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A hagyományoktól elérő-
en 2006-ban már az egyház-
kerület törvényei szerint zaj-
lanak a presbiteri választások 
Nagydobronyban is. Ennek 
értelmében a választást jelö-
lés előzi meg. 2006. novem-
ber 19-én vasárnap délután 3 
órakor megtartott presbiter 
jelölő egyházközségi közgyű-
lésen 41 jelölt került fel a lis-
tára. Ebből a 41 jelöltből 
nyolc nem tartotta magát al-
kalmasnak erre a tisztségre, 
így az alábbi 33 jelölt indul a 
választáson.  

 
1. Badó Kálmán 
(Kisdobronyi út) 
2. Badó László (Éger u.) 
3. Badó Sándor (Rákóczi u.) 
4. Bálint Sándor (Petőfi u.) 
5. Balogh János (Csongor út) 
6. Balogh János (harangozó) 
(Béke u.) 
7. Balog János (pénztáros) (Virág 
u.) 
8. Balog János (Vásártér u.) 
9. ifj. Balog János (Nagytemető u.) 
10. Balog Lajos (Ifjúság u.) 
11. Balog Sándor (Csongor út) 
12. Bátyi Endre (Vásártér u.) 
13. ifj.Bátyi Sándor (Tavasz u.) 
14. Benedek László (Énekkezdő) 
(Kossuth u.) 
15. R.Benedek Ferenc (Felvég u.) 
16. ifj.Gábor Ernő (Kisdobronyi 
út) 
17. Hete Ferenc (Kisdobronyi út) 
18. N.Hidi Ferenc (Petőfi u.) 
19. Katona Béla (Kucsárka u.) 
20. Kiss F.Géza (Ifjúság u.) 
21. Kovács János (Harangozó) 
(Kossuth u.) 
22. Kupás Sándor (Csongor út) 
23. Molnár Béla (Éger u.) 
24. Misák Viktor (Kisdobronyi út) 
25. Nyomó László (Ady E. u.) 
26. Ráti István (Internacionálé u.) 
27. Salánki István (Kistemető u.) 
28. Szántó János (Kisdobronyi út) 
29. Szántó László (Tavasz u.) 

30. Szántó Tibor (Kisdobronyi út) 
31. Szanyi János (énekkezdő) 
(Csongor út) 
32. Szanyi M. József (Kisdobronyi 
út) 
33. Varga János (Ifjúság u.) 

 
A presbiterek választása az 

egyházközség legmagasabb fóru-
ma előtt történik, amely az egy-
házközségi közgyűlés. A presbiter-
választó közgyűlésre  2006. de-
cember 3-án kerül sor délután 3 
órától a Nagydobronyi Református 
Templomban. Minden szavazni 
kívánó, 18 életévet betöltött egy-
háztag szavazócédulát kap, melyen 
fel lesznek tüntetve a jelöltek. A 
33 jelöltből 24 vagy annál keve-
sebbet kellesz meghagyni a szava-
zólapokon, ugyanis ha csak eggyel 
is több lesz rajta, akkor az érvény-
telen. A választás titkos, névtele-
nül történik.  

Az eredményeket a helyszínen 
rögtön megszámolják, s közlik a 
gyülekezettel. Amennyiben ha va-
laki a szavazás tisztaságával kap-
csolatban törvénytelenséget észlel, 
az kizárólag írásban nyújthatja be 
panaszát, melyet a választási bi-
zottság felülvizsgál. 

 

Presbiterválasztás 2006 

 A Nagydobronyi községi tanács felhívja a lakosok figyel-
mét a 2006-os földadó haladéktalan befizetésére. Az adót hét-
főtől-péntekig fizethetik be a községházán  8:00 — 16:00 óra 
között Szilvási Erzsébetnél. 

Figyelem! 

Szalagavató ünnepség a Nagydobronyi Református Líceumban 

November 11-én került sor a 

s z a l a g a v a t ó  ü n n e p s é g r e  a 

Nagydobronyi Református Líceum-

ban. A 25 végzős diák színvonalas 

műsorral készült erre az alkalomra. 

