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A Nagydobronyi Községi Tanács lapja

2006. December
Karácsonyi Üzenet

Minden kedves nagydobronyi lakosnak
kellemes Karácsonyi ünnepeket és
sikerekben gazdag, boldog Új évet kíván
Nagydobrony Község Önkormányzata,
KépviselőKépviselő-testülete és kollektívája nevében
Szilvási Zoltán polgármester.

A nagydobronyi Vasas üzlet Kellemes Karácsonyt és Békés
Boldog Új Esztendőt kíván minden kedves vásárlójának.
„ Köszönjük, hogy minket választottak és szeretettel várjuk Önöket 2007-ben is.”
A presbiterválasztás eredményei
A 2006. december 3-án délu- 1. Benedek László (Kossuth u.)
tán került sor a Nagydobronyi Refor- 2. id.Balog János (Virág u.)
mátus Egyház Egyházközségi Köz- 3. Szanyi M. József (Kisdobronyi u.)
gyűlésére a Gyülekezet Templomá- 4. ifj.Szanyi János (Csongor u.)
ban. 320 szavazásra jogosult egyház- 5. Balog Sándor (Csongor u.)
tag jelent meg.
6. Hete Ferenc (Kisdobronyi u.)
A Közgyűlést igehirdetés előzte 7. B. Balog János (Vásártér u.)
meg, amelyet Horkay László püspök 8. Szántó János (Kisdobronyi u.)
tartott a Zsid. 12,25-29 alapján.
9. Bálint Sándor (Petőfi u.)
Az igehirdetés után Kolozsy András 10. Bátyi Endre (Vásártér u.)
lelkész ismertette a választás menetét, 11. Kovács János (Kossuth u.)
majd kérte a Gyülekezetet, hogy válasz- 12. Molnár Béla (Éger u.)
szák meg a Választási Bizottság tagjait. 13. Badó Sándor (Rákóczi u.)
A Választási Bizottság tagjai a 14. Badó Kálmán (Kisdobronyi u.)
következő személyek lettek:
15. N.Hidi Ferenc (Petőfi u.)
1. Dr. Ráti Ferenc, orvos, egyháztag
16. Balogh János (Béke u.)
2. Szilvási Zoltán, Nagydobrony község 17. Ráti István (Internacionálnája u.)
polgármestere, egyháztag
18. ifj.Balog János (Nagytemető u.)
3. Hidi József, Nagydobronyi SZILPO 19. Szántó Tibor (Kisdobronyi u.)
elnöke, egyháztag
20. Kiss F. Géza (Ifjúság u.)
4. Ráti Éva, tanár, egyháztag
21. Ifj.Bátyi Sándor (Tavasz u.)
5. id. Szanyi János, volt presbiter, egy- 22. Katona Béla (Kucsárka u.)
23. Kupás Sándor (Csongor u.)
háztag
6. Hidi Csilla, tanár, egyháztag
24. Misák Viktor (Kisdobronyi u.)
7. Badó Otil, egyháztag
A Bizottság elnöke: Kolozsy András
Pótpresbiterek a következő preslelkész volt.
biter-jelöltek lettek:
Az ismertető után, Kolozsy And- 1. Szántó László (Tavasz u.)
rás felkérte a Gyülekezetet a szavazó- 2. Balogh János (Csongor u.)
lapok kitöltésére, amelyet az egyházta- 3. Badó László (Éger u.)
gok már érkezéskor kézhez kaptak. A 4. Salánki István (Kistemető u.)
szavazás titkosan történt.
5. Varga János (Ifjúság u.)
A választás eredménye alapján a 6. Nyomó László (Ady u.)
következő presbiter-jelöltek kaptak bizalmat a presbiteri tisztség betöltésére:

Felhívás!
A Nagydobronyi Állami Kommunális vállalat felhívja a lakosok figyelmét, hogy a szemétszedés az ünnepnapok alatt szünetelni
fog (December 25-26). Megértésüket előre is köszönjük!

