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Nőnapi gondolatok
Az üzletek polcait a szezonnak megfelelően nemrég még csoki Mikulások,
majd karácsonyi díszek, papírtrombiták, aztán Valentin-napi szívecskék töltötték meg, mostanában pedig a Nőnapra figyelmeztető virágok kerültek elő.
Sok férfitársam morog ilyenkor, hogy
a rózsaszín szívecskék, majd a virágok
ünnepe csak kereskedelmi fogás, csak a
boltosoknak jó. Tényleg így van, vagy ez
egy szép és ápolandó szokás? Mielőtt a
női és férfi olvasók összevesznének ezen
a kérdésen, el kell árulnom valamit.
Körülöttem nőuralom van.
A hivatalban, az intézményekben, a
családomban sok szép és okos, kedves,
talpraesett nő vesz körül, akik szinte
észrevétlenül megoldják a közösség, a
család ügyes-bajos dolgait. Példásan elvégzik a feladatukat, miközben otthon
is helytállnak. És mindez olyan természetes számunkra, hogy csak ilyen alkalmakkor gondolja végig az ember,
hogy mennyi fontos munkát, nélkülözhetetlen tevékenységet végeznek szinte
kizárólag nők. Az ápolónők, nővérek,
gondozónők, óvónők, tanítónők, takarítónők nevében is benne van, hogy pár
kivétellel nők végzik ezt a tevékenységet. Nem is olyan régen még az is elképzelhetetlen volt, hogy egy nő egyetemre
menjen, vagy szavazati joga legyen, de
az egyenjogúsági törekvéseknek hála
mára már ez megváltozott. Olyan időket élünk, amikor elvileg már eltűntek
a nemek szerinti korlátozások, nők is
lehetnek orvosok, tűzoltók, pilóták,
mérnökök, és férfiak is lehetnek tanítók,
óvóbácsik, vagy akár modellek, mégis a
hagyomány és a nemek szerinti szerepvállalás maradt a jellemző. Mint ahogy
otthon is. Sok férfi szereti, ha csinos a
párja és nőként viselkedik, otthon elvégzi a házi munkát, szeret főzni, rendben

tartja a házat, cserébe viszont férfimunka maradt például a favágás, a kaszálás
vagy a rakodás. Működik a hagyományos munkamegosztás az egyenjogúság
mellett is.
Akkor miért van mégis kiemelt ünnepe a nőknek, és a férfiaknak miért
nincs? Szintén a hagyományok győztek
ezen a területen is? Szerintem nemcsak
a hagyományok, hanem a szeretet is
győzött ezen a területen. Hiszen rengeteg szeretet van az olyan egyszerű mozdulatokban, amiket csak nőktől látni,
mint például ahogy édesanyám a tányéromba meri a levest, ahogy a lányom
6 éve minden bizalmával a kezembe
kapaszkodva, nagy kék szemeit tágra
nyitva felnéz rám, ahogy nagymamám
munkában megviselt, eres keze megemelkedik felém, amikor megérkezek,
vagy ahogy a kolléganőim rám mosolyognak, amikor belépek a hivatalba,
ahogy a nővér eligazgatta a takarót a
kórházi ágyamon, vagy éppen ahogy a
virágboltban az eladónő gondosan elrendezgette a kiválasztott virágokat. Ezt

a szeretetet természetesen nem évente
egy napon kellene viszonozni, hanem
mindig hálásnak kell lenni érte, viszont
ez a nap lehetőséget biztosít a szimbolikus köszönetnyilvánításra.
Hálás vagyok érte, hogy az egyenjogúságnak köszönhetően édesanyám nő
létére tanulhatott, és így sok gyereknek
és családnak segíthetett munkája során,
és hálás vagyok érte, hogy a lányom egy
olyan világban fog felnőni, amiben nem
számít másodlagos állampolgárnak csak
azért, mert nőnek született. Ahol bátran
élhet, tanulhat, dolgozhat, utazhat, álmodhat és szerethet. Ahol jó nőnek lenni, és jó férfinak lenni, és ahol a férfiakkal együtt a nők egy kiegyensúlyozott,
harmonikus társadalmat alkotnak.
Szóval körülöttem nőuralom van, és
nem bánom. Sem Nőnapkor, sem az év
többi 364 napján.
Ezúton szeretnék köszönteni minden Nőt, legyen napfényes, mosolygós
ünnepük Nőnapkor, mert megérdemlik.
Kovács Gábor
polgármester