A rendezvényen szép számban vol-

tak jelen szülők, tanárok, barátok. 
Az ünnepséget Kolozsy András 

lelkész, vallástanár nyitotta meg kö-
zös áhítattal. Ezt követően a harma-
dikosok osztályfőnökeik vezetésével 

felvonultak a színpadra. Katona Béla, 
a líceum igazgatója mondott ünnepi 
beszédet, majd sor került a jelképes 
zöld szalagok feltűzésére. Először az 
osztályfőnökök,  majd  a diákok,  
végül pedig az igazgató mellére ke-
rültek kitűzésre a remény zöld sza-
lagjai. 

A harmadikos hallgatók közül 
verssel köszöntötte a tanárokat, ven-
dégeket és a szülőket Bátyi Endre, 

Cip Gergely és Kiss Sándor. Az ün-
nepség színvonalát a líceum kórusa 
emelte zenés irodalmi összeállítással. 
A hagyományokhoz híven nem ma-
radhatott el a színdarab sem. A kö-
zönség nagyon élvezte az előadást, 
mely a bandába verődött fiatalok éle-
tének az evangélium hatására történő 
átalakulását mutatta be. 

A végzősök műsorát a rendez-
vény fénypontja, azaz a keringő zár-

ta. A hó-
fehér ru-
hás höl-
gyek és 
fess urak 
nagyszerű 
tánca el-
nyerte a 
közönség 
tetszését, 
s a jelen-
l é v ő k 
tapsvihar-
ral jutal-
mazták a 
fiatalokat. 
Ezek után 
a végző-
sök virág-

gal köszöntötték a vendégeket, s kü-
lön a szülőket egy-egy szál vörös ró-
zsával.  

A szalagavató ünnepségről Pápai 
Gábor lelkész, nevelőtanár imádságá-
val a szívükben távozhattak a részt-
vevők. 

A vendégeket a líceum épületé-
ben a diákok egy kis szeretetvendég-
séggel fogadták.  

 Kedves szülők az Ungvári Járási Sportosztály kézilabda 
szakiskolát indít 10-14 éves korú gyerekek számára 
Nagydobronyban. Beiratkozási lehetőség Sütő Istvánnál, a 
Nagydobronyi Középiskolában.  

Szülők figyelmébe! 

 Lassacskán magunk mögött tudhatjuk ezt az évet is. 
 Kezdődik az advent, Jézus dicsőséges eljövetelének keresztény várása, 
amelynek ezer hétköznapi - mondjuk úgy, külsőleges - jele közt mifelénk ta-
lán az utcai karácsonyfaárusok megjelenése a legszembetűnőbb. 
 Lélekemelő, szép hetei következnek tehát az esztendőnek, véli az em-
ber, szinte észre sem véve, hogy karnyújtásnyira az ajándékos Mikulás-
ünnepségektől és már a karácsonytól sem túl messze, ismét helyet ad szívé-
ben az ismert bizakodásnak, hogy mégiscsak kell léteznie kivezető útnak a 
világot elárasztó gonoszságból, nyomorúságból. Még ha nem is világos min-
denki számára egyértelműen karácsony üzenete, mégis valami szelíd, nyugodt 
érzés, végső soron valami manapság már egészen ritka dolog, a szeretet árad 
belőle. 

Ismét itt az advent 



Szemezgető 

Csak az hal meg, akit elfelejte-

nek. A sztálini lágerekbe elhurcol-

tak okozta seb még ma is sajog 

minden kárpátaljai magyar szívé-

ben. Ezt a sérelmet nem tudja feled-

ni nemzetünk. 
Idén november 18-án is emléke-

zők, rokonok, feleségek, gyermekek 
százai zarándokoltak a Szolyvai Em-
lékparkba, hogy fejet hajtsanak azok 
emléke előtt, akiket hiába vártak ha-
za a „háromnapos” munkáról, ami 
málenykij robot néven rögzült meg 
tudatunkban. 

A megemlékezés ezúttal is a 
honfoglaláskori harcos szolyvai em-
lékjelénél kezdődött. Itt Vass István, 
az UMDSZ helyi szervezetének el-
nöke köszöntötte az egybegyűlteket. 
Történelmi emlékeztetőt Zubánics 
László történész, az UMDSZ OT 
elnöke tartott. 

A koszorúzást követően az ün-
nepség a Szolyvai Emlékparkban 
folytatódott. A megjelenteket Tóth 
M i h á l y  k ö s z ö n t ö t t e .  A z 
emlékparkbizottság elnöke örömmel 
konstatálta, hogy reményeik szerint 
egy év múlva már a csonka Bereg 
1200 odaveszett áldozatának neve is 
itt szerepelhet a márványtáblákon. 

