III. Ajaki Farsangi Disznótoros

Képviselői közgyűlés

Hat országra szóló farsangi disznótoros fesztivált rendezett a
legfiatalabb város szombaton. A nap folyamán nyomon követhettük, hogy melyik tájegység, vagy akár nemzet, hogyan készíti el a különböző disznótoros finomságokat. Ajak testvértelepülései közül jelen volt egy-egy csapattal a lengyelországi Hyzne,
az erdélyi Farkaslaka, a kárpátaljai Nagydobrony és Császlóc,
valamint a bulgáriai Aheloy is. A hagyományőrzésről
híres szabolcsi település idén harmadik alkalommal rendezte meg az
Ajaki Nemzetközi Lakodalmas
és
Hagyományőrző Fesztivál társrendezvényeként az „Ajaki
Farsangi Disznótoros Fesztivált”. Az egy napos
rendezvény célkitűzése, a farsangi szokások ápolása mellett a közösségépítés.

A Nagydobronyi község képviselői megtarto ák a 2014-es év első közgyűlését.
Az alábbi napirendi pontok kerültek megvitatásra:
1.

Költségvetés 2014. Mindenki számára ismert belpolitikai helyzet mia$ a gazdasági
nehézségek jelentősek Ukrajnában. Erre az évre előirányzo$ összeg 2 894 550
hrivnya.

2.

Föld eladással kapcsolatos kérdések. Hidi Gabriella által benyújto$ kérésnek eleget
téve, az ado$ földterület érték becslése megvételre elkészült, így a 498 m2 területű földért 27 942 hrivnyát kell ﬁzetni.

3.

Egyéb kérelmek. Fél árva gyerekek szülei kérik a képviselő testületet, hogy az óvoda
szülői hozzájárulási összegét csökkentse a felére. Egyhangúlag elfogadták a
kérést.

4.

Nagydobrony Sc. Nagydobrony labdarugó csapatának ﬁnanszírozási kérdései.

5.

Ajaki farsangi disznótoros. Az időközben lezajlo$ fesztivállal kapcsolatos kérdések
megvitatása.

Nagydobrony csapata idén is népes társaság kíséretében érkezett. A nyári lakodalmas fesztiválhoz hasonlóan ide is elkísérte Nagydobronyt a Special együttes, akik a pénteki és a szombati napon is fergeteges
hangulatot varázsoltak. A korábbi évekhez hasonlóan az idén minden csapat egy-egy disznót kapott,
amiből kedve szerint bármilyen ételt készíthetett.
Nagydobrony csapata a nagyon népszerű saslik mellet készített toros káposztát, tepertőt és körömpörköltet. Bár a főzőversenyre az idén nem
jelöltük egyik ételünket sem, minden elfogyott. A finom ételekből neves személyiségek, politikusok jót lakomáztak. Bár az idő délig kedvezett a délutáni órákra a tavalyihoz hasonlóan
esős volt, ennek ellenére sok látogató kereste fel a Nagydobronyiak sátrát, hiszen olyan ételeket kaphattak itt, amit a többi sátorban nem. De nem csak az ételek vonzották a közönséget,
hanem a Special együttes pezsdítő előadása és persze a jó pálinka. Összességében jó hangulatban telt az egész fesztivál, ha meghívást kapunk, akkor jövőre is ott leszünk.

A FALU DISZNÓTORA
Biatorbágy immár 3-ik alkalommal rendezte meg
a „A falu disznótora” eseményt. Mint azt Tarjnáni
István polgármester elmondta: „Ez egy különleges
alkalom, hogy a pörzsöléstől a sült kolbászig közreműködői lehetünk a paraszti világ egyik nagy
eseményének, feleleveníthetjük a régi fogásokat,
újrateremthetjük az egykori ízeket, s ugyanakkor
tevőleges részesei lehetünk a természet nagy körforgásának is. Ősi szokás, hogy ezt mindenféle
vígságok kísérik , nincs ez másként i$ sem” . Természetesen meghívást kaptak a testvértelepülések is, köztük Nagydobrony. Így hát közel 10 fővel érkeztek meg Biatorbágyra. Számos kulturális program mellet, nem maradhato$ el a hagyományos disznótoros ételek elkészítése, kóstolása sem. Köszönet Biatorbágy városának a meghívásért.

(az elmúlt hónap legfontosabb hírei)
Kárpátalján a nép oldalára állt a Berkut. A

Büntetné a ke$ős állampolgárságot az ukrán

A ruszinok a Kárpátalja autonómiáját kérik

Janukovics puccsnak minősíte$e a kijevi ese-

Az erősen eladósodo$ Ukrajnának mintegy 35

Mukachevo.net hírportál közlése szerint Vaszil

ellenzék. Az ellenzéki Batykivscsina (Haza)

Janukovicstól. A kárpátaljai ruszinok arra kérik

ményeket, nem mond le. A kijevi eseményeket

milliárd dollár külső támogatásra van szüksége

Varcaba rendőrtábornok és Vaszilij Salenik, a

párt törvényjavaslatot terjeszte$ az ukrán

Viktor Janukovicsot, hogy teljesítse az 1991-es

banditák államcsínyének minősítve Viktor

a következő két évben, és a segély első részleté-

kárpátaljai Berkut vezetője megerősíte$e azt az

parlament elé, mely bűncselekménynek nyilvá-

referendum döntését és biztosítson autonómiát

Janukovics ukrán elnök az Interfax hírügynök-

nek egy-két héten belül meg kellene érkeznie.

információt miszerint a rendvédelmi erők és a

nítaná a külhoni állampolgárság eltitkolását.A

Kárpátaljának – közölte a Facebook oldalán

ség szombat délutáni jelentése szerint kijelen-

„A makrogazdasági segély összege, amelyre

Berkut a nép oldalára áll.

magát az európai érdekek ukrajnai élharcosa-

Nyikolaj Sztaroszta, a ”Kárpátalja Nép Parla-

te$e, hogy a parlament által hozo$ törvények

Ukrajnának szüksége van, elérheti a 35 milliárd
dollárt 2014-2015-ben – fogalmazo$ közlemé-