Boldog nőnapot kíván a település hölgy lakosainak
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Velünk élő múlt
Mindenkiben felmerül egyszer a kérdés, hogy vajon milyen lehetett az élet
a régmúlt időkben, mondjuk az ókorban, vagy a 19. században, akár 100
évvel ezelőtt. Kíváncsiak vagyunk,
hogy éltek őseink, milyen szokásaik
voltak, milyen ruhát viseltek, hogyan
élték meg a történelem változékonyságát… és folytathatnánk még a sort. De
jó lenne „időutazni”, hogy lássuk, hogy
érezzük a múltat. Pedig nem kell utazni,
maximum átsétálni a nagymamához, a
dédszülőkhöz, vagy a szomszéd nénihez, akik élő történelemkönyvek, akik
hitelesebbek, mint a száraz tankönyvek
és lexikonok, ráadásul ők tényleg a mi
történelmünket mesélik el nekünk.
Áldozzunk időt a beszélgetésre,
hallgassuk meg egymást, legyünk türelemmel, és megnyílik előttünk az
idők kapuja, ha mélyebben megismerjük őseink életét, közösségünk múltját,
építhetjük belőle jövőnket, közösségünket, társadalmunkat.
Erre a feladatra szánta el magát
Nagydobos községe is, építkezni akar,

beszélgethetünk olyan idős emberekkel,
akik dolgoztak a családnál, akik jól ismerték őket. Ilyen szerencsénk volt Kovács Istvánné, Marika nénivel, aki lehet
azóta már elköltözött a községből, de
emlékeit még megosztotta velünk. Marika néni 1923-ban született, gyerekkorát a boldog húszas években töltötte, de
megélte a nagy gazdasági világválságot,
annak hatásait, de megélte a második
világégés szörnyűségeit is. Ő még a régi
magyar társadalomban szocializálódott,
amikor még nagybirtokosok határozták
meg egy település gazdasági életét, ami
aztán 1945 után megszűnt… sokat látott
és tapasztalt Marika néni, de emlékei
még mindig elevenen élnek.
Báró Perényi Péter és családja, róluk beszélgettünk Marika nénivel, aki
jó szívvel emlékezett a családra. A báró
a nagydobosiak többségének munkát
adott földjein, tanyáin… közvetlen ember volt, embereinek messzire emelte
kalapját. Felesége, a bárónő leginkább
Párizsban tartózkodott, színésznő volt.
A baronesz, akit Katalinnak hívtak,

de az alapokat a múlt történéseiből rakja le. A település életében meghatározó
elem volt a Perényi család, létüket a mai
napig álló kastély bizonyítja még, viszont létük mindennapjait már kevesen
ismerik. Kevesen vannak Nagydoboson
azok, akik emlékeznek még a családra,
a báróra, bárónőre, a baroneszre, az ő
mindennapjaikra, pedig nem is volt
olyan régen… Most, a 24. órában még

leginkább Nagydoboson élt az apjával. Egyszerű és közvetlen ember volt.
A család munkát adott a dobosiaknak,
segítette a szegény sorsúakat. Évente
egyszer, az első vasárnapon a család kis
kápolnájában rendezett misére a falusiak is elmehettek. Marika néni elbeszélése alapján, a családnak ilyenkor mindig
voltak vendégei, és ők, mint kis parasztleánykák gyönyörködtek a hölgyek gyö-