Az aradi vértanúk, az ’56-os for-
radalom és szabadságharc magyar-
országi és kárpátaljai hősei után a 
málenykij robot áldozataira emléke-
zünk, mondta emlékező beszédében 
Gajdos István. Az UMDSZ elnöke 
arra hívta fel a figyelmet, hogy, saj-
nos, az elhurcoltakat mindmáig nem 
követték meg, nem részesültek még 
erkölcsi kárpótlásban sem, a teljes 
körű rehabilitációról nem is szólva. 
Országos szinten csak az utóbbi idő-
szakban került terítékre a kérdés: 
2004-ben foglalkozott először ér-

demben az ukrán parlament kisebb-
ségi bizottsága a kérdéssel. Sikerült 
elérni, hogy elismert történészek 
tanúsítsák: nem csupán legenda a 
málenykij robot, hanem véresen ko-
moly valóság. 

— Ez a dokumentum képezte az 
alapját annak a rehabilitációs tör-
vénytervezetnek, amelyet 2005-ben 

dolgoztunk ki szakértőimmel közö-
sen, s terjesztettem a Legfelsőbb Ta-
nács elé. Sajnos, az idei választáso-
kon az ukrajnai magyarság összefo-
gásának hiánya miatt elveszítettük 
parlamenti képviseletünket, s ezzel 
azt a lehetőséget is, hogy az elkövet-
kező években elfogadja e tervezetet 
Ukrajna parlamentje, és erkölcsi, 
valamint anyagi kárpótlásban része-
süljenek a diktatúra ártatlan áldoza-
tai s azok, akik túlélték a hat évti-
zeddel ezelőtti szörnyűségeket. Fáj-
dalmukat csak az enyhíti, hogy az 
anyaország lehetőségéhez mérten 
kárpótolta, kárpótolja az elhurcolta-

kat és hozzátartozóikat — húzta alá 
az országos szövetség elnöke. 

Petróczi Sándor, a HTMH elnö-
ke hangsúlyozta: nehéz szívvel és 
nehéz emlékekkel gondol minden 
évben a világ magyarsága mártírjai-
ra, áldozataira, testileg és lelkileg 
megnyomorított honfitársaira. De 
könnyebbé teszi az emlékezést és a 

megbékélést, hogy a független és 
demokratikus Ukrajna átérzi az ál-
dozatok sorsát, és megérti, hogy a 
tragikus sors feldolgozására időre és 
térre van szükség. 

— Bízunk abban, hogy az ukrán 
állammal megállapodásra juthatunk 
a repressziók áldozatainak rehabili-
tációjáról a magyar szervezetek által 
szorgalmazott és Gajdos István úr 
által benyújtott törvénytervezetben 
foglaltak kölcsönös támogatásáról, 
melyet a magyar—ukrán kisebbségi 
vegyes bizottság ajánlásai is tartal-
maznak. Ez is fontos lenne ahhoz, 
hogy a Kárpátalján élő magyarok 

érezzék a gondoskodó szülőföld biz-
tonságát — mondta a HTMH elnö-
ke. 

Reöthy János a polgármesteri 
hivatal, a járási tanács, illetve köz-
igazgatás nevében köszöntötte az 
egybegyűlteket. Szolyva polgármes-
tere a város szent kötelességének 
nevezte az emlékpark rendben tartá-
sát. 

Az UMDSZ ISZ nevében Ju-
hász Sándor szólt. A fiatalember 
szívhez szóló szavakat intézett első-
sorban a túlélőkhöz, azok rokonai-
hoz. Mint mondta, múlt nélkül nincs 
jövő. Nekünk, ifjaknak feladatunk 
az, hogy átadjuk gyermekeinknek, 
amit szüleinktől, nagyszüleinktől 
hallottunk, hallunk — hangsúlyozta 
az ifjúsági szövetség képviselője. 

Mára, sajnos, már 200-an sin-
csenek azok közül, akik megjárták a 
poklok poklát. A szolyvai megemlé-
kezésen két túlélő, a bátyúi Demján 
Ferenc és a bulcsúi Nagy András 
szólt a jelenlevőkhöz, felelevenítve 
a szörnyű emlékeket. 

