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A Nagydobronyi Községi Tanács lapja

Testvértelepülési kapcsolat jött létre Ajakkal
2007. szeptember 15-én az
Ajaki БMK-ban Szilvási Zoltán
Nagydobrony - és Kerekes Miklós
Ajak polgármesterei aláírásával

testvértelepülési kapcsolat jött létre.
Jelen volt még a két település
önkormányzatának képviselő testülete és több polgára. Több mint száz évre visszanyúló kapcsolat van a települések lakosai közt. Sokszor elhangzott már és köztudott, hogy az ajaki és
nagydobronyi emberek mentalitása, munkakedve és munkabírása nagyon
hasonló.
A hivatalos kapcsolat első rendezvényeként a két település öregfiúk labdarúgó csapata mérkőzött meg, a hazai győzelmet követően közös ebédre, és
este 18.00 ig tartó beszélgetésre került sor. A visszavágó a későbbiekben
Nagydobronyban lesz.

Megnyílik a Nagydobronyi Művészeti Iskola
Szeptember 11-én megtartotta soron következő ülését a Nagydobronyi
Községi Tanács. Az ülésen a képviselőtanácson kívül jelen volt Vajda Erika, az Ungvári Járási Művelődési és Turisztikai osztály vezetője, Katona
Béla, a Nagydobronyi Református líceum igazgatója, Kántor József, a
nagydobronyi Középiskola igazgatója, Salánki István, ügyvéd, Úr Miklós,
járási képviselő. A soron kívüli ülés fő témája az új „Nagydobronyi Művészeti Iskola”.
Vajda Erika felszólalásában elemezte a kialakult helyzetet, mely szerint a járási adminisztráció egy új nagydobronyi központú művészeti iskolát
kíván létrehozni. Tehát nem Nagydobrony lesz a Kisdobronyi Művészeti
iskola fiókintézete, hanem fordítva. Ennek magyarázata az, hogy kapott egy
megfelelő épületet az iskola a tanácstól, valamint Nagydobrony nagyobb
falú, több gyerek jár a művészeti iskolába és a tanárok nagytöbbsége is
nagydobronyi. Egyszóval csak a név változik és az épület, a tanítás ugyanúgy folytatódik tovább a régi tanárokkal.
A tanács a bérbeadója az épületnek, így az igazgató kijelölése is az ő
feladata. A tanács figyelembe vette a kritériumokat, és egyhangúlag végzettsége alapján Musz Erzsébetet jelölte ki. Két hónap van adva, hogy a
szükséges dokumentációkat elkészítsék. Minden remény szerint november 1
-től beindulhat az oktatás.

2007. Szeptember

Megérkezett a műfüves szőnyeg
Tavaly őszi számunkban közöltük azt az örvendetes hírt, mely szerint
Nagydobrony pályázati úton
nyert egy 22x40 m-es műfüves pályát. Az Ifjúsági- és
Sportminisztérium pályázatát
2006-ban olyan városokkal
és falvakkal együtt nyerte
mag falunk, mint Munkács
és Mizshirja, ill. Kamjanica.
Helyére kerül végre a szőnyeg.
Az említett helyekre már korábban megérkezett a pálya.
Falunkban már sokan kételkedtek benne, de végül mi is megkaptuk.
Nagy segítséget nyújtottak az alap elkészítésében a helyi vállalkozók és
cégek, melyet még a múlt esztendőben önerőből határidőre sikerült megvalósítani. A hazahozatal sem volt egyszerű, mivel Kijevből kellett hazaszállítani
a 146 000 hr értékű
pályát, ismét csak
önerőből. Ebben
nagy
segítséget
nyújtottak falunk
polgármesterének Úr
Miklós, járási képviselőnk, ill. Popovics
János és Katona Béla képviselők.
A hivatalos
megnyitóra 2007.
szeptember 27-én
kerül sor a tervek
szerint.
Szilvási Zoltán
polgármester szavai szerint: „Ezt a nagy ajándékot remélhetőleg meg tudjuk
majd becsülni és a leghatékonyabban ki is használni.”
Ezentúl a középiskola, a líceum és a különböző szakkörök vehetik igénybe a pályát, és természetesen minden sportolni vágyó nagydobronyi lakos.
Egyetlen kikötés van csupán, tartsuk rendbe és becsüljük meg.

A tanács ezúton szeretné értesíteni a kedves szülőket, bármilyen kérdésük, esetleg kételyük lenne a fentebb elhangzottakkal kapcsolatban, forduljanak a Községi Tanácshoz ill. a Járási Művelődési és Turisztikai osztály
vezetőjéhez.
1.
2.