Figyelem!
A Nagydobronyi községi tanács felhívja a lakosok figyelmét a
2006-os földadó haladéktalan befizetésére. Az adót hétfőtől-péntekig
fizethetik be a községházán 8:00 — 16:00 óra között Szilvási Erzsébet-

„…ímé napkeletről bölcsek
jövének
Jeruzsálembe,
ezt
mondván: Hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert
láttuk az ő csillagát napkeleten,
és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki… és leborulván tisztességet tőnek néki; és
kincseiket kitárván, ajándékokat adának néki: aranyat, tömjént és mirhát” (Máté 2,1-2.11.).
KEDVES NAGYDOBRONYIAK!
Újra karácsony ünnepe van. Ünnep, amit oly sok készülődés előz meg.
Kezdődik a vendégvárás, a vendégeskedés. Hiszen elképzelhetetlen az ünneplés vendégek nélkül. A vendégsereg
asztaltól asztalhoz ül. De lehet-e ünnepelni az Ünnepelt nélkül? Mert az Ünnepelt nélkül nem lehet ünnepet tartani.
Egy-egy kedves családi alkalmon afelé
fordulunk, ki talán egy évvel öregebb
lett vagy éppen neve napját ünnepli
vagy éppen valamilyen jeles eseményt.
Szinte rajongással vesszük körül. Örülünk, hogy van, hogy hozzánk tartozik
és hogy mi is hozzá tartozhatunk. Kifejezzük az iránta érzett szeretetünket és
tiszteletünket, néha megilletődött szavainkkal, egy-egy kézszorítással vagy akár
egy öleléssel.
Karácsonynak is van egy rég elfeledett Ünnepeltje, akiről már lassan csak
a cigányok kántálása szól. Ő az, Akit
mindenki ismer, de Akit mégis oly kevesen és kevéssé ismernek. Ki ez a sokak által ismert, de mégis oly kevéssé
ismert személy? Még a gyerekek is tudják: Jézus Krisztus az, az Isten Szent
Fia, a Fiúisten, a menny és föld Ura.
Karácsony szent ünnepén Őt, Jézust, az
Isten szent Fiát kell ünnepelni. Ő az ünnepelt.
Bolondság lenne az Ünnepelt nélkül ünnepet ülni. Az első karácsony ünnepe figyelmeztet bennünket arra, hogy
nem kapott helyet a vendégváró háznál.
Forduljunk Felé. S ha rátekintünk, valami csodában lesz részünk. Meglátjuk,
hogy a jászolban fekvő Jézus nem más,
mint az élet egyetlenegy megoldása.
Jöjjünk közelebb Hozzá. Mert aki közel
jön Hozzá, az közel kerül az Istenhez,
de közel kerül az emberhez is. Benne
megtaláljuk azt az örömet, amelynek
nincs vége, amelyet nem lehet beárnyékozni.
Karácsonykor nagyon sok ajándék talál gazdára. Listát készítünk, hogy
ki ne hagyjunk senkit. Az elkészített
listát átnézzük: rajta van-e mindenki,
akit szeretünk? Ha valakit figyelmetlenségből lehagytunk, azt gyorsan hozzáír-