Ezt követően Patrubány Miklós, 
a Magyarok Világszövetségének 
elnöke felszólalásában arra is kitért, 
hogy a magyar állam kárpótolni pró-
bálja a volt magyar állampolgárokat 
kártérítés formájában. 
 A megemlékezés végén Pocsai 
Vince református tiszteletes, Pogány 
István és Novák Róbert római kato-
likus, valamint Dufinec Sándor gö-
rög katolikus papok mondtak imát 
az elhunytak lelki üdvéért, s kérték 
Isten áldását a most élőkre. 

A jelenlévő szervezetek képvi-
selői a hozzátartozókkal együtt fejet 
hajtottak és koszorút helyeztek el a 
márványtábláknál. 
  

Megemlékezés Szolyvai emlékparkban 

A Mikulás ünnep eredete 

          Mikulás, vagyis Szent Miklós 
püspök volt, a keleti egyház máig is 
legtiszteltebb szentje. A legenda sze-
rint a szomszédságában lakó férfinak 
volt 3 lánya, akiket férj-
hez akart adni, de nagy 
szegénységben éltek, így 
nem volt hozomány a 
leányok számára. Szent 
Miklós az éj leple alatt a 
lányok ablakába három 
zacskó aranyat tett, hogy 
megmentse becsületüket, 
és tisztességesen férjhez 
tudjanak menni. Mikor a 
harmadik lány ablakától 
osont el az éjszaka köze-
pén, meghallották a mo-
corgást, kinéztek, de már 
csak egy piros ruhás alakot láttak 
sietősen távozni a hóesésben. Innen 
ered a szokás, hogy csizmát, zoknit 
teszünk az ablakba vagy a kandalló 
fölé ajándék reményében. A magyar 
parasztság körében a Mikulás – járás 

alakult ki, amikor is álarcos Mikulá-
sok és Krampuszok ijesztgették este 
az utcán az embereket. Egyébként ez 
a szokás, valószínű, hogy Ausztriá-

ból került Magyarország-
ra. Mára már mindenki 
tisztában van vele, hogy 
december 6-án a Mikulás 
Lappföldről érkezik rén-
szarvas szánon. Ez 1925-
ben terjedt el egy újság-
cikk miatt, melyben meg-
írták, hogy az Északi sar-
kon nincs fű a rénszar-
vasoknak, hogy legelje-
nek, és ezért kicsit len-
tebb, Finnországban lak-
nak.  
 Valójában a Mi-

kulás itt lakik közöttünk, ponto-
sabban ott lakozik mindnyájunk-
ban, akik számára fontos az aján-
dékozás öröme, és melegséggel tölt 
el az a sok pici csillogó szempár.  

 Tarasz Csornovil parlamenti képviselõ, a Régiók Pártjának (PR) tagja úgy véli, 
hogy a földgáz ára azért olyan magas az országban, mert a kitermelt gázhoz nem a 
lakosság jutott hozzá. 

 
 Az URA-Inform internetes kiadvány szerint Tarasz Csornovil elmondta, hogy Uk-
rajnában azért olyan drága a földgáz, mert a hazai kitermelésű gázt nem a lakosságnak szol-
gáltatják, hanem törvénytelenül az ipari vállalatok használták és használják fel. A politikus 
errõl a parlamentben beszélt. Csornovil elmondta, hogy a gáz árát jelenleg legalább a más-
félszeresére lehetne csökkenteni. Ezt akkor lehetne véghezvinni, ha a lakosság szükségleteit 
az Ukrajnában kitermelt gázzal elégítenék ki. 

Miért olyan drága a földgáz Ukrajnában? 

A nagydobronyi emlékmű azon 97 helyi lakos  nevét tartalmazza, akik 
nem tértek haza a lágerekből. Mint a képen is látszik az emlékmű álla-
pota és a koszorúk száma bizonyítja azt a sajnálatos tényt, hogy egyre 

kevesebben emlékeznek meg erről a tragédiáról.  