Már nem a magyar állampolgárság a legmenőbb. Komoly konkurenciája akadt a magyar
állampolgárság csábításának Moldova tekintetében az Európai Unióba vágyódó ukránok
számára.Az ukrán sajtóban, interneten, illetve
lámpaoszlopokon már ma is folyót lehetne
rekeszteni az olyan hirdetésekkel, amelyekben
három hónapon belül, s ugyanennyi ezer dollá-

ként feltüntető, Julija Timosenko és Arszenyij

mentje” társadalmi szervezet elnöke.Az elnök e

illegitimek, ő pedig Ukrajna területén maradva

Jacenyuk nevével fémjelze$ parlamenti képvi-

döntése megszüntethetné az Ukrajna nyugati

mindent megtesz azért, hogy az ország ne

nyében Jurij Kolobov ügyvezető pénzügymi-

selői által jegyze$ előterjesztés olyképpen

felén uralkodó feszültséget, békét és nyugalmat

szakadjon szét.

niszter. – Nyugati partnereinknek azt javasol-

módosítaná az ukrán Btk-t, hogy abban szere-

biztosíthatna a multinacionális Kárpátaljának.

peljen a ke$ős állampolgárságukat eltitkoló

A ruszinok a kárpátaljai parlament képviselői-

ukrán állampolgárok büntetőjogi felelősségre

hez is fordulnak azzal a kéréssel, hogy tűzzék

vonásának lehetősége. A törvényjavaslat be-

napirendre Kárpátalja autonómiájának a kérdé-

jegyzésének ténye már szerepel Ukrajna Legfel-

sét.

ső Tanácsának hivatalos honlapján.

rért garantálják a moldovai útlevél beszerzését.

Ukrajnán már csak az IMF segíthet?Egyre több

Alekszandr Muravszkij moldáv

Nagydobronyi Református Líceum diákjainak

elemző gondolja úgy, hogy elapad az orosz

exminiszterelnök szerint az elkövetkezendő

támogatására bált rendeztek a Budai Reformá-

pénzügyi segély. Ehhez kereskedelmi korláto-

hónapokban komoly állampolgársági bummra

tus Gyülekezetben. A ﬁatalok minden hónap-

zások is társulhatnak. A nagy pénzügyi elem-

kell felkészülnie a kormány bevándorlási hiva-

ban havi 10.000 forint kenyérpénzt ﬁzetnek

zőházak szerint Ukrajna egyedül a Nyugatban

talának. A Szovjetunió fennállásának idején

ellátásukért, az összeg előteremtése legtöbbjük

bízhat, különben államcsődöt kockáztat. A JP

ugyanis az egykori Moldovai Szovjet Szövetsé-

családjában komoly nehézségeket okoz. Az ő

Morgan elemzői szerint még az sem kizárható,

gi Köztársaság valóságos átjáróház volt mind-

terheiken szeretnének könnyíteni a jótékonysá-

hogy Oroszország és az IMF együ$ nyújt pénz-

azok számára, akik kedvelték a vidék sajátos

gi bál bevételével. Az esemény védnökei: dr.

ügyi segítséget Ukrajnának, mivel a külső

klímáját, a népszerű dohánytermékeket, s nem

Nagy Gábor Tamás polgármester és Gundel

ﬁnanszírozás egyben befolyást is jelent, és

utolsó sorban a helyi nehéz borokat.

Takács Gábor volt.

Oroszország nyilvánvalóan meg akarja őrizni
befolyását Ukrajnában.

K E D V E S H Á ZA S U L A N D Ó F I A T A L O K !
K e d v e s é r d e k lő d ő k é s l e e n d ő ü g y f e l e i n k !
E s k ü v ő i r u h a s za l o n u n k b a m e g é r k e zt e k a 2 0 1 4 - a s é v l e g ú j a b b m o d e l l j e i .
Menyasszonyi ruhák, menyecskeruhák, koszorús– és kísérő
valamint báli– és gyerekruhák széles választékban megvásárolhatók és bérelhetők a legkedvezőbb áron.
Különleges akciókkal várjuk a menyasszonyokat.
Ugyanitt működik virágüzletünk, ahol menyaszszonyi és alkalmi csokrokat, kitűzőket, és autódíszítést vállalunk.

Nyitva tartás: hétfő-szombat 9:00– 18:00-ig.
Beregszászi járás,
Bátyú, Vasút út 39
Mob.: +380-976157675

MÁRKUS ÉVA

Szabadlábra helyezték Timosenkót. Julija
Timosenko szabadlábra helyezéséről fogado$

tuk, hogy szervezzenek meg egy nagy nemzetközi adományozó értekezletet”.

el határozatot szombaton a Legfelsőbb Bíróság.

Február 25-én, azaz kedden már elkezdődik az

Sajtóértesülések szerint a volt kormányfő már

előre hozo$ elnökválasztások kampánya Ukraj-

el is hagyta a harkovi börtönt, ahol eddig ra-

nában - közölte hétfőn a központi választási

boskodo$.

bizo$ság sajtószolgálata. Az ukrán törvényho-

Dizseri Tamás Szeretetszolgálati Díjat kapo$
Katkó László. A díjat azok kapják, akiknek
életében többlet van, és ezt a többletet tovább is
adják. Belső erejük melle$ meg tudják találni
azt a külső erőforrást, aminek köszönhetően
segíthetnek másoknak - mondta Balog Zoltán
emberierőforrás-miniszter, református teológus
azon az ünnepségen, ahol Katkó László, a
kárpátaljai nagydobronyi gyermeko$hon alapí-

zás szombaton fogado$ el határozatot az előre
hozo$ elnökválasztások május 25-re történő
kiírásáról. A választási kampányokra az ukrán
jogszabályok általában 90 napot biztosítanak.
Az elnökválasztás kétfordulós. Második fordulót akkor kell tartani, ha az első fordulóban egy
jelölt sem kapja meg a szavazatok több mint 50
százalékát. Ez esetben a második fordulóba a
két, legtöbb szavazatot szerző jelölt jut be.

tó-igazgatója ve$e át az elismerést a hétvégén.
További hírek: www.nagydobrony.com.ua

www.nagydobrony.com.ua

www.nagydobrony.com.ua
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Kö z é r d e k ű i n fo r m á c i ó k
Ismét lehetőség van vezetékes telefon bekötésére Nagydobronyban. Korlátozott számban. Kérvény benyújtása a
községházán!
A www.nagydobrony.com.ua címről letölthető Nagydobrony friss telefonkönyve. Aki nem találja magát, vagy hibásan van telefonszáma, neve, lakcíme az jelezze az alábbi email címre: nagydobrony.lap@gmail.com.