juk és az ajándékcsomagok tömkelegét
egy újabbal szaporítjuk. De nézzük csak
át jobban az ajándékozottak listáját!
Mindenki rajta van? Nem hagytunk le
valakit? Szerepel-e a listádon Jézus, az
Isten Fia? Ezen az ünnepen is, mint már
oly sok ünnepen, lesznek olyanok, akik
kihagyják Őt a megajándékozottak sorából. Mint Ünnepeltet nem ölelik meg és
Vele szóba nem állnak és forró imákat
Neki nem mondanak. Pedig Ő a Szeretet, aki azért született, hogy értünk emberekért meghaljon. Helyette a gyűlöletet ölelgetik és a haraggal társalognak.
Az ima helyett másoknak keresetlen
szavakat mondanak.
Az első karácsony ünnepén a titokzatos Keletről bölcsek jöttek. Királyt
kerestek. A megszületett Királyt. Mert a
karácsonykor megszületett Jézus, Király. Jöttek, hogy kifejezzék hódolatukat
a Király Krisztusnak. A királyok elé
üres kézzel nem lehetett állni. De adni
igazán csak az tud, aki az ajándékával a
szívét is adja. A keleti bölcsek:
„kincseiket
kitárván,
ajándékokat
adának néki: aranyat, tömjént és mirhát” (Máté 2,11). Ma is várja a Hozzá
érkezőket. Mit hozol Neki? Mi az, amiben Ő örömét lelné? Ha önmagadat adnád Neki. Ennek örülne és ezen örülnének az angyalok a mennyben.
A Krisztus királynál járt bölcsek
bizonyos, hogy magukkal vitték a hoszszú útjukon a Krisztusnál jártak, a
Krisztust látók örömét. Mi előttünk is
lehet még hosszú út áll. De lehet ezen az
úton tovább menni örömmel a megannyi
sok szomorúság között.
Adsz hát Neki ajándékot? Add
Neki magadat. S ha ez megtörténik,
nagy csodában lesz részed: Rádöbbensz
arra, hogy Ő ajándékozz meg Téged.
Megajándékozottá leszel. Tied lesz az
Élet! Valódi Karácsonyod lesz! Ámen!
Legyen így!
Ezt kívánom minden
nagydobronyi család és ember számára.
Nagydobrony, 2006 szent karácsony
ünnepén.
Kolozsy András
református lelkész

Önkormányzati hírek
A Nagydobronyi Tanács 6. tanácsülése
2006. december 20-án sor került
a 6. tanácsülésre, melyen jelen volt
Szilvási Zoltán polgármester, Ráti Erzsébet titkár, húsz utca– és 3 járásiképviselő, illetve meghívott vendégként
Szilvási Erzsébet földmérő, Pankovics
János, a Kommunális Vállalat igazgatója, Vajda Erika a Járási Kúlturális osztály vezetője, Hidi Mária a posta vezetője. A tanács napirendi pontjai a következők voltak:
1. Az ungvári postahivatal kérelmezte a tanácstól a kereskedelmi iparengedélyük meghosszabbítását 2007-re,
illetve díjának meghatározását. A tanács elfogadta a kérelmet, s díját nem
emelte (40 hr havonta), azzal a feltétellel, hogy eljuttatják a falu újságját a
lakosokhoz.
2. Szennyvíztárolás. Újra és újra
felmerülő kérdés a testület előtt. Jelenlegi problémája abban rejlik, hogy nem
az ideiglenesen kijelölt helyszínre (a
volt méregraktár melletti csatorna) szállítják a fuvarozók a szennyvizet. A tanács újra, jól láthatóan kijelöli a helyet,
legalább 200-300 m-re a főúttól.
Amennyiben máshová fog történni az
elhelyezés, bírságot fog a tanács kiszabni. Megkérjük a lakosságot, ha valaki
észleli a helytelen elhelyezést, kérjük
jelezze a községházán vagy a képviselőknél.
3. Az ungvári járás állami közigazgatás kultúra és turizmus osztály
által benyújtott kérvény, amely arra kéri
a tanácsot, hogy a volt PMK épületében
(amely a tanács mérlegén van) adjon
helyet a kisdobronyi zeneiskola fiókintézetének, valamint egy helyiséget kulturális rendezvények lebonyolítására.
A kérdésről bővebben Vajda Erika nyilatkozott, aki elmondta, hogy a
jelenlegi zeneiskola épületének (Fürdő
utca) állapota miatt szinte lehetetlen a
tanítás, ezért mielőbb át kellene költözni az említett épületbe, ha a tanács ezt
elfogadja. A járási kulturális osztály
továbbá tervezné egy falusi gyermek-