 2006. november 24-én péntek délután a Nagydobronyi Középiskola 
dísztermében fizika estre került sor. A lelkes 8.d osztály, élükön Szűcs 
Sándor osztályfőnökkel, színvonalas fizika esttel egybekötött vetélkedőt 
szervezett. Az est fő célja olyan fizikai törvények, jelenségek bemutatása 
volt, melyek előfordulnak a mindennapi életben. A közönség érdekélődő 
figyelemmel kísérte végig, hogyan mérkőzik meg a kilenc, tíz és tizenegye-
dik osztályos tanulókból összeállított két csapat a fizika rejtélyeivel, s ter-
mészetesen egymással. A versenyszámok között olyan kísérletek kerültek 
bemutatásra melyek például a levegő súlyát és tágulását mutatta be, vagy az 
elektromágnes erejét, mellyel a bátrabb nézők sem bírtak el.  
 Az est záró pontjaként felléptek Bocskár Tamás vezetésével a Snail-
brake tánccsoport tagjai, akik ezúttal is bebizonyították ügyességüket.  
 A fizika est ezután az étkezdében folytatódott, ahol disco közben a 
gyerekek a nehézségi erőt is leküzdve kitombolhatták magukat, gyakorolva 
a „tömegvonzást”.  

Fizika est a középiskolában 



Események, köszöntők, sport 

EsküvőkEsküvőkEsküvőkEsküvők    
2006. december 16-án  

Hadar Zsolt (Csongor út 93 sz. ) 
és 

 Bátyi Nóra (Széchenyi u. 15 sz.) 
köti egybe életét. 

Ezúton szeretnénk sok boldogságot kívánni számukra. 

KöszöntőKöszöntőKöszöntőKöszöntő    
 

A Nagydobronyi Községi Tanács novemberben tartandó születésnapja 
alkalmából köszönti  
Molnár T Erzsébetet, Molnár T Erzsébetet, Molnár T Erzsébetet, Molnár T Erzsébetet,     

a Nagydobronyi Községi Tanács könyvelőjét, 
Bácskár Máriát,Bácskár Máriát,Bácskár Máriát,Bácskár Máriát,    

a Nagydobronyi Községi  könyvtár vezetőjét,    
Ráti Máriát,Ráti Máriát,Ráti Máriát,Ráti Máriát,    

a Nagydobronyi „Napsugár”  óvoda vezetőjét,    
Musz Erzsébetet, Musz Erzsébetet, Musz Erzsébetet, Musz Erzsébetet,     

a Nagydobronyi „Napsugár”  óvoda zenepedagógusát. 
Ezúton kívánnak számukra erőt, egészséget, sikerekben gazdag, hosszú boldog életet. 

    
A Nagydobronyi Községi tanács külön köszönti  

Szanyi Annát Szanyi Annát Szanyi Annát Szanyi Annát     
55. születésnapja alkalmából. A nyugdíjaskor elértével  kívánnak számára további erőt, 

egészséget,  örömteli hosszú boldog életet. 

Születtek:  
Komonyi Anna (Rákóczi 61.) 
Puskás Dániel (Béke 44.) 
Gábor Viola (Kisdobronyi 6.) 
Pap Zsolt (Sumna 1.) 
Váradi József (Juzsna) 
Pap Nándor (Sumna 8.) 
 

Elhaláloztak: 
Bíró Miklós (Kistemető 4.) 
Lakatos Olena (Juzsna 12.) 
Pinte Sándor ( Tábla 23.) 
Ferencsik Izabella (Gagarin 32.) 
Pap Aladár (Sumna 6.) 
Balog Ferenc (Kisdobronyi 111.) 
Szanyi F István (Éger 49.) 

 Novemberben ünnepli 60. születésnapját Géczi Béla. Nyugdíjas éveihez 
ezúton kívánnak számára erőt, egészséget, nyugalmat, családi boldogságot és 
minél hosszabb boldog életet családja, kollégái, barátai.  
 Ugyanebben a hónapban ünnepli születésnapját ifj. Géczi Béla is, kinek 
édesapja, édesanyja és testvére kíván erőt, egészséget, hosszú-hosszú boldog 
életet.  

 Tréfahasáb 
Papa, papa! Mikor jön a Mikulás?  
- Mindjárt, kisfiam, csak előbb leütöm azt a 
csúnya bácsit, aki az előbb mászott ki a kan-
dallóból.  
 

Mi az élet 4 szakasza? 
1. Amikor elhiszed, hogy van Mikulás.  
2. Amikor már nem hiszed el, hogy van Mi-
kulás.  
3. Amikor te vagy a Mikulás.  
4. Amikor úgy nézel ki, mint a Mikulás.  
 

Miért nem lehet gyereke a télapónak?????? 
Mert cukor van a zacskójában!  
 

A zsidó mikulás elmegy az óvodába. Kirakja 
az ajándékait és így szól:  

- Na, gyerekek, lehet vásárolni.  
 