A következő kérvények érkeztek a tanácshoz:
Nagydobronyi lakosok kérvényezik a gyermekotthon melletti út megnyitását.
A Mariell-varoda kérvényezi a tanácsot az általa használt épület alatti
föld bérleti szerződésének megkötésére.
A tanács mindkét kérvényre engedélyt adott.

Szeptember 15-én megnyílt az új piactér!

Parlamenti választások
Parlamenti választások — 2007. szeptember 30.
S o ron kívüli
parlamenti
választásokra kerül
sor 2007.
szeptember
30-án, vasárnap. A
soron kívüli választás
oka az állandó kötélhúzás a
hatalom ágai között, amely az elnök,
a parlament és a miniszterelnöki hi-

vatalok között nyilvánul meg. Ezért
Viktor Juscsenko államfő döntése
alapján soron kívüli választást tűztek
ki. A választás fő célja Ukrajna demokráciájának megszilárdítása, az
európai életszínvonalra való törekvés, amely az életkörülmények és a
jobb megélhetés javításához vezetne.
21 párt indul a választásokon.
A szavazás akkor lesz érvényes, ha
több mint 50 %-os lesz a részvételi
arány. Nagydobronyban kb. 4300 18
életévet betöltött, szavazásra jogosult
ember él. A Nagydobronyi Községi
Tanács felkéri a lakosságot, hogy
aktívan vegyenek részt a szavazáson,

mivel, ha nem éri a az 50 %-os részvételi arányt, meg kell ismételni,
amely plusz költségeket jelentene az
államnak, mely érinti falunk költségvetését is.
A szavazás 2007. szeptember
30-án reggel 6:00-tól 21:00-ig
tart helyi idő szerint.
Falunkban két szavazóhelyiségen adhatják le voksaikat, a középiskola étkezdéjében, ill. a kultúrházban. Minden szavazásra jogosult
egyén csak a meghívóval (melyet
mindenki megkap a szavazás előtti
napokon, melyen fel lesz tüntetve a
szavazási helyiség), igazolvány

(passzport) vagy útlevél felmutatásával kaphat szavazólapot. A szavazólapon csak egy pártot lehet bejelölni,
vagy azt a rublikát, amellyel egyiket
sem támogatja. A helytelenül kitöltött szavazólap érvénytelen.
A szavazással kapcsolatos
bővebb információkért a meghívókat kézbesítő bizottsági tagokhoz
fordulhatnak.
A Nagydobrony Községi Tanács

Volodimir Litvin:
„Együtt visszavezetjük az országot a jó és igazság útjára.”
Kötelezettségeink:
Kedves honfitársaim!
Szeptember 30-án nagyon fontos
parlamenti választásokon fogják leadni
szavazataikat. Már elhangzott számtalan
választási ígéret. Egyesek állítják, hogy a
választás - az alkotmány megváltoztatása,
mások stabilitást ígérnek, vannak akik
soron következő programokat.
Viszont ezek mind nagyon távol
állnak az emberek valós szükségleteitől.
Ez a választás az önök érdekeit szolgálja.
Érinti a családjuk érdekeit, az Önök reményeit és hitét, az Önök harcát és vereségeit, amikor Önök rákényszeríttették a
hatalmat, hogy a népet szolgálja.
Jelenleg hazánkban két választásunk van: vagy menni előre, vagy maradni a bizonytalanság mocsarában. Ezért hogy jól válasszunk önöknek válaszolniuk kell a legfontosabb kérdésre:
„Elégedettek-e önök a jelenlegi életükkel?” A válasz egyértelmű —
nem! Pozitív változásokra van szükség.

MUNKA
Elérjük, hogy mindenki aki dolgozni akar, megtalálhassa számára a
megfelelő munkát Ukrajnában. Többé nem lesz szükség arra, hogy elhagyjuk
a családunkat munkalehetőséget keresve. Az orvosoknak, tanároknak és kultúrában dolgozóknak megadjuk az állami hivatalnoki státuszt.
LAKÁS
Elősegítjük a fiatal családok számára a kamatmentes kölcsönhöz jutást
lakásvásárlás céljából.
NYUGDIJ
Megfelelő és igazságos nyugdíjat biztosítunk az emberek számára.
EGÉSZSÉGÜGY
Az egészségügyet minőségessé és elérhetővé tesszük. A gyerekek és a
nyugdíjasok számára biztosítjuk az ingyenes egészségügyi ellátást.
FÖLD
Megakadályozzuk földjeink további jogtalan eltulajdonítását.
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Litvin Blokk