Nagydobronyba új állatorvos van kinevezve: Kun István. Ezentúl az ő feladata az állatok gyógyítása, regisztrációja és azonosítása. Megtalálható Nagydobronyban a községházán és a piacon.
Tel.: 050-709-6418, 0983372757

Az Ungvári járási családi-, gyermek és ifjúsági Központi Szociális szolgálat munkatársa várja a lakosság kérését és A Nagydobronyi Községi Tanács Végrehajtó Bizottsága előzetesen figyelmezteti a lakosságot a köztepanaszait, szociálisan hátrányos családok, gyerekek segítése. A szakember Luca Renáta. Az alábbi munkarend rületek megóvására, különös tekintettel az elkészült központi parkra és szoborra. Amennyiben rongálást
szerint dolgozik a községi tanács épületében:
észlelünk az elkövető a hatályos törvények értelmében akár börtönbüntetésre is ítélhető.
Szerda — 8.00-17.00
Péntek — 8.00-17.00

Kérünk minden egyes Nagydobronyi lakost, aki valamilyen hivatalos ügyintézés miatt készül a községházára,
MINDEN alkalommal hozza magával az érintett személy paszportját és
kódszámát. Ezeket a dokumentumokat minden igazolás, vagy határozat kiállításánál fel kell használni, a legtöbb
esetben pedig ezeknek a fénymásolata is szükséges.

Bármilyen panasszal, feljelentéssel a Nagydobronyba beosztott rendőrt keressék.
Elérhetőségei:
Ярема Василь Васильович .
Telefon: 711-184, 0500117751

Egyszerűbb betenni a zsebbe vagy táskába, mint inkább hazamenni érte.

Hitelezési program
Farmereknek, őstermelőknek és hivatalosan munkaviszonyban állóknak.
Hitel 1.000 hrivnyától, 100.000 hrivnyáig. Max. 5 éves futamidővel, 15%-os éves kamatra. Kezes és fedezet biztosítása nélkül.
A hiteligénylés feltételei:
- Faluban regisztrált állandó lakcím, miközben a mezőgazdasági tevékenység ugyanazon a közigazgatási egységen belül történik.

A legközelebbi OTP bankﬁókok címe: Ungvár, Minaji út 24., Ungvár,
Kijevi part 3.
Konzultáció a hitellel kapcsolatban a következő telefonszámokon elérhető:
(067) 310-80-50, (050) 275-50-96, (050) 632-42-66, (0312)

- Hivatalos munkaviszonnyal rendelkező falusi lakos, nyugdíjas vagy farmer, aki ﬁzetést
kap, vagy hivatalosan igazolni tudja a megtermelt termékek rendszeres értékesítését.

Szépkiejtési verseny a Nagydobronyi Középiskolában
Magyarországon immár több, mint fél évszázados
múltra tekint vissza a Kazinczy Ferencről elneveze$
szépkiejtési verseny, mely az anyanyelv ápolását,
megőrzését, gazdagítását hivato$ szolgálni. Kárpátalján is hagyományai vannak e nemes versenynek,
melynek idei, ungvári járási fordulóját iskolánkban
rendezték meg február 15-én a magyar tannyelvű
iskolák tanulói számára.
A rendezvényre 20 tanuló érkeze$ a járásból. A vendégeket a megnyitón Katona-Mironova Berta magyartanár, igazgatóhelye$es és Seres Kristóf
zsűrielnök köszöntö$e.

A versenyt háromtagú zsűri értékelte: Seres Kristóf, a járási módszertani kabinet munkatársa,
Ráti Éva, a járási módszertani kabinet nemzetiségi szektorának vezetője és Perdukné Czurkó
Ibolya, a magyartanárok járási módszertani munkaközösségének vezetője.
A zsűri döntése alapján a következő eredmények szüle$ek:
7-9. osztályosok korcsoportja: I. Kovács Emese (Szalókai Általános Iskola), II. Megosztva:
Bíró Dóra (Nagydobronyi Középiskola), Nagy Dezső (Kisdobronyi Középiskola), Juhász Be$ina (Ráti Általános Iskola), III.
10-11. osztályosok korcsoportja: I. Megosztva: Ráti Réka (Nagydobronyi Középiskola) Úr
Nikole$a (Nagydobronyi Református Líceum), III. Hurik Miklós (Kisgejőci Középiskola)

A verseny értékelése után a helyeze$ek ajándékot vehe$ek át, s február 22-én ők képviselik
majd a járást a megyei döntőn. A verseny szervezője és fő támogatója a KMPSZ, és, mint minA verseny két korcsoportban folyt: a 7- 9. osztályosok és a 10-11. osztályokba járók külön mérden évben, a KMKSZ helyi alapszervezete is hozzájárult anyagilag a rendezvényhez, melyért
ték össze tudásukat. Az első fordulóban szabadon választo$ prózai szöveget olvastak fel a
ezúton mondunk köszönetet.
gyerekek, a második fordulóban viszont már egy ismeretlen, hasonló jellegű szöveget kelle$
kifejezően, értve és értetően felolvasniuk.

ták a kultúrház tánccsoportjainak előadását. Ezután rövid látogatást tettek a községi könyvtár-

Az Ungvári járási kulturális osztály látogatás Nagydobronyban
Az elmúlt napokban Nagydobronyba látogatott a járási kulturális osztály vezetői valamint a
Tisza-1 tévé munkatársai. A látogatás célja a Nagydobronyban zajló kulturális élet szemrevétele, a kulturális intézmények működésének hatékonysága. A vendégek először megcsodálhat-

Tisztelt Nagydobronyiak!
2014-ben emlékezik meg a világ az első világháború kezdetének 100. évfordulójáról. Az első világégés
több mint 15 millió ember életét követelte. A magyar nemzeti érdekek ellenére lezajlo$ négyéves öldöklés
során a történelmi Magyarország területéről 3 581 000 katona vonult be, akik közül 833 ezren fogságba
estek, 1 492 000 katona sebesült meg és 530 965 személy halt hősi halált. A háborút az ország feldarabolása köve$e, ekkor kezdődö$ el a határon túli magyarság, ezen belül a kárpátaljai magyarok kálváriája.
Nagydobrony közössége is megﬁze$e a négy évig tartó háború árát, hatvanegyen veszte$ék életüket,
sokan fogságba estek, megsebesültek. A hadiözvegyek pénzéből 1941-ben emlékművet állíto$ak az elese$ek emlékére. Aki Nagydobronyban jár és a templom melle$ megy el, rögtön észreveszi a hazáját
védő katona szobrát. A KMKSZ nagydobronyi alapszervezete 2012-ben újí$a$a fel a szobor talapzatát.
Most, a 100. évforduló alkalmából KMKSZ-alapszervezetünk a Nagydobronyi Középiskolával és a
Nagydobronyi Református Líceummal közösen szeretné megidézni azon nagydobronyiak emlékét, akik
sohasem térhe$ek haza a frontról szere$eikhez.
Az elese$ekről nem feledkeztek meg hozzátartozóik, hiszen közadakozásból emlékművet állíto$ak nekik. Ne feledkezzünk meg mi sem, kései utódok! A KMKSZ Nagydobronyi Alapszervezete kéréssel fordul a Nagydobrony lakosaihoz: a háború kezdetének 100. évfordulójára az elese$ek emlékének felelevenítésével emlékezzünk! Szeretnénk összegyűjteni minden emléket, emlékfoszlányt, ami még él közösségünk kollektív tudatában, a rokonok emlékezetében az első világháború résztvevőiről, az elese$ekről és