könyvtár és modern táncstúdió létrehozását. A testület határozata alapján az
épület a tanács mérlegén marad, ám
bérbe adja annak kívánt részét a kulturális osztálynak.
Az épület továbbá otthont adna
később a falusi könyvtárnak, a falusi
kultúrháznak, egy előadóteremnek, számítógépteremnek, stb. A tanács határozatba foglalta azt, hogy amíg az épület
tetőszerkezete nincs kijavítva, mivel
balesetveszélyes, oktatási és kulturális
célra csak saját felelősségre vehető
igénybe.
4. A volt „Győzelem” kolhoz
archívumának a tanács általi átvétele. A
járási tanács azzal a kérvénnyel fordult
a Nagydobronyi tanácshoz, hogy vegye
át a volt kolhoz dokumentációjának
archívumát. A testület nem fogadta a
kérvényt, mivel munkást az adatok kezelésére nem biztosítanak.
5. A 2007-es szemétszedés kérdése. Pankovics János igazgató elmondta, hogy megtartanák az 1hr/
családtag/hónap tarifát, amennyiben
mindenki befizeti a díjat. Ebben az esetben tudná a vállalat biztosítani a háztartási szemét elhordását, valamint a szeméttároló karbantartását (egy eltolatás
800-1200 hr). A szerződések megkötésére külön személyt venne fel, aki bejárná a falut és elvenné a befizetéseket.
A testület elfogadta a javaslatot, s
ezzel a határozattal egyben kötelezővé
tette a díjak befizetését minden családnak. (A testület határozata – törvény,
melyet be kell tartani a polgároknak, és
megszegéséért felelősségre vonható
bárki.)
A befizetési kedvezményre jogosult családok kérdését a képviselők felülvizsgálják, hogy kik szorulnak rá
ténylegesen. A díjat egy évre előre kötelesek befizetni a családok, 2007 januárja folyamán.

A Nagydobronyi Tanács beszámolója a 2006-os évről
A 2006-os év sem fejeződött be
eredmények nélkül a tanács részéről.
Egyes terveket sikerült megvalósítani,
míg mások folyamatban vannak, s befejezése jó ütemben halad:
1. A Nagydobronyi Középiskola
kétszintes mellékhelyiségének építése.
A munkát egy éve kezdték meg, amely
a 2006-os év végére 90 %-ban elkészült.
Már csak apró belső simítások maradtak
hátra, amelyek várhatóan a tél végére be
is fejeződnek, így a hivatalos átadás tavaszra várható.
2. A „Nagydobrony” havilap kiadása. 2006. áprilisától minden hónapban
tájékozatja a lakosságot a falu eseményeiről, a tanács döntéseiről. Az újság
hivatalosan július 20-án lett beregisztrálva, mely ingyenesen jelenik meg a tanács finanszírozásának köszönhetően.
3. Az új piac területének kiépítése. A munkálatok tavasszal kezdődtek és
várhatóan 2007. márciusában be is fejeződnek. Ennek köszönhetően megszűnhetnek a falunk központján reggelenként
kialakuló forgalmi dugók és a jelenlegi
piac helyét szép park válthatja fel.
4. A falu főutjainak kivilágítása.
A tanács saját költségvetéséből finanszírozta a világítás kiépítését. Ebben az
évben erre a célra 53 000 hrivnya állt
rendelkezésre. Ez az összeg egyszeri
hallásra soknak tűnik, de ha figyelembe
vesszük, hogy 1 lámpa felhelyezése 650
hrivnyába került, már nem is nagy ez a
szám. Természetesen 2007-ben tovább
fog folytatódni a kiépítés a mellékutcákban is.
5. A „Napsugár” óvoda fűtési
rendszerének felújítása. Erre a beruházásra 50 000 hrivnya előleget jelölt ki az
Ungvári Járási Tanács.
6. A körzeti rendelő teljes körű
felújítása: nyílászárók, belső tatarozás.