Mit mond a télapó, mikor átgázol egy embe-
ren? 
-Ami a szíveden, az a szánom!  
 
Két macska beszélget a háztetőn. 
- Te mit szeretnél karácsonyra? 
- Én? Egy, csomó gyereket. Egy kosárra való 
kiscicát. És te? 
- Én is boldog lennék hat-hét édes kiscicával. 
Ebben a pillanatban megszólal mögöttük egy 
hatalmas kandúr: 
- Szervusztok, lányok, megjött a Télapó!  
 
- Mi az: feldobjuk Mikulás, leesik piros hó?  
- Mikulást elkapta egy repülő rotorja.  

  
December 5-én ünnepli első születés-

napját  
Szernyi Dorina.  

 Ebből az alkalomból szeretettel 
köszönti őt édesanyja, édesapja, nővérei 
Éva és Eleonóra. 

Anyakönyv (október) 

 Születésnapja alkalmából kö-
szönti  

Molnár Szabolcsot és Molnár 
Cintiát  

Peti keresztapja és családja.    
  
 „Legyetek olyan boldogok 
mint amilyen szépek, vagy legyen az 
életetekben 100 millió szép nap. Az 
Isten adjon nektek erőt egészséget, 
hogy ti legyetek a Földön a legbol-
dogabb gyermekek. Ne tudjátok meg 
mi a bánat, kerüljön el titeket min-
den, ami fájhat. Nevessetek csillogó 
szemekkel, ezért imádkozunk össze-
tett kezekkel.”  

 Véget ért a járási labdarúgó bajnokság. Azonban Nagydobrony labdarúgást 
kedvelő részét a kellemes időjárás a futballpályára vonzotta, ahol sokadszorra, ha-
gyományosan  november 26-án  ismét kihívták futballmérkőzésre az öregfiúk a fia-
talabbakat (35 éven aluliakat). A tapasztaltabb, nagyobb rutinnal rendelkező öregfi-
úkat a fiatalabb csapat emberhátrányban is sarokba szorította, s megnyerte a mérkő-
zést. A 3:2-es eredmény köszönhető a fiatalabbak gyorsaságának, technikai felké-
szültségének, hetente zajló edzéseinek.  
 A nem hivatalos mérkőzést heves szurkolói gárda biztatta, kiknek tetszett a 
mérkőzés.  
 Mindkét csapat nagyon várja a visszavágót, melyre reméljük tavasszal ismét 
sor kerül. Addig pedig van idő az idősebbeknek elemezni hibáikat, s kicsit lendíteni 
fizikai állapotukon.  

„Öregfiúk — fiatalfiúk”  összecsapás  

 Télelő hó, december időjárásának figyeléséből 
általános érvényűnek levont következtetés: Hideg decem-
ber, kora tavasz, illetve: Hideg, havas december, jó ter-
mést vár az ember. Ha december első része enyhébb, akkor 
keményebb télre lehet számítani, ha a hó vége az enyhébb, 
akkor március elején el is fog tünni a hó és a zimankó. 

1. - Elza napja 
 December első napjával megkezdődik a hó végi ün-
nepekre való előkészület. Többek között befogják a karácso-
nyi pulykát is hízni. 
 Az időjárást illetően negyvenes nap. Mindenütt azt 
tartják, ha e napon fúj a szél, akkor 40 napig szeles lesz az 
idő. 

6. - Miklós napja - Mikulás napja 
 Miklós a gyermekek barátja, meg is ajándékozza 
őket. Amikor a századfordulón a Mikulás még világos nap-
pal járta a falut, a szigorú botos Mikulás előcsalta a kuckóba 
bújt gyereket, kifaggatta tud e imádkozni. Járt a vessző, ha 
bebizonyosodott, hogy nem tud, még az anyja is kikapott. 
Időjóslás is fűződik e naphoz: ha napján esik, vége az addigi 
enyheségnek. 

13. - Luca napja 
Luca nevében a latin lux = fényesség, világosságjelentésű 
szó rejtőzik. Ebből következett, hogy a középkorban a szem-

fájósak védőszentje lett, s mint ilyet, Dante is tisztelte. Luca 
nem csak a hagymával kalendáriumol, hanem a következő 
tizenkét nappal is a jövő év időjárását mutatja, havonként 
(pl. amelyik napon esik, az azzal páros hónapban is esős lesz 
az idő). 