Nagydobrony SC - Felkészülési labdarugó torna
melyet Nagydobronyban rendeztek meg. Négy résztvevő csapat volt: Szalóka, Barkaszó, Kisdobrony és Nagydobrony. A tornán az alábbi eredmények szüle$ek:
0:0,

Nagydobrony-Barkaszó

2:1,

Barkaszó-Szalóka

adtak hangot a vendégek akik nagyon jol érezték magukat falunkban. Az itt rögzített anyagot,
riportokat a Tisza-1 csatorna honlapján bárki visszanézheti.
hazatértekről egyaránt, sorsukról, személyiségükről, helytállásukról. Kérjük mindazok segítségét, akik
szüleiktől, nagyszüleiktől hallo$ak háborút megjárt vagy o$ elese$ rokonaikról. Szeretnénk összegyűjteni
az első világháborúval kapcsolatos fényképeket, leveleket vagy egyéb tárgyakat is. Ezeket egy kiállítás
keretei közö$ kívánjuk bemutatni az érdeklődőknek. A visszaemlékezéseket Nagydobrony honlapján
szeretnénk közzétenni. Célunk, hogy segítsünk a ma emberének megismerni és megérteni a száz évvel
ezelő$i eseményeket, a korszak hangulatát, a háború résztvevőinek gondolatait, érzéseit. Kérdéseikkel és
elmesélendő történeteikkel a KMKSZ-alapszervezet elnökéhez illetve a kezdeményező csoport tagjaihoz
fordulhatnak.
Segítségüket előre is köszönjük!
„Az első világháború 100. évfordulója – Nagydobrony”
kezdeményező csoport
Őr Hidi László elnök, Nagydobronyi KMKSZ-alapszervezet
Kántor József igazgató, Nagydobronyi Középiskola
Badó Margit történelemtanár, Nagydobronyi Református Líceum
Varga Sándor magyartanár, Nagydobronyi Középiskola

hosszú téli pihenő után. Hasonló sikereket remélnek a járási bajnokságokban is a

Nagydobrony felnő$ csapata február 2 és 16 közö$ felkészülési tornán ve$ részt,

Szalóka-Kisdobrony

ban. Késő délután pedig meglátogatták a falu múzeumot. Összességében megelégedésüknek

6:0,

Nagydobrony-Kisdobrony 1:0, Kisdobrony-Barkaszó 2:1, Nagydobrony-Szalóka 3:0.
Az összesítések után az alábbi eredmények szüle ek:
I. Nagydobrony, II. Kisdobrony, III. Barkaszó, IV. Szalóka.
A torna nagyon jo hangulatban telt, rendbontás és komolyabb szabálytalanságok
nélkül. Minden résztvevő csapat jól érezte magát. Remek bemelegítő gyakorlat volt a

csapatok. Kiemelkedő teljesítményt nyújto$ Lakatos Ernő, valamint Nagy János kapus, a gólkirály Baksa Ákos le$.
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Testestől lelkestől nem a magamé, hanem az én hűséges Megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona
vagyok.
Ezt minden konfirmandus megvallja, amikor fogadást tesz Isten
és a gyülekezet színe előtt. Ettől fogva fel van jogosítva arra,
hogy részt vegyen a gyülekezet úrvacsorázó közösségében. Az
úrvacsora alkalmából pedig minden résztvevő ígéri és fogadja,
hogy hálából Isten kegyelméért ezentúl Ő neki él. Miben látszik meg ez a hála Isten iránt? Természetes, hogy a legfontosabb a Krisztus követés, az engedelmesség és a hűség, csak a
legvégén van az anyagi áldozatvállalás. Az egyik atyafi, (ha
lehet annak nevezni) fel van háborodva amiatt, hogy úgymond
a papok beszedik a pénzt, aztán semmit nem csinálnak. Minden

www.nagydobrony.com.ua

egyháztagnak tudnia kell, hogy a papok nem szedik be a pénzt,
ők szolgálnak a gyülekezetnek. A gyülekezet élő tagjainak a
feladata, hogy megmagyarázzák azoknak, akik soha nem járnak
a templomba, hogy nálunk nem egyházadó van, hanem hálaáldozat. Az egyháztagság sem kötelező, hanem önkéntes. Igaz,
hogy vannak, akik így gondolkoznak: a lelkem az Istené, a
pénzem az enyém. Az egyházban nem a pénzről van szó, hanem arról, hogy kié az életem? Kié az időm, erőm, tehetségem,
szeretetem, mindenem? Te azt mondod, hiszek Istenben. Jól
teszed, az ördögök is hisznek és rettegnek. Mutasd meg a te
hitedet a te cselekedeteidből. Ha ki akarod fizetni Istent évi
háromszázhatvanöt "Miatyánkkal", tudd meg hogy neki nem
erre van szüksége. Hálával áldozzál az Úrnak és teljesítsd a
Felségesnek tett fogadásodat. Ha sok egy évre az az anyagi
áldozat, amely körülbelül egy évi szemétdíjnak felel meg, azon

Hidi Ferenc története

túl, mit adnál még oda Istennek? Egy vallásos zsidó tizedet ad
mindenéből. Egy muzulmán az életét kész halálba adni az ő
vallásáért. Te református keresztyén vagy és nem tudod, hogy
Isten nem aranyon vagy ezüstön váltott meg minket bűneinkből, hanem az Ő Fiának Jézus Krisztusnak drága vérén. Keresztyén az az ember, aki életét Istennek szenteli. A te áldozatod a
Jézus áldozatához viszonyítva csak olyan, mint a vakondtúrás a
Himalájához képest. A sátáni alvilág törvénye a lopás, rablás,
uralkodás, gyilkolás. A Krisztus törvénye: "Jobb adni, mint
venni". Attól függ mindennek a megítélése, hogy ki lakik a
szívedben. Jézus nélkül csak "egyházadót" adhatsz, de ha először a szívedet adod az Úrnak, akkor már hálaáldozat lesz az
életed. Kálvin János jelmondata ez volt: "Szívemet égő hálaáldozatul az Úrnak szentelem!"
Testvéri szeretettel Horkay László lelkipásztor.

