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FALUNAP  
2006. AUGUSZTUS 27.  
NAGYDOBRONY 

 Augusztus 27-én került sor a 7. Nagydobronyi Falunap megrendezésére. A 
hivatalos megnyitó 14:00 órakor volt, de a futballpályán már 12:00 órától megkez-
dődtek a sportprogramok.  
 A megnyitót Szilvási Zoltán polgármester tartotta, köszöntve a megjelente-
ket, vendégeket, bemutatva a napi programokat. A köszöntőt Vajda Erika, Ungvári 
Járási Állami Közigazgatási Hivatal művelődési osztályának vezetője folytatta, 
nagy örömmel köszöntötte a falunapon egybe-
gyűlteket, kiemelve a polgármester kultúráért 
tett lépéseit.. A színpadi műsorok megkezdése 
előtt Szilvási Zoltán polgármester oklevelekkel 
tüntette ki a faluban működő intézmények dol-
gozóit, megköszönve munkájukat. Továbbá 
emléklapokat nyújtott át a rendezvényen fellé-
pőknek, vendégeknek és a szponzoroknak.  
 A falunap résztvevőit Szanyi Béla, az 
UMDSZ Ungvári Járási szervezetének elnök is 
köszöntötte. Okleveleket adott át a magyarság 
kultúrájának ápolásában élért eredményekért 
Szilvási Zoltánnak, Ráti Évának, Szilvási Vik-
tóriának, Szilvási Erzsébetnek, Molnár Erzsé-
betnek, s ajándékcsomagokkal lepte meg a fel-
lépő gyerekeket. 
 A falunap gazdag műsorát a Napsugár 
óvoda, az Irgalmas Szamaritánus Gyermekott-
hon lakói, a Kisdobronyi Művészeti Iskola, a 
Nagydobronyi Művelődési ház ifjai reprezentálták, dalokat, táncokat, színpadi játé-
kokat mutatva be. Fergeteges műsorral készült a SNAKE BRAKE tánccsoport, me-
lyet a közönség tapsvihara igazolt.   
 A rövid áramkimaradás egy kis időre félbeszakította a műsorszámokat, ennek 

ellenére azonban, nagyon ügyesek 
voltak a fellépők, akik műsoraikkal 
méltón hozzájárultak a falunap 
színvonalához.  
 A három kispályán már dél-
től megkezdődött az utcafoci baj-
nokság, a több mint egy tucat csa-
pat között. Hosszú és szoros küzde-
lemben a 2. Nagydobrony kupát az 
Alvég csapata szerezte meg, máso-
dik helyen a Kisdobrony utca vég-
zett, míg a dobogó harmadik fokára 
a meghívott vendégként szereplő 
kisdobronyi csapat állhatott. Külön 

oklevelet kapott a legjobb kapus, játékos, legfiatalabb és legidősebb játékos is. 
 A nap végére megfőttek a bográcsgulyások is, melyek közül a zsűri Misák 
Attiláét találta a legízletesebbnek, s így ő kapta meg a 100 hrivnyát, fődíjként. 
 A sok program és a délutáni áramszünet következtében már kivilágításnál 
zajlottak a meghirdetett szépségverse-
nyek és a KI MIT TUD. Sajnos a türel-
metlenebb versenyzők nem bírták ezt 
kivárni, így minden versenyszámban 
csak egy két gyerek indult. Az első he-
lyezett a „legszebb haj” kategóriában 
Kacsari Bettina lett, a zsűri döntése 
alapján. A dalversenyben Rendes Niko-
letta és Hidi Brigitta győzött, míg a 
táncban Gábor Adrienn bizonyult a leg-
jobbnak. Minden versenyző emléklap-
pal és ajándékokkal távozott. 
  Az összesereglett mulatni vágyók 
nehezen, de kivárták a sörsátraknál a 
programok végét, s csaknem pirkadatig 
mulattak, nem gondolva a következő 
munkanapra.  

De nehéz az iskola táska, a dal sze-
rint. Ez valóban így is van. Mégpedig 
úgy a gyerek részéről, aki nehezen sza-
kad el a nyári játékok és szabadság vi-
lágától, valamit a szülők részéről is, 
akiknek minden évben egyre nehezebb 
megpakolni azokat a táskákat füzetek-
kel, íróeszközökkel, s néha még köny-
vekkel is. 