24. - Ádám, Éva napja 
A téli napfordulóhoz kapcsolódó, évkezdő ünnepkör jelentős 
naptári ünnep, Luca után a legjelentősebb, legnagyobb ün-
nep a karácsony. A népi ünneplésben pogány, egyházi, népi, 
félnépi, más népektől átvett vagy kalendáriumi szokások, 
dramatikus játékok ötvöződtek. 

25. - Karácsony napja 
Karácsony ideje a régi rómaiaknál a Dies natalis Solis invicti 
– a legyőzhetetlen Nap újjászületésének napja, a téli napfor-
dulat nagy vigassággal, hagyományos ételekkel, ajándéko-
zással, dióra játszással ünnepelt napja a Saturnaliák idején. 
(Saturnus a földművelés ó-itáliai istenségek közül a legkivá-
lóbb.) Ez a nap sokáig évkezdő volt. Időjóslás is fűződik 
hozzá: ha tiszta, napos az idő, akkor száraz nyár, jó gyü-
mölcstermés, sok bor várható. 
 

26. - István napja 
István napja- és termésvarázsló nap. A bánátiak szerint, ha 
szép idő van, jó termés lesz. Ha zúzmarásak a fák, de később 

kisüt a nap, akkor sok makk terem a jövő esztendőben – 
tapasztalták régen a disznókat az erdőben makkoltatók a 
Muravidéken. 

27. - János napja 
János napját karácsony harmadik napjaként tartották szá-
mon. Törökkanizsán a legény vitte ki a szemete az udvarra. 
Amelyik irányból hall legelőször hangokat, arról fog nősül-
ni. 

28. - Ince napja, Gáspár ~ Aprószentek napja ~ Regelő 
hétfő 

Aprószentek napja a római Sigillariák, a gyermekek megör-
vendeztetésének napja, amikor is általános ajándékozás volt 
szokásban. A gyermekeket buktákkal ajándékozták meg. 
Bolondoztak, tréfálkoztak, öregek, fiatalok vesszővel csap-
kodták egymást, egészséget, termékenységet osztottak egy-
másnak. 

31. - Szilveszter napja 
A rómaiak december 27-én megtartott Saturnalia ünnepének 
hatására az év búcsúztatására még most is szilveszter éjsza-
kája a legvidámabb éjszaka. Régen is elbúcsúztatták az 
óeszendőt, s közben számos praktikával, varázslattal igye-
keztek kifürkészni a jövendőt. Különösen az eladó lányok 
voltak kíváncsiak sorsukra, arra, hogy férjhez mennek-e, 
vagy továbbra is pártában kénytelenek tölteni napjaikat. 

Decemberi népi kalendárium, időjóslások 



 
Lapalapító és fenntartó:  

Nagydobronyi Községi Tanács 
 

Főszerkesztő: Szanyi-Szabó Béla 
Szerkesztő-helyettes: Ráti Ferenc 

NAGYDOBRONYNAGYDOBRONYNAGYDOBRONYNAGYDOBRONY    
    

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

 

A NagydobronyNagydobronyNagydobronyNagydobrony havilap lehetőséget kínál mindennemű lakossági hirdetésre és reklámra,  köszöntőre. Egy apróhirdetés díja 1 hónapra 5 hr. Fényképes kö-
szöntő 10 hr. A reklámok díja: 50 cm2 = 10 hr. A hirdetéseket személyesen a szerkesztőségben lehet feladni, hétfőtől-péntekig 8:00-11:00 óra között. 

Apróhirdetések 
Lakodalmi edények és evőeszközök 

kölcsönzése.  
Nagydobrony, Tavasz u. 27 sz. Tel:714-

022 (80977001037). 
  

Igazolványképek készítése 
Községháza II. emelet (balra).  
Hétfőtől-péntekig 8:00 – 11:00,  

 
 Vetőmagok nagy választékban kaphatóak, 
Tavasz u. 27 sz. alatt. 

Tel: 714-022. 
A Nagy Kft. (fűrészüzem) munkásokat ke-

res. 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 fenntartá-
sát. Támogatásaikat elhelyezhetik a követke-
ző bankszámlaszámon: Prominvesztbank 
26006301150881, OKПО 33222674б МФО 
312527 , vagy személyesen Misák József 
elnöknél. Felajánlásaikat előre is köszönjük. 

 

Bútorok  méretre! 
 