nyörű ruháiban. A kis kápolnához vezető út gyönyörű tulipánfákkal, gyönyörű
virágokkal díszített kis ösvény lehetett,
Marika néni lelki szemei előtt meg is
elevenedett, mi pedig megpróbáltuk elképzelni, milyen is lehetett. A kápolnában két festmény látható, egy fiatal nő
és egy fiatal férfi képe, a báró testvérei,
a férfi egy szörnyű balesetben vesztette
életét, korcsolyázás közben elesett.
De bekövetkezett 1944, a szovjet
„felszabadítás” kezdete…
Marika néni pedig mesélt tovább, és
a múlt eseményei pedig egyre jobban
elevenedtek meg előttünk.
A Marika nénivel folytatott beszélgetés azonban csak a kezdet, cél az, hogy
minél többen meséljenek a régmúlt eseményeiről, a nagydobosi mindennapok
meghatározó személyiségeiről.
Nagydobos a Nemzeti Művelődési
Intézet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Irodájával együttműködve ebben az évben hozzáfog egy értékfeltáró folyamathoz. A folyamat során, szakember koordinálása mellett helyiek végzik majd az
értékfeltáró folyamatot. Az előzetesen
történő felkészítésen meghatározott
módszer segítségével indul el az értékgyűjtés a településen, melynek célja az
értékfeltárás és értékmentésen túl az,
hogy megalakuljon a helyi, települési
értéktár. A Nemzeti Művelődési Intézet
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Irodája
mellett a község értékfeltáró folyamatának segítségére lesz a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Értéktár Bizottság is.
Nagydobos célja a helyi értékek feltárása, rögzítése, felvétele a folyamat
során megalakult helyi értéktárba, és
bizonyos értékek további felterjesztése a Megyei Értéktárba. Az értéktárak
megalakításának jogi hátterét a 2012.
évi XXX. a magyar nemzeti értékekről
és a hungarikumokról szóló törvény
adja, melynek célja nemzeti értékeink
számbavétele annak érdekében, hogy
ebből egy közös nemzeti nyilvántartás,
adatbázis készüljön; cél egy minél szélesebb körben megvalósuló gyűjtőmunka,
valamint az, hogy ezeket az értékeket
minél szélesebb körben meg lehessen
ismertetni bel- és külföldön egyaránt.
Nagydobos is ehhez a célrendszerhez
kapcsolódik, ezért indítja el idén az értékfeltárási folyamatot nagydobosiakkal
nagydobosiaktól nagydobosiaknak.
Máté Krisztina

3. oldal

2015. március

IMAHÉT - A Krisztus-hívők egységéért Nagydoboson
Nagydobos község jelenkori történetében, e több felekezetű településen,
kedves színfolt egyházi szempontból,
minden esztendő januárjának harmadik
hetében megrendezésre kerülő Ökumenikus imahét – a Krisztus-hívők egységéért. Első hallásra ez egy természetes
és magától értetődő alkalomnak tűnik
keresztyén körökben, de aki ismeri egy
kicsit is az egyházaink történetét, az
tudja, milyen nagy dolog, hogy különböző felekezetek egymás templomaiba
és imaházaiba mennek közös imádságban és igehallgatásban való együttlétre.
Mivel a jelenleg itt szolgáló lelkipásztorok közül én vagyok itt a legrégebben, ezért kaptam én a felkérést,
hogy néhány epizódjáról számoljak be a
településen évtizedek óta működő Imahétről.
Mielőtt a helyi viszonyokról számolnék be, előtte nagyon röviden szólnék
néhány szót annak az ökumenikus mozgalomnak a munkájáról, melynek gyümölcse a világszerte egyre inkább megvalósuló közös imádkozás lehetősége.
Sok évszázados csatározás és viszálykodás után, a XIX. század végén
és a XX. század elején jött a felismerés
a közeledés szükségességére, amely nagyon komoly lépések megtételére sarkallta a keresztyén felekezeteket:
•

1908-ban megtartják a Paul Watson
katolikus pap által kezdeményezett,
egységért hirdetett imanyolcadot.
• 1958- ban a lyoni Unité Chrétienne
központja és az Egyházak Világtanácsa Hit és Egyházszervezet Bizottsága együtt kezdi meg az imahét anyagának közös előkészítését.
• 1966-ban az Egyházak Világtanácsa
Hit és Egyházszervezet Bizottsága
és a vatikáni Keresztény Egység Előmozdításának Pápai Tanácsa közösen kezdi meg az imahét szövegének
előkészítését.
• 1968-as esztendő a közösen készített
imaheti anyag hivatalos használatba
vételének első esztendeje.
Többek között ezek az előzmények
segítették hozzá gyülekezeteinket, hogy
megszervezzék itt Nagydoboson is min-