Borongós esős napnak jósolták a 
szeptember elsejét, de szerencsére a 
Nagydobronyi Középiskola udvarán 
szólhatott az első csengő a hagyomá-
nyoknak megfelelően. Minden osztály 
elfoglalta a helyét, s készen álltak a kis 
elsősök is arra, hogy az ünnepség vé-
gén a végzősök bekísérjék őket a tan-
termükbe.  

A tanévnyitó ünnepségen a himnu-
szok elhangzása után Katona-Mironova 
Berta igazgatóhelyettes köszöntötte a 
tanévnyitó résztvevőit és a meghívott 
vendégeket, közöttük Tretinyik Szvet-
lánát, a Járási Tanügyi osztály vezetőjét, 
Kolozsi András tiszteletest, Katona Bé-
lát, a Nagydobronyi Református Líceum 
igazgatóját, Hidi Józsefet, a Fogyasztási 
Szövetkezet vezetőjét.  

Ezután Tretinyik Szvetlána köszön-
tötte a résztvevőket, nagy örömét fejezve 

ki az új ukrán osztály megnyitásának.  
Kántor József igazgató folytatta az 

ünnepi tanévnyitót, üdvözölve mindenkit 

az  új tanév alkalmából. A végzősök ne-
vében  Szanyi Bettina  köszöntötte az 
iskolát kezdő kis diákokat, jó tanulást 
kívánva számukra.  

Az ünnepélyes megnyitó után a tanu-
lók elfoglalhatták helyeiket a tantermek-
ben és megkezdődhettek az első tanórák.  

„… de nehéz az iskolatáska ...” 

Az Alvég utca csapata a bajnok! 

A tizenkettedik tanévnyitó ünnep-
ségre került sor a Nagydobronyi Re-
formátus Líceumban. 46 elsős kezdte 
meg tanulmányait fizika-matematika, 
valamint biológia-kémia szakokra 
specializálódva. 

Az ünnepségen, amely a helyi 
református templomban vette kezde-
tét, Horkay László püs-
pök hirdette az igét Má-
té evangéliumából, Isten 
iránti engedelmességre, 
a tanárok iránti tisztelet-
re, a tanulás és a szere-
tet fontosságára intve a 
diákokat.  

Katona Béla igazga-
tó köszöntötte a meghí-
vott vendégeket, többek 
között Kovács Miklóst, 
a KMKSZ elnökét, 
Orosz  Ildikót ,  a 
KMPSZ és a megyei 
tanács oktatási és kultu-
rális bizottságának elnökét, Gazda 
Erzsébetet, a járási tanügyi osztály 
vezetőjének helyettesét, majd röviden 
ismertette a líceum történetét és je-
lenlegi perspektíváit.  

A köszöntő beszédek után az el-
sősök az Úr asztalát körülvéve ünne-
pélyes fogadalmat tettek, majd a líce-
um kórusának meghitt műsorát hall-

gathatták meg.  
Orosz Ildikó köszöntőjében ki-

hangsúlyozta a hit szerepét a tudomá-
nyok alapjainak elsajátításában és a 
megszerzett tudás felhasználásában.  
 Kovács Miklós ünnepi beszédé-
ben felhívta a diákok figyelmét arra, 
hogy nemcsak a becsületes hívő vi-

selkedést kell megtanulnia a líceumba 
járóknak, hanem ezen értékeknek a 
nehéz helyzetekben irányadónak kell 
lenniük döntéseikben.  

A köszöntők és a hasznos jó taná-
csok után Horkay László áldást osz-
tott a nap ünnepeltjeire.  

A tanévnyitó ünnepség ezek után 
ünnepi ebéddel ért véget.  

Tanévnyitó a Nagydobronyi Református Líceumban 

 A Nagydobronyi Állami Kommunális vállalat felhívja a lakosok figyel-
mét, hogy október 1-től a téli időszámítás miatt, a szemétszedés reggel 7:00 
órától fog kezdődni. Megkérünk tehát mindenkit, igazodjon az új időponthoz. 

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

Figyelem! 



Szemezgető 

 2006. szeptember 15-én került 
sor az ötödik tanácsülésre, melynek  
napirendi pontjai a következők voltak: 
1. A mezővárosi címért kiírt referen-
dum ügyének megvitatása. 
2. Előzetes építkezési engedély kiadá-
sa. 
 