hágónál az oroszokkal vívo$ csatában. Csupán egy fénykép maradt utána. Kadétegyenruhában örökíte$ék meg. A családi fényképek közö$ megmaradt ez a megbarnult, szakadt szélű
kép is. Hátoldalán megkopo$, sűrű, apró betűs írás. Sajnos már nehezen olvasható. Ami megmaradt a száz évvel ezelő$i üzenetből, arra enged következtetni, hogy a kedvesének írta.
„Kedves jegyesének” nevezi a címze$et e levelet helye$esítő rövid üzenetben. A szöveg hiányosságait kiegészítve kiderül, hogy tuda$a szere$eivel: jól van, „amit viszont kívánok neked
is szívemből, kedves jegyesem. Tudatlak arról, hogy a zsebkendőt megkaptam, és arról is tudatlak, hogy nagy hideg nincsen mán i$.” Ezt követően az írás már olvashatatlan, aztán így
folytatódik:”…hiányzik csak annyi a baj”. Nyilván i$ a családjára gondolt, ez rájuk vonatkozó
megnyilatkozás lehet. Egy fél mondatból megtudjuk, hogy ahol ő volt o$ „a szilva nem érik,
egyébként nem esik.” Ezután tisztelteti a családját, bár erre csak következtethetünk a szófoszlányokból. Még egy vers, vagy katonadal is került a végére:

A fenti fényképen Hidi Ferenc látható. Egyike ő
azoknak a nagydobronyiaknak, akik hősi halált
haltak az első világháborúban. Családja mai napig
őrzi emlékét.
„Hidi mamámék fődje összejárt véggel egy bátyúi földbirtokos
fődjével. Az elkérte mamát kisjány korában a testvéreitől (a
szüleik már akkor meghaltak), hogy legyen az ő kislányának
játszótársa, társalkodónéja. O lako nálok. Vót ennek az úrnak
egy ﬁa, Székely Guszti. Evvel szépen összemelegedtek. El akartak menni együ Amerikába, de mama már terhes volt, nem
engedték fel a hajóra. Guszti nélküle ment Amerikába. Mama
meg hozzáment Szanyi KM JózseFez és megszülte a ﬁát, Ferencet. Ezt a ﬁút Székely Guszti taní a a, küldö neki pénzt Amerikából, kadétiskolán tanult.

„Nekem is van egy katona kedvesem,
De messze vagyon, elvi)ék tőlem.
Elese) tán valahol a csatába,

Vagy tizenhat-tizenhét éves lehete$ Hidi Ferenc – Ferkinek is
mondták – , amikor a ’14-es háborúban, azt mondták, a Vereckei
hágónál meghalt. Jelentkeze$ önkéntesnek. Később levelet kapo$

Ráborulhatok a fejfájára.
Szívem mindig csak azért fáj utána,

a család arról, hogy elese$.

Hogy nem zárom többé a két karomba.”
De az ötvenes években Peszli Jani (Molnár János), valahol északon volt katona, találkozo$ egy o$ani
szovhoz igazgatójával. Magyar szavakat is tudo$. Elvi$e az apjához, aki törve még beszélte a magyart.
A legvégén elbúcsúzik a „kedves jegyesétől” és néhány ismerősétől. Rendkívüli érzés ezt a
Azt mondta, hogy ő fogságba ese$, o$ maradt, megnősült. Két ﬁa volt, az egyik a szovhozigazgató. Azt
fényképes üzenetet kézben tartani, betűzgetni. Talán ez volt egy frontszolgálatos katona utolsó
mondta, hogy dobronyi, Hidi Ferencnek hívják.
üzenete menyasszonyának. Száz évvel ezelő$i gondolatok egy fénykép hátoldalán. Az írás-

Mikor Jani hazajö$ és elmondta o$hon, kivel találkozo$, rögtön Hidi mamára gondoltak. Elmondták neki. képből kiderül, hogy a szöveg írója gyakran írt, kialakult betűformákat használt. A nagybetűLehet, hogy nem halt meg, csak fogságba ese$ és o$ megnősült. De mondom: levelet is kaptunk, hogy
ket még cifrázza is. Ennek ellenére csúnya az írás, mintha nem le$ volna elég ideje szépen leírmeghalt…”

ni a mondanivalóját. Talán csak öt perce volt, hogy a szokásos, katonalevelekben gyakori for-

Így mesélt Katona Mária (születe$ Szanyi KM Mária) egy első világháborús mártírról, édesapja féltestvé- dulatokat a fénykép hátoldalára rója. Persze erre csak következtethetünk. Az viszont szomorú
réről. A történet mélyen emberi, és sok tekintetben jellemző arra a korra, a 20. század fordulójára. Szinte bizonyosság, hogy az a kéz, amely ezt a rögtönzö$ üzenetet küldte, már sohasem simogatha$a
ﬁlmforgatókönyvbe illő eset. Két ﬁatal – nem kizárt, hogy dacolva a szülői, rokoni ellenkezéssel – nekivág meg a címze$, a „kedves jegyes” kezét, arcát.
az ismeretlennek, útra kel az Újvilágba, az ígéret földjére. Ahol új életet kezdhetnek. De a korabeli utazási
szabályok megakadályozzák, hogy álmuk megvalósuljon. A nehéz, nyilván drámai és érzelmes elválást a
Amennyiben hasonló, első világháborús katonával kapcsolatos családi történetet ismernek,
kijózanító valóság váltja fel: apa kell a gyereknek. És az élet megy tovább.

jegyezzék le! Ha katonai fényképet vagy levelet őrizgetnek a családi „archívumban”, a hozzá-

A történethez hozzátartozik az is, hogy Szanyi KM József is szerencsét próbált Amerikában, és őt sem lá$a
viszont Hidi Borbála. De térjünk vissza Hidi Ferenc személyéhez.

juk tartozó történe)el együ) osszák meg a honlap olvasóival!
Varga Sándor, magyartanár

Hidi Ferenc tehát valószínűleg elese$ az első világháborúban, minden bizonnyal az Uzsoki
Ü d v ö zö l j ü k kö z s é g ü n k ú j s z ü l ö t t e i t

Lakatos Dzseszmina (Sumna 18)
Pap Kristóf (Juzsna 16)
Feka Noémi (Sumna 24)
Misák Viktória (Éger 32)
Pap Dorina (Juzsna 4)
Balog Gyula (Felvég 16)
K. Balog Liliána (Kisdobronyi u. 11)
Pap Barbara (Kirova 67)
Biró Hanna (Felvég 5)

Búcsúzunk falunk elhunytaitól

Köszöntők

Molnár Zoltán (Kucsárka 31)
Szilvási Sándor (Éger 12)
Bálint Borbála (Béke 51)
Biro Ferenc (Kisdobronyi u. 64)

munkatársa sok szerete el köszönti

jubileumi születésnapja alkalmából.