került elkészíteni. Az újabb hírek szerint
már csak tavasszal, márciusban érkezik
meg a szőnyeg.
8. Háztartási szemétszedés. A
2006-os év második felétől megindult a
kollektív szemétszedés a kommunális
vállalat végrehajtásában a képviselőtestület közreműködésével, amely egyedinek mondható a járás falvaiban. Ez idáig
nagyon jól, panaszok nélkül működött, s
rendeződött a szemétlerakón kialakult
káosz.
9. Mellékutak javítása. 2006-ban
7 utca részesült útjavításban, ahová sajnos csak 81 teherautó követ sikerült
kiszállítani a rendelkezésre álló 57 000
hrivnyából, mivel a tervezett ár háromszorosáért sikerült beszerezni az alapanyagot.
10. A Nagydobronyi Tanács mérlegére helyezték át a volt PMK ebédlő
és üzletének épületét, amelyet a jövő év
folyamán átalakítanak szabadidőközponttá.
11. Újkrumplifesztivál és falunap
megszervezése és lebonyolítása.
12. Sportélet fejlesztése. Gyermek
sportiskola indult a tanács közreműködésével. A falusi futballcsapatunk az
Ungvári Járási bajnokság középmezőnyében végzett.
13. Tűzoltóság és mentőszolgálat
munkájának zökkenőmentes biztosítása.
14. Referendum kezdeményezése.
A mezővárosi címért kiírt referendum
ügyét a tanács képviselőtestülete bizonytalan időre elhalasztotta. Ez ugyanis
plusz költségekkel terhelte volna a lakosságot, ill. közigazgatási reformoknak
néz elé Ukrajna, mely megváltoztatja a
települések hierarchiáját törvényileg.
Összegezve a leírtakat elmondhatjuk, hogy a 2006-ban megválasztott tanács munkája eredményesnek
mondható Szilvási Zoltán polgármester vezetésével. Reméljük, hogy a jövőben is ilyen ütemben tudják fejleszteni, szépíteni falunkat a lakosság érdekében.