 A tanácsülés legfőbb napirendi 
pontja volt a mezővárosi címért kiírt 
referendum megvitatása. Közeljövő-
ben Ukrajnában a hírek szerint ugya-
nis közigazgatási reformokat fognak 
érvénybe léptetni, mely szerint átren-

deződik a települések hierarchiája.  
Még egyelőre nincsenek pontos ada-
tok, de lehetséges, hogy az olyan nagy 
lakosságú falvak, mint Nagydobrony 
más fokozatot fog kapni, s lehet éppen 
a mezővárosit. Ehhez nem lesz szük-
ség szavazásra, ez törvényileg lesz 
meghatározva. Másrészt viszont emel-
kedett a villanyáram díja is, így a la-
kosokra még nagyobb költségek há-
rulnának. A képviselőtanács ezért 
pénzkidobásnak tekintette volna a sza-
vazást, így azt a reformok végrehajtá-

sa utáni időpontra halasztotta el.
(Pontos dátum egyelőre nincs, mivel 
még a reformok dátumát sem határoz-
ták meg a felsőbb intézmények.) 
  Az előző tanácsülésen napiren-
di pontként szerepelt a 18-as választó-
körzet (Nagytemető utca) új képvise-
lőjének megválasztása. Mivel a vá-
lasztás egybe esett volna a referen-
dummal, továbbá nem jelentkezett 
senki egyelőre a képviselői posztra, 
így a tanács ezt is elhalasztotta. Ha a 
következő ülésig nem jelentkezik sen-

ki, a tanács köteles lesz hozzácsatolni 
a körzetet egy másikhoz. A tanács ja-
vasolja ezért a Nagytemető utca la-
kosságának, próbáljanak meg olyan 
jelöltet kiállítani, aki az utcában lakik, 
hogy az minél jobban tudja képvisel-
ni, védeni az utca érdekeit.  
 

 2. A nagydobronyi közégi  ta-
nács előzetes engedélyt adott a Kon-
szern „Galnaftogaz” (OKKO) cégnek 
üzemanyagtöltő állomás létesítésére, 
Kisdobrony és Nagydobrony között. 
(szemben a Maveksz állomással). 

A nagydobronyi tanács V. tanácsülése 

 Nagy nehézségek és fáradságok 
után végre sikerült szerződést kötnie 
a tanácsnak egy ungvári céggel az 
utcavilágítás kiépítésére. A hét folya-
mán meg is kezdték a munkálatokat, 
először a főutcákkal. Minden máso-
dik póznára helyeznek el égőket, a 
megfelelő foglalatokkal együtt.  Va-
lószínűleg a keretből ez éven csak az 
említett főutcák kerülnek sorra. A 

következőkben a mellékutcák kivilá-
gítása már sokkal egyszerűbb lesz, 
mivel már csak az égőket kellesz fel-
szerelni, ugyanis minden transzfor-
mátorra már fel lesznek helyezve a 
villanyórák. A tanács megkéri a fő 
utcák lakosságát, ahol folyik a vilá-
gítás kiépítése, segítség az elektro-
mos művek munkásait a faágak 
levágásában.  

Megkezdődött az utcavilágítás kiépítése 

 Az Ukrajnai Ifjúsági- és Sport-
minisztérium pályázatot irt ki műfü-
ves pálya létrehozására. Kárpátalja 5 
pályára nyert szőnyeget, melyből 
egyet az Ungvári Járásnak ítéltek. Az 
a település kapja meg a 120 000 hriv-
nya értékű szőnyeget, amelyik hama-
rabb készíti el az alapzatot a kritériu-
moknak megfelelően.   

  A 22x42 méter alapterületű pá-
lya alapjának megépítéséhez azonban 
állami támogatás nem jár. Ennek elle-
nére Nagydobronyban a polgármester 
szervezésével szeptember elején 
megindultak a munkálatok.  
 A eddig megépült alapzathoz 
nagy segítséget nyújtottak a követke-
ző szponzorok, akiknek ezúton sze-
retné megköszönni a tanács a közre-
működést: a Kommunális Vállalat 
(Pankovics János és Szilvási Zoltán) 
az Irgalmas Szamaritánus Gyermek-
otthon, az Agyag kft., Ráti Kálmán, 
Vaszilcsenkó Róbert, Szanyi Ernő, 
Gerics Vologya, Molnár Sándor, Mi-

sák Ferenc, Molnár József,  a Vízügyi 
hivatal (Molnár D István), Molnár 
László (betonszerkezetekkel),  Bátyi 
László,  Lőrinc Ferenc és a 
nagydobronyi futballcsapat. 
 Jelenleg ilyen létesítmény Kár-
pátalján csak Munkácson és Visken 
van. Amennyiben október nyolcadi-
kára be tudják fejezni a munkálato-