    Bútorok megrendelhetőek konyhába, nappaliba, hálószo-
bába, 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. 
 

Simon Szergej, Ifjúság út 38.  Tel: 80975800644 

MOBILTELEFONOK 
Új  és használt mobiltelefonok, valamint tartozékaik széles válasz-

tékát 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! 
 

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

 

Állami bejegyzési bizonylat ZT № 416/08 21-
.07.2006 

Ofszetnyomás egy nyomdai ív. Példányszám 1300. 
A számot kinyomtatta a VAT „Patent”.  
A lap ingyenesen jelenik meg havonta. 

Építőanyagok kedvező áron: 
• Blokk 
• Tégla 
• Cement 
• Mész 
• Hullámpala 
• Fűrészárú 

Tételes vásárlás esetén kedvezmény! 
Balogh László          

Tanya út 3 szám. 
 Nyitvatartás: 8:00 – 17:00  

Lakodalmak, ese-

mények fotózása, vi-

deózása, hangszerelé-

se.  

Szanyi-Szabó B.   

Világnapok 
December 1.— Az AIDS Elleni Küzdelem Világnapja 

 A WHO 1988-ban december 1-jét az AIDS Elleni Küzdelem Világnapjává nyilvánította. 
 

December 3.— Fogyatékos Emberek Nemzetközi Világnapja 
 Az ENSZ december 3-át a Fogyatékos Emberek Nemzetközi Világnapjává nyilvánította, 
hogy felhívja a figyelmet a baleset, betegség, katasztrófa következtében fogyatékossá váltak 
problémáira. 

December 9.— A labdarúgás világnapja 
 A FIFA az ENSZ fennállásának 50. évfordulójáról e világnappal szeretne megemlékezni.  

December 10.— Emberi jogok napja 
 1948. december 10-én az ENSZ közgyűlésén elfogadták az emberi jogokról szóló egyete-
mes nyilatkozatot. Ennek emlékére az ENSZ 1950. december 4-i közgyűlése december 10-ét az 
Emberi Jogok Napjává nyilvánította. 

Csongor út 39 sz. alatt építőanyagok széles választékát kínáljuk: 
• cement  
• mészpor 
• hullámpala 
• tégla (dísz, szilikát, stb.) 
• fűrészárú (deszka) 

 
GIPSZKARTON nagykereskedelmi áron kapható! 

  Építkezésekhez bármilyen építőanyag megrendelhető, bármilyen 
mennyiségben. Tételes vásárlás esetén házhozszállítás. 
 Ezen kívül fuvarozást is vállalunk. 
Lőrinc Ferenc  
Tel: 714-263 Mobil: 380502108493 

Műtrágya eladó kis és nagy tételben .  
Molnár János  Béke út 13. 

Tel:  714-252    Mobil: 80501571562. 

A Prominvesztbank új betéti formát vezetett be hrivnyában és 
valutában 1 éves futamidőre: 

A betét éves kamata 13 - 14% -hrivnyában, külföldi valutában 
8%. 

    
A letét legkisebb összege: 100 hrivnya 

     100 USD  vagy   EURO 

 Kedvező feltételeket kínálunk kölcsön felvételére hrivnyá-
ban 19 %-os összeg utáni kamattal, dollárban 14 %-os évi kamat-
tal. (Szükséges papírok: fizetésről kimutatás, személyigazolvány, 
adószám, munkakönyv, kezes.) 

 
Részletes tájékoztató: Nagydobrony,  Kisdobronyi út 137 sz. 

SMS BOX 
 Badó Bettinának üzeni egy 
21 éves fiú, hogy nem érdekli a 6 
vagy 7 év, én mindent megten-
nék, hogy veled lehessek. Írj, pu-
szi! 
 A 9-C – be H. Dórának, 
hogy addig kezeltesd magad 
amíg nem késő, mert ez a hazu-

dozás már beteges. Keresd fel a 
pszichiátert. 
 

Nagydobronyba a 9-C-be Heni-
nek, hogy nagyon jó fej, marad-
jon mindig ilyen!  
 

Üzeneteiteket elküldhetitek a követ-
kező telefonszámra: +380979031810  
vagy  a nagydobrony@gmail.com 
email címre. 

 Eladó egy kifogástalan állapotban lévő zon-
gora. Ár megegyezés szerint. Érdeklődni a 714-
254-es telefonszámon lehet.  