7. Műfüves pálya építése.
6. Kérvények megvitatása. A taNagydobrony
pályázati úton nyert egy
nácshoz befutott kérvényeket a testület
120
000
hrivnya
értékű műfüves szőnyeakadály nélkül elfogadta.
get. A szőnyeg alapjának elkészítéséhez
azonban
állami támogatás nem részesült,
Művészeink elismerése Budapesten
így azt a vállalkozók támogatásával siTalán nincs is azoknak a határon túli és határokon belüolyan művészetsze- li közéleti személyiségeknek, illetve
A megyei tanács határozata az elhurcoltak rehabilitációjáról
rető
kárpátaljai, szervezetek vezetőinek, amelyek kiemelaki ne ismerné Hidi kedő munkával járultak hozzá a határon
Lapunk novemberi számában a dig is tudtuk – mondhatná a tisztelt olvaEndre nagydobro- belüli és -túli kisebbségek érdekvédel- szolyvai megemlékezés kapcsán az só. Csakhogy ezt először ismerte el az
nyi keramikusmű- méhez, kulturális felemelkedéséhez.
UMDSZ elnöke nyilatkozott az elhur- ukrán állam egyik hatalmi testülete. A
Idén a Kárpátaljai Magyar Képző- coltak rehabilitációjának mindmáig megyei tanács határozata a KMKSZ mevészt. Bátran állíthatom:
szűkebb és Iparművészek Révész Imre Társasága megoldatlan problémájáról. „Sajnos gyei képviselőinek határozattervezetéből
hazánk, ezen belül is a díjazottak között volt. A díjat a szer- az elhurcoltakat mindmáig nem kö- született.
Nagydobrony egyik vezet elnöke, Magyar László festőmű- vették meg, nem részesültek még erA Kárpátaljai Magyar Kulturális
nevezetessége Ő. Művészetét kiállítá- vész vehette át. Rajta kívül Erfán Ferenc kölcsi kárpótlásban sem, a teljes körű Szövetség 1989 óta tartotta napirenden a
sok sorozatán mind Magyarországon, festőművész, Hidi Endre keramikusmű- rehabilitációról nem is szólva.”– nyi- nemzeti hovatartozásuk miatt szabadsámind Ukrajnában megcsodálták már. vész, ifj. Hidi Endre szobrász és Szocska latkozta Gajdos István. Nos, e téren guktól, emberi méltóságuktól megfoszSőt országunk művelődési minisztériu- László festőművész képviselte a Révész mégiscsak történt némi előrelépés.
tott emberek rehabilitációjának témáját.
ma Ukrajna érdemes népművésze cím- Imre Társaságot és a kárpátaljai magyar
A kárpátaljai magyar sajtó novem- A megyei tanács 90 fős testületéből 73
mel és Scserbakovszkij Díjjal is kitün- képzőművészeket. A díjátadás után Szily ber végén régen várt eseményről adott képviselő szavazott a határozat mellett.
tette. Ezúttal Budapesten képviselte Katalin, az országgyűlés elnöke, Sólyom hírt. A kárpátaljai magyarság, amely az A határozat megbízást ad egy folyamodfiával, ifj. Hidi Endrével és más művé- László köztársasági elnök és Hiller Ist- elmúlt hetekben emlékezett meg a vány megfogalmazására is, amelyben a
szekkel együtt a kárpátaljai magyar ván kulturális miniszter gratulált a kitün- „malenkij robot” áldozatairól, megelége- megyei tanács kéréssel fordul a Legfeltetetteknek és rázott kezet földijeinkkel. déssel értesülhetett a megyei tanács no- sőbb Tanácshoz: foglalja törvénybe azt a
képzőművészetet.
December 19-én díjátadó ünnepItt adjuk hírül, hogy a Révész Imre vember 16-án elfogadott határozatáról. E tényt, hogy a kárpátaljai elhurcoltak poség színhelye volt az Országház Vadász- Társaság soron következő kiállítása de- határozat értelmében azok a kárpátaljai litikai represszió áldozatai lettek. Ha ez
terme. A „Kisebbségekért Díj” váromá- cember 21-én nyílik meg Beregszászban magyar, német és egyéb nemzetiségű a törvény megszületne, ez az áldozatok
nyosai, érdeklődők és persze magyar a II. Rákóczi Ferenc Tanárképző Főisko- férfiak, akiket 1944 októberében- és meghurcoltak teljes körű rehabilitáciállami vezetők, főtisztviselők töltötték la Esztergom termében. Minden érdeklő- novemberében távoli büntetőtáborokba óját jelentené.
meg az impozáns termet. Gyurcsány Fe- dőt szeretettel várnak.
deportáltak, politikai represszió
Varga Sándor
renc kormányfő nyújtotta át e kitüntetést
Varga Sándor (megtorlás) áldozatai voltak. Ezt mi ed-

Események, köszöntők, sport
Anyakönyv (November, December)
Születtek:
Misák Martin (Vásártér 37)
Fintor Fruzsina Petra
Lakatos Dávid (Juzsna 12)
Hidi F. Natália (Éger 22)
Nagy Zsolt (Ifjúság 13)
Balla Ferenc (Kossuth 79)

Elhaláloztak:
Szanyi F. Jolán (Éger 49)
Hidi András (Kisdobronyi 72)
Nyomó Erzsébet (Béke 3)
Hete Borbála (Csapájev 1)
Molnár Ferenc (Kucsárka 31)
Szatmári Béla (Ungvár)
Misák Béla (Béke 46)
B Balog Ferenc (Vásártér 6)
Bátyi János (Internacionál 14)
Géczi Borbála (Csongor 46)
Szanyi Ferenc (Kisdobronyi 58)
Sándor Erzsébet (Csongor 98)