den esztendőben az Ökumenikus Imahetet, amely nem más mint közös imádság a Krisztus hívők egységéért. Pontos
információim nincsenek, de a gyülekezeti tagok elmondása alapján több
évtizedes múltra tekint vissza az ökumenikus imahetek megtartása. Nagydobosra való kinevezésem után 1994-ben
került sor az első imahét megrendezésére. Akkoriban még csak két felekezet
volt a házigazdája , az egyébként nyolc
alkalmat magába foglaló eseménynek,
mégpedig a helyi református és baptista közösségek. Természetesen csatlakoztak hozzánk már akkor is római és
görög katolikus hívek, sőt szolgáltak is
közöttünk az előbb említett felekezetek
más településről meghívott lelkészei, de
a helyi közösség hivatalosan csak néhány évvel később lépett be a szervezésbe és lebonyolításba. Országosan is, de
a környező településeken is eltérő szokások alakultak ki az imahét lebonyolítása kapcsán. Itt Nagydoboson én azt
a szokást örököltem, hogy négy estén
a református gyülekezet ad otthont az
alkalomnak vasárnaptól szerdáig, majd
csütörtöktől az eseményt záró vasárnapig a baptista gyülekezet a házigazda. Éveken át nagyon szépen működött
így is az imanyolcad, de üde színfoltot
jelentett 1998-ban Feczák László görög
katolikus paróchus úr Nagydobosra kerülése, mert a következő esztendőben
már új lendülettel szervezhettük immár
az itt élő keresztyének teljes lefedettségével az imahetet. Meg is pezsdültek az
alkalmak, mivel több énekkar is szerveződött, így a fiataloké, a felnőtteké. Ezen
felül szinte minden este hangzottak szavalatok, volt hangszeres zenélés , közös
imádság és énektanulás, melyek mind
emlékezetessé, felejthetetlenné tették
ezeket az órákat. A nyolc estére való lebontása az imahétnek felváltva alakult:
ahol kezdődött vasárnap a program,
következő vasárnap ott is volt a zárás.
A közbe eső napokat pedig ketté osztottuk: három este egyik felekezetnél,
három este pedig egy másik felekezetnél
lett megtartva. Azt hiszem a csúcspontja
az ökumenikus alkalmaknak itt Nagydoboson a 2002. esztendő volt. Akkor

vettek részt a legtöbben az alkalmakon.
A záró istentiszteleten mintegy 150-en
vettünk részt, ami közel három órát tartott. Mi, akik részesei voltunk, észre sem
vettük az idő múlását olyan remek volt
minden. Erre példa, hogy egy kilencedik hónapban lévő kismama is könnyedén kibírta az egészet. Persze az otthon
maradt családtagok aggódtak, hogy mi
lett szeretteikkel, talán csak nem zárták
be őket a templomba? Aztán teltek múltak az évek és szépen alakultak az imahetek, közben voltak lelkész váltások ,
de a gyülekezetek maradtak és természetesen maradt a vágy, hogy ezt a szép
hagyományt tovább vigyük.
Így érkezett el a 2015.esztendő januárja, amikor is leültünk, hogy egyeztessünk a megrendezésre kerülő imahéttel
kapcsolatosan. Miközben beszélgettünk
rájöttünk arra, hogy az, ami 40 éve forradalmi volt, 20 éve csodálatos, az mára
már sokat veszített fényéből, illetve
természetessé vált. Természetessé lett,
hogy értékeljük és szeretjük egymást.
Ma már nem nagy dolog bemenni a
Baptista imaházba, a Katolikus vagy
Református templomba más felekezetűként, mert sikerült egy kicsit a válaszfalakat lebontani. Tudjuk egymás munkáját önzetlenül is segíteni és azt látni és
láttatni, ami egyesít és nem azt ami szétválaszt minket egymástól. Ennek, illetve
a Baptista Imaház felújításának munkálatai miatt jött az ötlet, hogy ebben az
évben a nyolc este helyett négy legyen,
és csütörtöktől vasárnapig tartson, két
este a görög katolikus templomban, kettő pedig a reformátusban. A vezér igéje
ennek a hétnek a János evangéliumának
4 része volt: Jézus találkozása a samáriai
asszonnyal. Abból a találkozásból élet és
üdvösség fakadt és hisszük, hogy a mi
találkozásainkból is szép új élet fakad,
amelyből meríthetünk a hétköznapok
szebb megéléséhez, Nagydobos község
felvirágoztatásához, egymás jobb megítéléséhez, életünk külön ösvényeinek
egyesítéséhez.
Koós Lóránt Zsolt
református lelkipásztor
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Sószoba Nagydoboson
Tisztelt Lakosság!
A Partners Hungary Alapítvány a
GlaxoSmithKline gyógyszergyár támogatásával 3 éve valósítja meg az „Együtt
a jobb egészségért, értünk, velünk” című
programot Magyarországon. A 4 országban futó nemzetközi projekt fő célja a
romák egészségügyi szolgáltatásokhoz
való hozzáférésének javítása, egészségtudatosságuk fejlesztése roma mediátorok képzésével és alkalmazásával. A
projekt célja továbbá az interkulturális
mediátor szakma rendszerszintű elterjesztésének előkészítése, megteremtése
Magyarországon.
A projekt egyszerre három településen
– többek között Nagydoboson – fut, célcsoportját a helyi hátrányos helyzetű lakosság, továbbá a helyi egészségügyi alapellátás szakemberei (védőnők, háziorvos)
és a helyi települési vezetők képezik.
A projekt keretében a településeken a
helyi lakosság két tagjából képzünk mediátort, akiknek a fő tevékenységi köre,
hogy segítse az ott élők egészségügyi
alapellátáshoz való hozzáférését. A kiképzett roma mediátorok foglalkoztatását a program költségvetése biztosítja.
Mindegyik településen a közösségi
kerekasztalok tervezőmunkája eredményeként egy-egy mikro-projekt
valósul meg, melynek célja, hogy a legégetőbb egészségügyi problémára adjon
válaszokat.
Ezúton szeretnénk tájékoztatni
Önöket hogy Nagydoboson az eddig
megtartott három kerekasztal eredményeként, a lakosság sószoba létrehozását tervezi. A sószobát az egész lakosság
használhatja. Amint azt a védőnő Szász
Gyuláné elmondásából is tudhatjuk,
ennek a szobának nagyon sok jótékony
hatása van az emberi szervezetre gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt. Ilyen
pl. a légúti megbetegedések kezelése,
megelőzése, bőrbetegségek kezelése, hiperaktív gyermekek koncentrációs képességének javítása, a dohányzás káros
hatásainak enyhítése. A sószobát akár
heti 2–3 alkalommal is lehet használni. A
megvalósításhoz a program keretében a
GlaxoSmithKline ad egy keretösszeget,
ami ennek a tervnek a megvalósításához
kevés, ezért szükségünk lesz a lakosság