Akik a gyereküket nem Ukrajnában anyakönyveztetik azok kérjük szóljanak a községházán, hogy írjuk
be a gazdakönyvbe.

Sok boldogságot kívánunk a házasulandóknak
Marton Tibor (Éger u. 55) és Hidi Nikoletta

Sándor Marianna (Garb u. 25) és Szabó István

(Csongor u. 6)

(Szalóka)

(2014. március 15.)

(2014. március 29.)

Szellő szárnyán szálló idő e szép naphoz
vezetett.
Szívünk imádságát suttogja szeretet.
Kérjük a jó Istent, óvjon védjen tégedet.
Adjon neked egészséget, hosszú boldog
életet.
BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!

Február 27.-én ünnepelte első születésnapját

Ebből az alakalomból köszöntik őt családtagjai és szerettei.

Herceg Sanyika
Egyre csak peregnek a napok
De nem az a lényeg, hogy múlnak az
évek.
Hanem, hogy mi itt vagyunk és szeretünk téged.
S mondhatjuk neked: Isten Éltessen Téged!
Amit máig megéltél majd emlék lesz csupán,
Akár jók, rosszak, keserűek vagy szépek voltak
De felejtsd el mi fájt csak a jóra, szépre emlékezz
És arra, hogy mi itt vagyunk neked és tiszta
Szívből
Szeretünk Téged!!!

Ebből az alakalomból köszöntik
szülei és nagyszülei valamint két
nagybátyja.

Szülinapodra kívánjuk neked
Szerencse kísérje végig életed.
Szerencse mellé még egyebet,
SokSok-sok vidám örömteli percet
Sorsod útja legyen mindig egyenes
Te pedig légy boldog és sokat nevess.

A Nagydobronyi Községi Tanács
ezúton szeretné köszönteni
azokat a munkatársait és

Ráti Anitát

Március 26-án ünnepeli 60-ik születésnapját
Vinda Erzsébet

Áldás kell, nem siker.

A Nagydobronyi Községi Tanács minden

képviselőit, akik
nemrégiben ünnepelték/ünneplik
születésnapjukat:

Ráti Anita

A mai világot a siker élteti,
Megmozgat mindent és elérheti.
De a Nagy Nyereséget nem ismeri el,
Mely Isten félelem-megelégedéssel.
Aki ezt megkapja a kegyelem által,
Mindennel felérő Atyai áldással,
Az már nem figyeli a sikerlistákat,
Isten félelemmel járja e földi
vándorutat.

Vaszilcsenkó Róbert

Február 18.-án ünnepli első születésnapját
Balog IstvánIstvánNimród
Ebből az alakalomból
köszöntik szülei, nagyszülei és dédszülei.
„Születés napodra mit is kívánjunk Neked,
Adjon a jó Isten hosszú boldog életet.
Ameddig a mi szívünk utolsót nem dobban
Szeretünk téged kisfiam,
mindenkinél jobban.
Ne ismerj szenvedést, ne ismerj bánatot
Adjon a sors neked igaz boldogságot,
S hogyha bármi gond is ér,
Tudd, hogy amíg mi vagyunk
Örömben és bajban melletted vagyunk…..

H. Mária, 2014. Január

A napokban ünnepli 70.-ik születésnapját
Szanyi Km János
Ebből az alakalomból köszönti őt az egész család.
Kívánnak számár hosszú
boldog életet és jó egészséget.

Köszöntjük Ünnepeltünket,
Kivel szívünk dobban egyet.
Útitársa legyen Hit, Remény, Szeretet,
Amely töltse be a további éveket.
Az új parancsolatot, mely mindennél nagyobb,
Jézus által legyen a Szeretet kapocs.
Isten éltessen!

www.nagydobrony.com.ua
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A szemét díj befizetés minden kedden, csütörtökön és pénteken 8.00-12.00-ig a községháza épületében
a konferencia teremben. A 2014-es évre a szemétdíj nem változott tehát maradt 3 hr/hó/fő, a temető karbantartási díja pedig
0,50 hr/hó/fő. Azok akik legkésőbb 2014. március 31-ig nem rendezik tartozásuk az első félévre azoktól a szemetet nem visszük el!
A 2013-as évre akik nem rendezték tartozásukat, azok márciusban már ne rakják le a szemetet.

II. Nagydobronyi Természet/Fotós Túra

nál. A túrán gyerekek és felnő$ek, természetkedvelők és a fotózás szerelmesei ve$ek részt. A közel 10
km-es távon bár vad állatokkal nem találkoztak, de azok lábnyomait a gyerekek nagy lelkesedéssel keresték. Az erdő sűrűjében aztán előre elkészíte$ madár eledelt helyeztek ki fákra, bokrokra. A fotósok közben megörökíte$ék a téli táj egyhangú, ám szép mozzanatait. Nem maradhato$ el a szánkózás sem. Kora
délutánra már mindenki elfáradva, de boldogan térhete$ haza. A fotókat a tavalyi facebookon történő
szavazástól eltérően idén másképp értékelik. Három legjobb kép lesz, melyek közül egyet a szakmai zsűri
választ ki, egyet szavazás útján döntenek el, egy kép sorsát pedig a szerencsére bízzák. A döntés február
28-án lesz. A nyeremények a fotózáshoz elengedhetetlen kiegészítők. Támogatóink a KMKSZ
Nagydobronyi Alapszervezte, a Nagydobronyi Községi Tanács és magánszemélyek. A szervezők tervei
szerint az eseményt minden évszakban szeretnék megrendezni, hiszen minden évszaknak megvannak a

maga szépségei. A jó kikapcsolódási lehetőség mellet, a szervezők fontosnak tartják a gyerekek természet
Immár második alkalommal került megrendezésre természet/fotós túra. A túra ötlete néhány szeretetre való nevelését, a természet ismeretét. Távolabbi kilátásaink közö$ szerepel egy Kárpátaljai
nagydobronyi proﬁ/amatőr fotós fejéből pa$ant ki. A tavaly ősszel létesíte$ tanösvényen Molnár A$ila a körutazás is, ehhez persze pályázati vagy egyéb anyagi forrásokra van szükség.
II. Rákóczy Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola diákja tarto$ előadást, a kihelyeze$ információs táblák-