ESÉLYEGYENLŐSÉG, AZ UKRAJNAI MAGYARSÁG SZÁMÁRA
ÉLETRAJZI ADATOK

Dr.
Tóth
Mihály 1954-ben
s z ü l e t e t t
Kaszonyban
zápszonyi szülők
gyermekeként.
Nős, két gyermek
apja.
Tanulmányait Munkácson kezdte, majd Zápszonyban
folytatta és Beregszászban fejezte
be. A Dnyepropetrovszki Közlekedési Főiskolán szerzett diplomát.
Vasútépítő mérnökként kezdte pályafutását - a Bajkál-Amúr Vasútvonal építésén -, majd a Beregszászi Kommunális Vállalatnál helyezkedett el. Részt vett Beregszász város víz-, gáz- és csatornarendszerének kiépítésében. Két évig a Munkácsi Vízművek főmérnöke volt,
majd a Beregszászi Városi Tanács
kommunális osztályának vezetőjeként tevékenykedett.

Közigazgatási tapasztalatait szabad gazdasági övezetről szóló
Beregszász város polgármestereként tervezetnek. Nagy érdeme van abmélyítette tovább.
ban, hogy me1989 és 1992 kögyénk magyarCélkitűzéseink:
zött a megyei 1. Jogot és hatalmat a helyi önkor- lakta településeikommunális
és
nek zöme visszamányzatoknak;
lakásgazdálkodási
kapta történelmi
2. Európai integrációt;
főosztály főmérnevét, illetve ab3. Tisztességes béreket;
nöke. 1992 áprili- 4. Igazságos szociális juttatásokat; ban, hogy törtésában kinevezték 5. A befagyasztott bankbetétek tulaj- nelmi egyházaink
a Beregszászi jávisszakapták eldonosainak kárpótlását;
rás elnöki megbí- 6. A lakásgazdálkodás és a kommuná- kobzott ingatlanzottjának, amely
jaik
túlnyomó
lis gazdaság reformját;
tisztséget
1994 7. Új munkahelyeket az iparban és többségét.
augusztusáig töl1994-1998 között
mezőgazdaságban;
tött be.
a II. összehívású
8. Tényleges közbiztonságot;
1990-1994 9. Vizsgaközpontot a magyarul érett- Ukrajnai Legfelközött a Kárpátalsőbb Tanács képségizőknek;
jai Megyei Tanács 10. Az 1944-ben elhurcoltak rehabili- viselője. Tevéképviselője, frakkenységét a kitációja;
cióvezető. Társ- 11. Új kisebbségi és nyelvtörvényt; sebbségi és emszerzője, illetve
berjogi állandó
szerzője a Kárpábizottságban fejtalja autonómiájáról és a Beregszászi tette ki.
Autonóm Körzetről szóló törvényter1998-tól a Legfelsőbb Tanács
vezeteknek, valamint a kárpátaljai jogi intézetének munkatársa, később

az Ukrán Tudományos Akadémia
Állam-és Jogtudományi Intézetének
főmunkatársa. Közben elvégezte a
jogi egyetemet és kisebbségi jogból
megvédte kandidátusi disszertációját.
2004-ben kinevezték a
budapesti Ukrán Nagykövetség kereskedelmi-gazdasági missziójának
vezetőjévé.
1990-1992 között a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
alelnöke. 1996-2002 között az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség
elnöke, 2007 augusztusától tiszteletbeli elnöke.

Lépjünk előre egy nagyot! Legyen önnek is nyerő a

6-os!
T — tisztesség
Ó — odaadás
T — tudás
H— hűség

Események, köszöntők, hirdetések
Anyakönyv (Augusztus)
Születtek:
Balog Martin (Kisdobronyi út 42)
Balog Emília (Kossuth u. 77)
Kovács Regina (Virág u. 44)
Molnár Milán (Erdőhivatal u.)
Gábor Ilona (Ifjúsági u. 6)
Hidi Dorina (A. Endre u. 9)

Elhaláloztak:
Misák József (Széchenyi u. 6)
(Járási Képviselő)
Katona Béla (Kossuth u. 29)
Hidi Mária (Csongor u. 99)
Ráti János (Kistemető u. 16)