erejére, összefogására. A programban
a két mediátor, a védőnő, az iskola, az
óvoda, az Önkormányzat, illetve a családsegítő szolgálat aktívan részt vesz. A
program augusztusban ér véget, addig
kell megvalósuljon a sószoba, ez a helyi

lakosok által támogatott kezdeményezés.
Április 2-án egy települési rendezvény keretében bővebb tájékoztatást
adunk a tervünkről. A rendezvény helyszíne a Nagydobosi Művelődési ház.
További információkért forduljon
bizalommal Lakatos Richárdné mediátorhoz, Szász Gyuláné védőnőhöz illetve
Szolnoki Tündéhez, a Családsegítő Szolgálat vezetőjéhez.

„Tavaszi bajnoki nyitány”
Március 08-án újra kezdetét veszi a 2014/2015-ös bajnokság tavaszi folytatása. A téli
átigazolási időszakban sem tétlenkedett a Nagydobosi LSE vezetősége. Fő cél volt
a meghatározó játékosok megtartása, illetve új játékosok igazolása a távozók pótlására. Úgy érzem e kettős, nem kevés anyagi áldozattal járó feladatot sikerült teljesítenünk. Örömmel újságolom a sportszerető lakosság felé, hogy az önkormányzat
polgármester úr vezetésével pályázatot nyújtott be egy új öltöző építésére, melynek
költségét, közel 20 millió (!) Forintot meg is nyertünk. Az öltöző komplexum építése a tervek szerint még ezévben meg is kezdődik.
HAJRÁ DOBOS!!! Mindenkit szeretettel várunk a bajnoki mérkőzéseinkre.
Bódi Elek
sporttárs
„Nem az az erős, aki nem esik el, hanem az, aki mindig fel tud állni.”
(Niccolo Machiavelli)
Megyei II. osztály Nyírerdő Csoport
2014 - 2015. évi bajnokság Tavaszi sorsolása
2015.03.08
2015.03.15
2015.03.22
2015.03.29
2015.04.05
2015.04.12
2015.04.19
2015.04.25
2015.05.03
2015.05.10
2015.05.16
2015.05.24
2015.05.31
2015.06.07

vasárnap
vasárnap
vasárnap
vasárnap
vasárnap
vasárnap
vasárnap
szombat
vasárnap
vasárnap
szombat
vasárnap
vasárnap
vasárnap

14:00
14:00
15:00
15:00
15:00
16:00
16:00
16:00
16:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

NAGYDOBOSI LSE
DEMECSERI VKSE
NAGYDOBOSI LSE
GYULAHÁZA KSE
NAGYDOBOSI LSE
TISZAMENTI SE
NAGYDOBOSI LSE
MÁTÉSZALKAI MTK
NAGYDOBOSI LSE
ÚJDOMBRÁD SE
VÁSÁROSNAMÉNY SE
NAGYDOBOSI LSE
FÉNYESLITKEI SE
NAGYDOBOSI LSE

VAJAI II. RÁKÓCZI F. SE
NAGYDOBOSI LSE
AJAK SE
NAGYDOBOSI LSE
ZÁHONYI VSC
NAGYDOBOSI LSE
PAP SE
NAGYDOBOSI LSE
ŐR KSE
NAGYDOBOSI LSE
NAGYDOBOSI LSE
NYÍRKARÁSZI KSE
NAGYDOBOSI LSE
PÁTROHAI LSE.