Köztudott tény, hogy Ukrajna lakossága folyamatosan csökken. Jelenleg 46,7 millió. Nagydobronyban ellenben évek óta néhány fővel növekszik a lakosság száma. 2006-ban 58-an haltak meg, közülük 23 a nő
és 35 a férfi. A születések száma egy kicsivel több, amely 68 fő, 39 fiú és
29 lány. A nevek közül a fiúknál legkedveltebb a Ferenc és a Levente, a
lányoknál pedig a Barbara és a Veronika.
2006-ban a házasságok száma sem csökkent, ugyanis a
nagydobronyi tanács anyakönyvébe 32 bejegyzés került. A házasságok
nagyobbik része nagydobronyiak körében kötetett, de más falvakból is
házasodtak, mint például Csongor, Kisdobrony, Sislóc, Szernye vagy Bakos.

Bútorok rendelésre:
konyhába, nappaliba, hálószobába, gyerekszobába
óriási színválasztékkal,
Computer-, Tv-, íróasztalok.
Zazulics László,
Tanya út 6 szám alatt.
Tel: 80987714765
714-355

SMS BOX

szeretem”!

Üzenem a 9-C osztálynak, Üzeneteiteket elküldhetitek a követkehogy a legjobb osztály, és az is ző telefonszámra: +380979031810
vagy
a nagydobrony@gmail.com
marad 11-C-ig.
Nórának a 9-B-be „Nagyon

email címre.

Karácsonyi és Újévi köszöntők, sms-ek!
Csillagszóró szórja fényét, kíván melegséget, békét! Angyalka száll házad
felett, hogy átadjon 1 üzenetet: Kellemes, békés karácsonyt kívánok Neked!
Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő kalácsból jusson az asztalra. Legyen sok ajándék szívemből kívánom, s hogy gazdagon, örömökben teljen
a Karácsony!
Lehalkul a város zaja karácsony estére meglengeti szívünket a kisgyertyák
lángja. Kívánom, hogy soha el ne múljon ez a tiszta szeretet. Békés Ünnepet Neked!
Az idős plébános így fejezi be a karácsonyi prédikációját:-Kedves híveim,
tudom, hogy közületek sokakat legközelebb jövő karácsonykor fogok itt látni.
Nekik már most boldog húsvéti ünnepeket kívánok!
Disznó sivít, petárda robban, részeg feje a padlón koppan. Róka család a
WC-ben, Lagzi Lajcsi a TV-ben. Több rímet ide nem vágok, Boldog Új Évet Kívánok!!!
Üres a hordó, repül a korsó, mindenki fekszik az alkoholtól, micsoda álmok és még milyen lányok, én azért is BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!
Szilveszter éjjelén tűzijáték fényénél válassz egy csillagot ha bármi bánt
neki elmondhatod. Meggyógyítja szívedet, lelkedet kívánom tegye szebbé 2007es évedet. B.U.É.K.
Lágy esőben, tömör ködben, holt részegen, mély gödörben, szilveszternek
nehéz napján, négykézláb az árok partján, átölelem a világot: BOLDOG ÚJÉVET KIVÁNOK!!!

Köszöntő
A Nagydobronyi Községi Tanács ezúton szeretné
köszönteni
Nagy Gizella,
Katona János,
Katona Béla
és
Molnár László
képviselőket,
akik decemberben ünneplik születésnapjukat.
Kívánnak számukra erőt, egészséget, sikerekben gazdag, hosszú boldog életet.
Köszönet a Nagydobronyi kórház dolgozóinak
Őszinte szeretettel és tisztelettel köszönjük azt az áldozatos munkát, szeretetet, odaadást, amit megtapasztaltunk szerettünk, Szanyi Ferenc betegsége
által Önöktől. Isten áldását kérjük további munkájukra, adja az Úr, hogy ez a
szeretet soha el ne fogyjon.
A gyászoló család

December 17-én ünnepli 4. születésnapját
Kovács Patrik.