Nagydobronyi Községi Tanács kötelékén belül 2007. októberében 4
esküvőre kerül sor.
2007. október 6-án
Ráti József (Virág u. 11sz.)
és
Katona Anita (Nagytemető u. 10 sz.)
köti egybe életét.
2007. október 13-án
László István (Barkaszó)
és
Pinte Krisztina (Vásártér u. 25 sz.)
köti egybe életét.
2007. október 20-án
Bátyi Viktor (Kossuth u. 19 sz.)
és
Kupár Natália (Tavasz u. 2/a sz.)
köti egybe életét.
„Sorsunk egybeforr,
együtt megyünk tovább,
az élet viharában Te vigyázol reám.
Köszönöm,hogy szeretsz,
s hogy hiszel nekem,
hogy megosztod az életed velem.”
(Vörösmarty)

2007. október 20-án
Katona János (Béke út 34 sz.)
és
Fehér Tünde (Kisdobronyi út 13 sz.)
köti egybe életét.

Ezúton szeretne a tanács sok boldogságot kívánni a leendő házasok számára.

„TIENS”
Önt érdekli a saját és családja egészsége?
Szeretné megelőzni különböző betegségek kialakulását?
Ha ön az egészséges életmódot választotta saját és családja számára, akkor ismerkedjen meg a TIENS termékeivel, ami a Kínában lévő Tibeti gyógyfüvek és különböző gyógymódok 5000 éves tapasztalatait foglalja magába.
Mindemellett páratlan kereseti lehetőségre tehet szert. Gondolkozzon, mi a legfontosabb az ön számára az egészség vagy talán a gazdagság?
Szerintünk mind a kettő!
Érdeklődni a következő számokon lehet: 80506948256, 80985985674.

Köszöntők
A Nagydobronyi Községi Tanács ezúton szeretné
köszönteni közelgő születésnapja alakalmából
Szilvási Erzsébetet
A Nagydobronyi Községi Tanács földmérőjét,
Popka Erzsébetet
a Nagydobronyi Községi Tanács könyvelőjét,
valamint
Hidi Zoltán
utcaképviselőt.
Kívánnak számukra erőt, egészséget, sikerekben gazdag, hoszszú boldog életet.

Herceg Viktória október 1-én ünnepelte 2. születésnapját. Ez alkalomból köszönti őt édesanyja, édesapja, nagyszülei, dédszülei és a két nagybáttyá.
„Két éve már, hogy te megszülettél,
a mi drága kincsünk, napsugarunk lettél.
Hétköznapjainkat bearanyoztad,
családunkba a fényt, boldogságot hoztad.
Drága szemefénye lettél anyukádnak,
szíve, büszkesége az édesapádnak.
S mi nagyszülők, még a percet is áldjuk,
mikor téged kis unokánkat karjainkba zárunk.
Imádkozunk szüntelen,
hogy áldjon meg az Isten erővel,
egészséggel drága kicsi kincsem.”

Szeptember 27 - én ünnepli 5. születésnapját
Szilvási Éva Evelin
„Születésnapod alkalmából azt kívánjuk néked,
Teljesüljön minden vágyad, minden reménységed,
Mosolygó két szép szemed sose lásson könnyet,
Amerre lépsz ezer virág borítsa a földet
Imádkozunk szüntelen, hogy áldjon meg
Az Isten erővel, egészséggel és hosszú boldog
élettel

Vízszivattyúk, tartozékok víz-, gáz-, központi fűtés-vezetéshez.
Megrendelésre belső tatarozáshoz: spaklik, gipszkarton, laminált padló, műanyag lambéria, festékek, gázkazánok, radiátorok stb.
Nagyobb tétel vásárlása esetén igény szerint házhoz szállítás.
5. sor (a boltsorral szemben) az újpiac területén.
Tel: 80976838444 ill. 80501012602

Kedves házasulandó fiatalok! Kedves érdeklődők és leendő ügyfeleink!
Megnyitottuk új esküvői ruhaszalonunkat Bátyúban. Menyasszonyi
ruhák a legújabb divat szerint megvásárolhatók és bérelhetők a legkedvezőbb áron. Menyecskeruhák, koszorús– és kísérő– valamint báli– és gyerekruhák széles választékát kínáljuk.
Ugyanitt működik virágüzletünk, ahol menyasszonyi– és alkalmi
csokrokat, kitűzőket és autódíszítést is vállalunk.
Címünk: Beregszászi járás,
Bátyú, Vasút út 39.
Tel: 8(241)49-3-38
Mobil: +380976157675
Márkus Éva.

Elektronikai cikkek széles választéka: Televíziók, DVD lejátszók,
CD lejátszók, hálózati telefonok, porszívók, borotvák, hajszárítók, mikrohullámú sütők, presszó kávéfőzők, stb.
Az újpiac területén, az 5. sor végén.