Színvonal, derű, lelki minőség

gyermekkel, de nem elítélve az anyát. Csak egyszerűen elmondani, hogy az anyja elhagyta. Vannak
olyan esetek, amikor a lányaink felnő$ korba lépve nem akarnak találkozni a vér szerinti édesanyjukkal,
Egy polgárháború szélén táncoló országban hátrányos körülmények közö$, állami segítség nélkül él a de előfordul az is, hogy az anya tagadja meg a gyermekét és azt mondja, hogy ez neki nem gyermeke.
nagydobronyi református gyermeko$honban hetven lakója. Az o$hon teljesen önellátó, mintagazdasá- Nehéz ezeken - nem tudok jobb szót mondani - túlesni. Ezek igazi lelki traumák.
got működtetnek, amelyben a halastótól, a tehenészeten és pékségen át a krumpli ültetvényekig szinte
Ha megkérdezi egy gyerek, hogy miért dobták el, mit mond neki, hogyan vigasztalja? Ha mondja nekem
minden megtalálható. Az o$hon ajtaja mindig nyitva áll, hiszen, ahogy Katkó László igazgató mondja, a
a gyerek, hogy nincs apja, mondom neki, hogy nekem sincs, de van egy közös Atyánk, a mi édes Atyánk,
gyerek nem szökik el onnan, ahol szeretik és szabadságot érez.
aki gondoskodik rólunk. Elmondom a gyereknek, hogy ő azért lehet i$, ebben az o$honban, mert az
Az o$honban egészséges és sérült gyerekek élnek együ$, tíz szobában. Minden csoportnak saját nevelője Atya gondoskodo$ róla, hogy háza és o$hona legyen, és gondoskodik majd arról is, hogy férje és boldog
van. Az egészséges gyerekek iskolába járnak, a többiek az o$honon belül tanulnak. A középiskola elvég- élete legyen, ha felnő$.
zése után a lányok egyedül döntik el, hogy merre indulnak tovább. Jelenleg ke$en tanulnak a Sárospataki Teológiai Akadémián, egy lány a Beregszászi Főiskola közgazdasági szakán, a többiek szakközépiskolában Ungváron. Aki nem képes tanulni, annak képességeihez illő munkát keresnek. A lányokat családalapítási terveikben is támogatják. Úgy mehetnek férjhez, mint bármelyik családban élő lány. A közelmúltban Dizseri Tamás Szeretetszolgálati Díjat kapo$ Katkó László, a nagydobronyi Irgalmas
Samaritánus Református Gyermeko$hon igazgatója, ebből az alkalomból beszélge$ünk vele.

A lelkiek után egy egészen más téma. Úgy halloam, hogy már Ukrajnában is felﬁgyeltek az ohon
példaértékű gazdaságára. Teljesen önellátók? Több mint önellátók vagyunk. A nevelőkön kívül van még
16 munkatársunk, akik megtermelik a proﬁtot, amiből tudjuk ﬁzetni a gyermekek ellátását és tanítását.
Évente 500 kg mézet, 20 tonna burgonyát termelünk. Van halastavunk, nyolc fóliasátrunk, tíz hektárnyi
földünk, 35 tehenünk, és évente 70-80 disznót vágunk. Ezen kívül van varrodánk, mosodánk és saját
pékségünk. Igaz, ez utóbbi alig termel hasznot, de munkát ad az embereknek. A megtermelt dolgok egy
Egy vegyi gyárban dolgozo huszonöt évig. Nem áll közel a tipikus segítő foglalkozásokhoz. Hogyan részét eladjuk, a bevételből nemcsak a gyerekeket látjuk el, hanem egyéb költségekre is tudunk szánni.
le egy református gyermekohon vezetője?
Gondolom, nincs túl sok munkalehetőség a környéken… Nincs, de a lustaság a bűn egyik bölcsője. A
Korábban is foglalkoztam gyermekekkel, ugyanis nagyon jó ﬁzetésem volt a szovjet rendszer ala$, a lusta ember a legirigyebb. Nálunk dolgozhatnak a mosodában, varrodában, állatok melle$ és még sorolkommunisták bizonyos komolyabb szakmák képviselőit rendesen megﬁze$ék. A tizedem egy takarítónő hatnám. Azonban gyerekmunkát csak hobbiszinten szabad végeztetni. Ha egy gyerek valamit nem kedegy havi ﬁzetését te$e ki. Ebből árva, illetve rászoruló gyerekeket támoga$am. Istenfélő családom volt, vel, nem szabad erőltetni. Amire pedig meg akarjuk tanítani őket, azt lassan, fokozatosan, nagy türelemédesapámat annak idején Szent Ferencnek csúfolták. Valahogy így indult... Amikor az ungi egyházme- mel tesszük. A gyerekek mindannyian tesznek valamit, mindenkinek megvan a feladata a reggeli ügyegye főgondnoka le$em, Gulácsy Lajos püspök úr számos felada$al megbízo$, az o$hon pedig rám ma- le$ől elkezdve addig, hogy ki tesz rendet a fürdőben és ki locsol virágot. Nálunk ez a rend. Isten orszáradt, mint csacsira a nagy fül. Technikai emberként be kelle$ vezetnem a villanyt, megoldani a vízellátást gában rendnek kell lenni, ahol szétszórtság van, az az ördög országa.
és a fűtést. Gondoltam, hogy ezeket megcsinálom, aztán megyek tovább, de nem így történt.
Hanem hogyan? Amikor jö$ek az első gyerekek, különösen a sérültek és fogyatékkal élők, hatalmas
szeretetet tapasztaltam meg részükről. Például egy Down-kóros gyerekben olyan tiszta, odaadó szeretet
van, amilyen talán az ép gyermekekben sincs. Reggelente már az ajtóban vártak, és szerete$el fogadtak.
Akkor éreztem, hogy innen engem már el sem tudnak zavarni. Az egyházzal, külföldi segítséggel és a
munkatársaimmal megalko$unk ha nem is egy szigetet, de egy zsombékot, ahol jó megállni.
Hetven gyerek él az ohonukban, köztük súlyos fogyatékkal élők is. A szülők könnyebben válnak meg
egy beteg gyerektől, mint egy egészségestől? Ahány gyerekünk van, mindegyikről lehetne egy kétkötetes
könyvet írni. A fogyatékosok közö$ is vannak eldobo$ gyerekek, olyanok is, akiket a kórházakban vagy
különböző intézményekben hagytak. Van olyan lány is nálunk, akinek o$hon még két fogyatékos testvére van. Képzeljék el azt az édesanyát és édesapát, mit tudnának kezdeni ennyi fogyatékos gyerekkel
o$hon? Van olyan kislány is, akit agyrákosként hozo$ be az édesanyja. Nehéz elmesélni könnyek nélkül
a történetet, de nem is ez a lényeg, hanem a gyereket megoperálták és most is i$ van nálunk az o$honban. Volt olyan lányunk is, aki sérült volt és vak, csak pár hónapot adtak neki az orvosok, aztán mégis 16
évet élt. A családtagjai Jehova tanúi voltak. Kérdezték is akkoriban többen, hogy minek befogadni, aki
nem református? De Istennél az árva gyermek árva gyermek, felekezeti hovatartozás nélkül. Mi nem
teszünk különbséget vallás, nemzeti hovatartozás vagy bőrszín mia$, mindenkit befogadunk.
Az árva gyermek azonban lelkileg is sérült, hiszen valamikor a szülei nemet mondtak rá, elutasítoák,
eldobták. Másféle gondoskodást igényelnek ők, mint akik családban nevelkednek? Először is az a legfontosabb, hogy mi elfoglaljuk őket. Nem szabad hagyni, hogy elmélyüljenek a fájdalmas dolgokban. Mi
felelősek vagyunk a nevelésükért, az oktatásukért, az élelmezésükért, a ruházkodásukért és a talentumaikért. Vagyis meg kell találnunk azt a foglalkozást, ami örömet ad a számukra, legyen az a tánc, a zene, a
munka vagy más egyéb. Annak a gyermeknek, aki megtalálja az örömöt a munkában, van életcélja. De
nem akarom megkerülni a kérdést. Az anya elvesztését nagyon nehéz feldolgozni. Beszélni kell róla a