Közmunka-program

Nagydobos Község Önkormányzata Start közmunkaprogram keretében 2015. évre
7 pályázatot nyújtott be, mely a Belügyminisztérium által elfogadásra is került.
Tervezett közfoglalkoztatás programonként:
Program megnevezése
 mezőgazdasági
 illegális hulladéklerakók felszámolása
 belterületi közutak karbantartása
 helyi sajátosságokra épülő
 belvízelvezetés
 bio-és megújuló energia felhasználás
 mezőgazdasági földutak karbantartása

Időtartam
2015.03.16-2016.02.29.
2015.05.01-2015.06.30.
2015.07.01-2015.11.30.
2015.04.01-2015.11.30.
2015.06.01-2015.08.31.
2015.10.01-2016.02.29.
2015.05.01-2015.09.30.

Átlaglétszám
65 fő
16 fő
22 fő
17 fő
15 fő
23 fő
17 fő

5. oldal

2015. március

Nagydobosi gyerekek a
Nemzeti Színházban
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, valamint a Mátészalkai Tankerület jóvoltából
15 tanuló vehetett részt a Nagydobosi Általános Iskolából a
Nemzeti Színház János vitéz c.
darabjának előadásán 2015. január 23-án.
A gyerekek többsége még
nem járt Budapesten, voltak közöttük olyanok is, akik most jártak először színházban.
A közel három órás előadáson jól szórakoztak tanulóink,
élvezték a színészek játékát, a
zenés – táncos betéteket. Egy
élményszerű tanórában volt részük, melyért köszönetünket szeretnénk kifejezni a
KLIK-nek.

Sine
praeteritis
future nulla
(Múlt nélkül
nincs jövő)
Az I. és II. világháború nagydobosi hősei tiszteletére már áll községünkben
emlékmű, de nevek nélkül. Feltett szándékunk, hogy összegyűjtjük azon hősöket, akik e két nagy háború valamelyikében hősi halált haltak, bejegyezzük Őket
a Hősök könyvébe és nevük felkerül az
emlékműre.

			
Giczeiné Képiró Éva		
Mester Péterné
			intézményvezető			intézményvez.-h.

Kerékpárok a közbiztonság
erősítéséért
A Nagydobosi Polgárőr Egyesület
sikeres munka jutalmaként a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Polgárőr Szövetségtől 2 db „Polgárőrség”
felirattal ellátott kerékpárt kapott.
A kerékpárok segítségével a polgárjárőrök
könnyebben, gyorsabban
és hatékonyabban tudják ellátni feladatukat,
A közrend és közbiztonság, valamint a lakosság
biztonsága és nyugalmának érdekében végzett
feladatok elvégzésében
nagyban nyújt segítséget.
A polgárőrök a nap
minden
időpontjában,
mindenütt
megjelenhetnek, kertek alján,

gyümölcsösökben,
ravatalozónál,
temető körzetében, észrevétlenül a
település minden zegzugában.

Várjuk azok jelentkezését akik rokona, ismerőse hősi halált halt.

A NAGYDOBOSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
XIV. évfolyam I. szám

2014. október

Felelős kiadó:
Polgármesteri Hivatal Nagydobos
– 4823 Nagydobos, Fő út 129.
Tel.: 06-44/452-022
E-mail: onkormanyzat@nagydobos.hu
Tördelés, nyomdai előkészítés:
Talpas Sándor
www.talpasdesign.hu
Nyomdai munkálatok:
Beregi Nyomda Vásárosnamény
Felelős vezető: Onder János
Tel.: 06-30/652-5915

Meghívó
Nagydobos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja
Önt és kedves családját az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc alkalmából rendezett községi ünnepségre.
2015. március 13. (péntek) 17.00 órakor
Általános Iskola ebédlőjében
Ünnepi beszédet mond:
Kovács Gábor Nagydobos Község polgármestere
Közreműködnek:
Nagydobosi Férfikar
Vásárosnaményi Versszínház
Program:
Himnusz – Ünnepi beszéd – Ünnepi műsor – Szózat