kat, október folyamán Kijevből meg-
kapja a tanács a műszőnyeget.  
 Miután elkészült, a tanács re-
méli kellően ki lesz használva. A pá-
lya ugyanis megfelel kézilabdának, 
röplabdának, futballnak. Nagy előnyt 
jelent a gyermek-sportiskolának is, 
mivel csaknem egész éven lehet hasz-
nálni. A jövőben tervezi a tanács ké-
zilabda, valamint röplabda szakkör 
beindítását.  
 A községi tanács a további 
munkálatokhoz bármilyen segítséget 
szívesen elfogad.  
Segítsük közösen falunk fejlődését! 

Műfüves pálya épül a sportot kedvelőknek 

 A szőlőtermesztés 
utolsó, a borkészítés 
első lépcsője a szüret. 
Idejét jól kell megvá-
lasztani, mivel a bogyók  
cukortartalma éréskor 
egyre növekszik, vi-
szont a bennük levő ér-

tékes savak lebomlanak. A megfelelő 
időpont akkor érkezett el, mikor a cu-
kor és a sav harmonikus egyensúlya 
létrejön. 
 A szüret a bor születésének kez-
dete. Fontos, hogyan végzik. A kézi 
szüretelés az optimális. A szőlősze-
mekből nyert must cukorfoka mutatja 
meg a szőlő érettségi fokát. Ez általá-
ban 16-23 fok közé esik, s az ebből 
készített bor 10-13 % alkoholtartalmú 
lesz. 
Fehérbor készítése 
A fehérbor-szőlőt megmérik, minőség 
és fajta szerint osztályozzák. Első mű-
veletként eltávolítják egymástól a bo-
gyót és a kocsányt, majd ezt követi a 
zúzás, mely a bogyók héját repeszti 
fel. A magától kicsorgó must a leg-
jobb minőségű. A maradékot is kipré-
selik, s ezt általában külön kezelik, 
mivel értéke az előbbitől gyengébb, 
íze fanyarabb. A mustot a cefrétől mi-
előbb különválasztják, a mustot er-
jesztő edényekbe (hordókba) töltik. A 
fehérborok közül (maximum néhány 
óráig) héjon áztatják azokat a fajtákat, 
melyek héja íz- vagy illatanyagokat 
tartalmaz (pl. muskotály, tramini). 
Vörösbor készítése 
 A jó minőségű szőlő húsa nem 
tartalmaz színanyagot, csak a bogyó 
héja. Emiatt a vörösbor készítésénél a 
kocsánytól való elválasztást és a zú-
zást - nyitott kádakban (ún. káci) tör-
ténő - héjon erjesztés követi. Ez általá-
ban 1 hétig tart, mely idő alatt a rend-
szeresen ismétlődő keverés közben 
kerül a héjból a borba a színanyag és a 
cserzőanyag (tannin). A keverésre 
azért van szükség, hogy a kellő szín-
anyag, aroma, cserzőanyag kioldódjon 
a bogyók különböző részéből.  A fe-
hérborral ellentétben csak az erjedés 
befejezte után töltik a bort a hordóba.  
 Az erjedés optimális lefolyásá-
nak az élesztőgomba beindulása és a 

megfelelő hőmérséklet a kritériuma. 
Túl alacsony hőmérsékleten az erjedés 
leállhat, túl magason pedig - ha a must 
hőfoka 27 °C fölé megy - beindulhat a 
tejsavas (mannitos) erjedés, amely a 
borban rossz ízt okoz. Mivel az erje-
dés hőt termel, megfelelő hűtésről és 
szellőzésről is gondoskodni kell.  
 Az erjedés bonyolult kémiai fo-
lyamat. Lényege, hogy a cukor élesztő 
hatására lebomlik, majd közel tíz ké-
miai lépés során - CO2 fejlődése köz-
ben - etil-alkohollá alakul. Az erjedés 
befejeztével a hordókat a kisüzemi 
borászatokban feltöltik, kénezéssel 
gyorsítják meg a letisztulást. 