Ez szinte meseszerűen hangzik, de hetven lánnyal bizonyára gondok is járnak. Természetesen, de gond
nélkül nincs élet. Vannak nehezebben kezelhető lányok, súlyos betegek is. Van teljesen skizofrén gyerekünk is, de nem adjuk pszichiátriára, megpróbáljuk bent kezelni. Legjobb nevelési mód a szeretet. O$honunkban se nagy kapu, se kicsi, se bejárat, se kijárat nincs csukva. Ahol a gyerek szeretetet és szabadságot kap, onnét nem megy el, nem akar megszökni.
Úgy élnek, mint egy nagy család. Gondolom, már sokszoros após is. Most már nem csak após vagyok,
hanem nagyapa is. O$hon van három unokám és azon kívül még hét. A magyarok létszámát szaporítjuk
külhonban is. Azt említe$e a díjátadón is, hogy a gyereknevelésen kívül nagyon fontos küldetés a magyarság erősítése Kárpátalján. Minden gyereket magyarnak nevelnek? Imádkozni magyarul tanulnak. S
ki milyen nyelven imádkozik, ahhoz a nemzethez húz, olyan a lelkülete. Ezek a gyerekek érzik, tudják, ki
karolta fel, ki szereti és neveli őket. Egyébként nagyon jó a kapcsolatunk a magyar külhoni szolgála$al,
az ungvári főkonzulátussal. Segítenek a magyarigazolvány-készítésben és a vízumkérelemben. A lányaim közül ke$en Magyarországon élnek: egyikük férjhez ment, a másik a sárospataki teológián tanul.
Tudják követni a gyerekeiket, hogy mi lesz a sorsuk, ha felnőnek? Természetesen „követjükʺ a lányainkat, nem engedjük el végleg a kezüket. Karácsonykor mindenkit ajándékkal lepünk meg, és egymás közö$ is tartják a kapcsolatot. Azért épült a Gondoskodás háza is, hogy ne kerüljön a kapun túl, aki nem
találja a helyét a felnő$ életben, vagy nem tud férjhez menni. Akit kidobnak, miután felnő$korba lép, az
a társadalom perifériájára kerülhet. A legjobb családban is tönkremehetnek ﬁatalok és tékozló ﬁúvá válhatnak, de olyanokká, akik sosem térnek vissza az atyai házba. Akit mi elengedünk, arról tudjuk, hogy
van hová mennie, és tartozik valakihez, és fontos, hogy legyen benne a tudat, hogyha valami baj van,
szóljon, mi i$ vagyunk!

Fekete Zsuzsa

parokia.hu

HÖLGYEK- URAK FIGYELEM! ÚJ FODRÁSZ ÉS KOZMETIKAI SZALON NYÍLT!

Koporsók és szemfedelek széles választékban Nagydobronyban ! ! !
Ár: 700 hrivnyától 1500 hrivnyáig!

Várjuk leendő ügyfeleinket a Csongor út 59 szám alatt! BALOG ANETT, tel.: 050-04-75-281

Megtekinthetők a piac területén (előzetes egyeztetés után). Tel.szám: 098-9432-602

A Nagydobrony havilapban lehetőség van magánszemélyek, vállalkozások intézmények részére hirdetésre, reklámra, fényképes köszöntőkre. Egy apróhirdetés díja
egy hónapra 10 hr. Fényképes köszöntő 30 hr. A reklámok díja: 50 cm2 = 30 hr. Minden hirdetés és köszöntő megjelenik Nagydobrony hivatalos weboldalán is. A
hirdetéseket személyesen lehet feladni a községházán Ráti Anitánál vagy a Stingben. Tel.:097-155-64-87

A címünkre beérkező leveleket nem őrizzük meg és nem továbbítjuk. A cikkért minden esetben a szerző viseli a felelőséget.

Nagydobrony
Cím: Nagydobrony, Csongor út 2. Tel.: 714-325,
www.facebook.com/nagydobrony
További érdekességek háttéranyagok, fényképek, videók:
http://www.nagydobrony.com.ua
Email: nagydobrony.lap@gmail.com
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