Lakodalmi edények és evőeszközök kölcsönzése.
Nagydobrony, Tavasz u. 27 sz. Tel:714022 (80977001037).

Bútorok rendelésre:

Érdeklődni a 80966233828-as telefonszámon
lehet.

Apróhirdetések

Kifogástalan állapotban lévő zongora eladó. Ár
megegyezés szerint. Érdeklődni a 714-254-es
számon lehet.

Igazolványképek készítése bármilyen méretben!
Községháza II. emelet (balra).
Hétfőtől-péntekig (kizárólag délután)
13:00 - 16:00
Vetőmagok nagy választékban kaphatóak, Tavasz u. 27 sz. alatt.
Tel: 714-022.
Lakodalmak, események, estek fotózása,
videózása, hangszerelése.
Le ne késen megrendelni bennünket!
(Mindhárom szolgáltatásunk megrendelése
esetén kedvezményt nyújtunk!)
Szanyi-Szabó B. Ady E. u. 35.
Lakóház eladó Eszenyben a Petőfi út 21
sz. alatt (21 ár privatizált földterület).
Érdeklődni a következő telefonszámon
lehet: 80509135084.

Az Alvég 10-11 számok alatti, régi típusú házak eladók. Érdeklődni a következő mobilszámon lehet: 80965599229.
Katona Béla.

konyhába, nappaliba, hálószobába, gyerekszobába óriási színválasztékkal.
Computer-, Tv-, íróasztalok.

Kisdobronyi út 116 szám alatt.
Zazulics László
Tel: 80987714765
Szatmári István
Ajtók és ablakok rendelésre

ÚJ!
Használt és új ülőgarniturák, akár bőrből is.
Rusztikus tölgyfa szekrények.
Tel: 714-472, Mobil: 80509835745
Molnár Ferenc Cím: Csongor út, 29.
A Sting Számítógépüzlet munkást keres
eladói munkakörre. Érdeklődni a 714-635-ös
számon lehet, vagy személyesen az üzletben.
Glettelést, szobafestést vállalok!
Tel: 80685552294

Családi ház eladó a Felvég (Kun Béla) u. 35
sz. alatt.

A Prominvesztbank új betéti formát kínál hrivnyában és valutában 1 éves futamidőre:
A betét éves kamata 11 - 13,5% -hrivnyában, külföldi valutában 7-10,2%.
500 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.)
A letét legkisebb összege:

Részletes tájékoztató: Nagydobrony, Kisdobronyi út 137 sz.
A Prominvesztbank fiókintézete.
Hozzon jövedelmező és jó döntést!

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: 380966217206
•
•
•
•
•

Jó minőségű tápok valamint takarmányok nagy választékban
és jó áron
(csirke, nyúl és malactáp).
Érdeklődni lehet:
Nagy Ferenc
Éger u. 50 sz. alatt Tel: 714 - 225
Mobil:80968503777
Nagy tétel esetén házhozszállítás!
Műtrágya eladó kis és nagy tételben .
Molnár János Béke út 13.
Tel:714-252
Mobil: 80501571562.

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.

Kisdobronyi út: 131 (5. üzlet, 2. emelet)

MŰTRÁGYA ELADÓ!
Ingyenes felvilágosítás a fehér, piros, szürke és egyéb fajta műtrágyák célszerű felhasználásáról.
Szűcs Emil, Sport u. 1.
Tel: 714-398

A telefonok javítását is vállaljuk.

Az UNIFA Kft. (lambéria cég) a következőket kínálja a kedves érdeklődőknek:
•
fűrészárú minden méretben és mennyiségben
•
fából készült ajtók és ablakok bármilyen kivitelezésben

Volt kőkorszak – lett rönkkorszak!

Rönkfaházak és gyerekcsúszdák minden méretben és mennyiségben, a megrendelő igényei szerint. (Szín, típus, stb.).
Tegye egyedivé általunk kertjét és lakását.

Növényvédő szerek nagy választékban, valamint lombtrágyák
kis– és nagy kiszerelésben eladók a
Petőfi út 17 sz. alatt
Góré Istvánnál.

A Nagy Kft. (fűrészüzem)
a Tanya út 6-7. szám alatt
fűrészárút kínál minden
minőségben,
formában és mennyiségben.
A hét minden napján az
önök rendelkezésére állunk.
Külföldre történő fuvarozást is vállalunk!

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 = 20 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
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