Borkezelés 
 Kénezés 
 A musthoz és a borhoz általában 
borként vagy kénessavat adnak. A he-
lyesen, mértékkel alkalmazott kénezés 
elősegíti a bor fejlődését, tisztulását, 
és óv egyes borbetegségektől. Nem 
szabad azonban túlzásba vinni, mert 
árt a bor aromájának. A mustot is ké-
nezik, mert antiszeptikus hatása miatt 
visszaszorítja a nemkívánatos élesztő-
fajtákat. A fahordót is kénezéssel óv-
ják a penészedéstől - az üres hordóban 
kénlapot égetnek el. 
 Fejtés  
 A mustba került bogyórészek, 
szennyeződések, elhalt élesztőgombák 
leülepszenek a hordó aljára. Ez a bor-
seprő. A fejtés célja kettős: egyrészt a 
bor elválasztása a seprőtől, másrészt a 
levegőztetés, mely a bor fejlődését 
segíti elő. Idősebb boroknál zártan 
fejtenek: hordóból hordóba csővel. A 
bor tisztulását derítésékkel, szűrések-
kel érik el. 
 Az erjedés befejeződése után a 
bor még diszharmonikus, nyers. A 
szőlő élete a bor alakjában is folytató-
dik. A mustban megtalálható, a szőlő-
szemekből származó elsődleges aro-
mák és az erjesztéskor kialakuló má-
sodlagos aromák után, az érleléskor a 
harmadlagos aromák kifejlődésével 
kapja meg a bor végső jellegét. De a 
kialakult illat, szín és zamat sohasem 
nevezhető véglegesnek. Egyik bornak 
a fiatalos üdeség áll jobban, a másik 
csak évek múltán bontakoztatja ki 
minden szépségét. 

Szüret előtt… 



Események, köszöntők, sport 

Esküvők 
 

2006. szeptember 30-án 
Szanyi M István (Petőfi u. 43 sz.) 

és 
Misák Eleonóra (Tavasz u 49 sz.)  

köti egybe életét.  
 

2006. október 7-én 
Szanyi Sándor (Rákóczi u. 65 sz.)  

és 
 Lőrinc Erzsébet (Nagytemető u. 6 sz.)  

köti egybe életét.  
 

2006. október 14-én 
Iván István (Sislóc)  

és  
Szilvási Ildikó (Csongog út 69 sz.)   

köti egybe életét. 
 

2006. október 19-én 
Szikora Szabolcs (Kisdobrony, Béke út 5 sz.)  

és  
Katona Beáta (Kucsárka u. 4 sz.)   

köti egybe életét.  
 

2006. október 21-én 
Molnár Béla (Csapájev u. 10 sz.)  

és  
Szopó Katalin (Szernye, Kirova u. 39 sz.)   

köti egybe életét.  
 

2006. október 28-án 
Kolozsi András (Beregszász) 

és  
Balog Judit (Csongor út, 110 sz.)   

köti egybe életét.  
  

Ezúton szeretnénk sok boldogságot kívánni számukra. 

Köszöntő 
 

A Nagydobronyi Községi Tanács szeptemberben tartandó születésnapja alkal-
mából köszönti  

Hete Erzsébetet, 
a Nagydobronyi Községi Tanács munkását, 

Badó Józsefet 
Baksa Jánost 

és Balog Sándort, 
a Nagydobronyi Képviselőtestület tagjait. 

Ezúton kívánnak számukra erőt, egészséget, sikerekben gazdag, hosszú boldog életet. 

Anyakönyv (augusztus) 
 

Születtek:        Meghaltak: 
 

Lakatos Róbert     Szilvási József 
Farkas Veronika    Bíró Margit 
Szanyi KM Ferenc Dániel  Hidi János 
Orosz Péter     Ráti Mária 
Bíró Eleonóra     Molnár Kálmán 
Badó Tibor     Farkas Iván 
Molnár Lívia     Molnár József 
Badó János      R. Benedek András 
Hidi Máté 
Kis Rebeka 
Molnár Barbara  
Nagy Ferenc Máté    

Október 12 - én ünnepli 50. születésnapját   
Szilvási József.  

Ezúton kíván számára családja erőt, egészséget, hosszú boldog életet. 
 