Ebből az alkalomból szeretettel
köszönti őt édesapja, nagyapja, mamája, keresztapja és keresztanyja.

Oxigen
Márkás sportruházati cikkek!
Karácsonyi és újévi akciós árak.
Kisdobronyi út 131.
(5. üzlet, a mobiltelefonos felett.)
Nyitva tartás: 8:00 – 17:00
Újévi kismalac farka lógjon a szádba, hajnali 6 előtt ne kerülj az ágyba!
Durranjon a pezsgő, szóljon hát az ének, ilyen boldog új évet kívánok én Néked!
Virradjon Rátok szép nap!Köszöntsön Rátok jó év! Kedves hajlékotokba
költözzön a jólét! A lelketekbe boldogság, szívetekbe béke! Ezt kívánom NÉKTEK a következő évre!!
Mielőtt lefekszel, tárd ki az ablakod, elküldtem Hozzád az én angyalom.
Egy pillanatra kérlek figyelj reá, mert a nevemben BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN!
Mikor kigyúlnak a fények, pajkos tündérek zenélnek. Huncut mosollyal
egy rád kacsint, kicsi kendőből csillámport hint. Így adja át az üzenetet: Boldog
Új Évet neked!
Erdő szélén ezüst fenyő havas ággal büszkélkedő őz és nyuszi körbe járja
tekintetük megcsodálja. Képzeld el, hogy ott állok és BOLDOG ÚJ ÉVET
KIVÁNOK!
Havas téli lepedő borítja a tájat, ilyenkor a jó pezsgő serkenti a májat. Sült
malacka vándorol, surran a bendőbe, kívánok sok minden jót az újesztendőbe!
Buborék van a pohárban, malac repül a szobában, pezsgőt inni most nem
szégyen, önts úgy is, ha nem kérem. Ma még nagy bulit csinálok, Boldog Új Évet
Kívánok!
Utolsó napján ennek az évnek a szerencsemalackák megint útra kélnek.
Azt kívánom néked hogy ha arra járnak, térjenek be hozzá, s maradjanak nálad!
B.U.É.K.
A mai nap szebb, mint más, a mai nap senki sem hibás. A mai nap öntse el
szívedet a jóság és a szeretet, s ez tartson ki ameddig lehet! Boldog Újévet!

MOBILTELEFONOK

Apróhirdetések
Lakodalmak, események fotózása,
Lakodalmi edények és evőeszközök videózása, hangszerelése.
Szanyi-Szabó B. Ady E. u. 35
kölcsönzése.
Nagydobrony, Tavasz u. 27 sz.
Tel:714-022 (80977001037).
A Nagy Kft. (fűrészüzem) munkásokat
Igazolványképek készítése
keres. Jelentkezni lehet a Tanya út 6-7.
Községháza II. emelet (balra).
szám alatt minden munkanapon 8 óráHétfőtől-péntekig 8:00 – 11:00,
tól. Fizetés megegyezés szerint.
Fűrészárú kapható minden minőségVetőmagok nagy választékban kaphaben és mennyiségben.
tóak, Tavasz u. 27 sz. alatt Tel: 714-022.

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

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

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 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.
A Prominvesztbank fiókintézete.
Hozzon jövedelmező és jó döntést!

Műtrágya eladó
kis és nagy tételben .
Molnár János
Béke út 13.
Tel:714-252
Mobil:
80501571562.

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

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

Lapalapító és fenntartó:
Nagydobronyi Községi Tanács
Főszerkesztő: Szanyi-Szabó Béla
Szerkesztő-helyettes: Ráti Ferenc

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.

