntekig 8:00 – 11:00,
Vetőmag
Vetőmagok nagy választékban kaphatóak, Tavasz u. 27 sz.
alatt.
Tel: 714-022.
Egyéb
A Nagy Kft. (fűrészüzem) munkásokat keres. Jelentkezni lehet
a Tanya út 6-7. szám alatt minden munkanapon 8 órától. Fizetés megegyezés szerint.
Fűrészárú kapható minden minőségben és mennyiségben.
A Nagydobronyi SC felkér
minden sportot kedvelő egyént,
támogassák a klub fenntartását.
Támogatásaikat elhelyezhetik a
következő bankszámlaszámon:
Pr o mi n v e s ztb an k
260 06 30 11 50 88 1, OK ПО
33222674б МФО 312527 , vagy
személyesen Misák József elnöknél. Felajánlásaikat előre is
köszönjük.
Ingatlan
Sevcsenkó u. 4 sz. alatt, családi
ház eladó!
Érdeklődni: Virág u. 12 sz. alatt.

A telefonok javítását vállaljuk.
Kisdobronyi út: 131 (5. üzlet.).

Családi ház eladó a
Kossuth út 44. sz alatt.
Érdeklődni lehet
Molnár D. Istvánnál (Öcsi), Meliorátor 6/1 sz.

S . m . S.
Ha elolvasta, kérem tépje össze ezt az
smst!
☺

Itthon hagytad a mobilod!!!
☺

Az Ön telefonjának az
akkumlátora túllépte a megengedett hőmérsékletet, ezért azonnal helyezze hideg víz alá!
☺

Minden nap kiválasztok egy hozzám közelálló nagyon kedves személyt és
kedves üzeneteket írok neki. Ez ma nem
a Te napod: KÖCSÖG!!!
☺

A főnököm belevaló ember volt!
Egyszer felmászott a szemétkuka tetejére. Megcsúszott és beleesett. A főnököm belevaló ember volt.
☺

Olyanok a lábaid akár az őzé! Nem
olyan kecses, hanem olyan szőrös!
☺

Ha rád gondolok a vágytól égek,
hogy barna tested a számhoz érhet. Sokan látják, nekik már világos, hogy az én
szerelmem a
Borsodi Világos!
☺

Imádom, ha te vagy fölül, így meleget érzek belül. Hosszú ujjaid a fellegekbe visznek, ugye bedőltél e viccnek?!
Ez nem is lenne uncsi, de sajnos ez a
PULCSI...
☺

Reggel, mikor az ágy kivet, első
gondolatom te vagy, csak rád vágyom! Te
vagy az életem, az álmom! Kávé, kávé
mindenáron!
☺

Tudod, hosszú álom az élet, valaki
rosszat álmodik, valaki szépet. Én azt
szeretném, ha mi együtt álmodnánk valami szépet, s álmunk soha nem érne véget.
☺

Mikor szívünk először összedobbant, mikor szemed rám nézve lángra
lobbant, mikor az első csókod az ajkamra
égett, Én már akkor úgy éreztem, meghalok Érted.
☺

RENDŐRVICCEK
A kisfiú boldogan szalad haza az iskolából, fennhangon újságolja édesapjának:
- Apa, apa tudok egy rendőr viccet!
- De kisfiam, hiszen én is az vagyok!
- Jól van, akkor majd lassan mondom!
☺
Miért mesél a rendőr vicceket a zongorának?
- Mert le van hangolódva.

A Nagydobrony havilap lehetőséget kínál mindennemű lakossági hirdetésre és reklámra, köszöntőre,. Kedves olvasóink! Várjuk észrevételeiket, javaslataikat nemcsak lapunk szerkesztésével, hanem a
Egy apróhirdetés díja 1 hónapra 5 hr. Fényképes köszöntő 10 hr.
falunkon belül lévő problémák megoldásával kapA reklámok díja: 50 cm2 = 10 hr.
csolatban akár személyesen, akár névtelenül
A hirdetéseket személyesen a szerkesztőségben lehet feladni, hétfőtől-péntekig 8:00-11:00 óra kö(községházán található postaládába).
zött.
Hirdetésével Ön is járuljon hozzá újságunk kiadásához!

NAGYDOBRONY
Közéleti havilap
Cím: Nagydobrony, Csongor út 2 (II. emelet, balra)
Tel:714-325 Email: nagydobrony@gmail.com
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