 Végetért a 2006-os Ungvári 
Járási bajnokság. Nagydobrony csa-
pata a középmezőnyben az 5. helyen 
végzett, az ifi csapat pedig a 8. he-
lyen fejezett.  
 Szeptember 24-én kezdetét vet-
te az Ungvári Járási Őszi labdarúgó 
kupa. 16 csapat nevezett be, 
N a g y d o b r o n y  H u g y l o v o , 
Csabanyivka és Őrdarmával került 
egy csoportba. Szeptember 24-én 
Hugylovával mérkőztünk, ahol saj-
nos 4:0-ás vereséget szenvedtünk.  
 Az elkövetkező 3 vasárnap csa-
patunk itthon játssza a mérkőzése-
ket : 

Október 1. 
Nagydobrony - Csabanyivka 

Október 8. 
Nagydobrony - Őrdarma 

Október 15. 
Nagydobrony - Hugylovo 

 
Október 22.  

Csabanyivka - Nagydobrony 
Október 29.  

Őrdarma - Nagydobrony 
 
 A csoport 1. és 2. helyezettje 
kerül a legjobb nyolc közé. A ne-
gyeddöntők és a döntők semleges 
pályákon fognak zajlani.  
 Befejeződött továbbá a Stadion 
felújítása.  Két öltöző és két zuhany-
zó áll a csapatok rendelkezésére.  

Befejeződött a Járási Bajnokság 

 Sok szeretettel köszöntik Nagy 
Imrét születésnapja alkalmából.  
    

 Kívánnak számára erőt, egés-
zséget, hosszú boldog életet családja, 
szülei, testvérei. 

   Szeptember27 - én ünnepli 4. születésnapját 
 Szilvási Éva Evelin 

   Ebből az alkalomból szeretettel köszönti őt anyuká-
ka, apukája, a Szanyi nagyszülők, Gabi keresztanyu 
és a dédszülők. 
„Ezen a szép napon azt kívánjuk Neked, 

Betegség és bánat kerüljön el téged. 

A szerencse galambja mindig feléd szálljon, 

Te légy a legboldogabb ezen a világon. 

Ha az élet tova is szalad, 

A legdrágább nekünk akkor is te maradsz.” 

 Nagy Máriát köszöntik 50. 
születésnapja alkalmából szülei és 
testvérei.   
       Kívánnak számára erőt, egés-
zséget, szeretet és békességben el-
töltendő hosszú boldog éveket! 

№ Csapatok játék győzelem döntetlen vereség gólarány pont 

1 Nagyláz  18 12 5 1 36-13 77 

2 Kamjanica 18 12 2 4 39-20 73 

3 Kincses 18 10 5 3 43-19 71 

4 Hugylovo 18 9 2 7 41-33 64 

5 Nagydobrony 18 7 4 7 27-22 61 

6 Őrdarma 18 7 4 7 32-36 58 

7 Alsószlatina 18 6 - 12 34-53 54 

8 Orihovci 18 4 5 9 24-34 53 

9 Szürte 18 4 5 9 21-36 52 

10 Kereknye 18 1 4 13 18-45 42 

№ Csapatok játék győzelem döntetlen vereség gólarány pont 

1 Nagyláz  18 13 3 2 38-12 60 

2 Kereknye 18 12 2 4 43-19 56 

3 Kamjanica 18 10 6 2 29-13 53 

4 Kincses 18 10 2 6 53-18 50 

5 Orihovci 18 9 4 4 46-26 49 

6 Őrdarma 18 8 1 9 40-32 41 

7 Hugylovo 18 7 1 10 31-34 39 

8 Nagydobrony 18 3 5 10 19-24 32 

9 Alsószlatina 18 2 1 15 16-101 25 

10 Szürte 18 1 3 14 18-50 24 

Az ifi csoport végeredménye A felnőtt csoport végeredménye 



Hirdetések 

 
Lapalapító: Nagydobronyi Községi  

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

 

NAGYDOBRONYNAGYDOBRONYNAGYDOBRONYNAGYDOBRONY    
    

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

 

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

Hirdetésével Ön is járuljon hozzá újságunk kiadásához! 

Szolgáltatás 

Lakodalmi edények és evő-
eszközök kölcsönzése.  

Nagydobrony, Tavasz u. 27 
sz. Tel:714-022 (80977001037). 

 
 
Lakodalmak, ese-
mények fotózása, 
videózása, hang-
szerelése.  

Szanyi-Szabó B.  Ady E. u. 35.  
 

Igazolványképek készítése 
Községháza II. emelet (balra).  

Hétfőtől-péntekig 8:00 – 11:00,  
 

Vetőmag 

 
 Vetőmagok nagy választék-
ban kaphatóak, Tavasz u. 27 sz. 
alatt. 

Tel: 714-022. 
 

Egyéb 
A Nagy Kft. (fűrészüzem) mun-
kásokat keres. Jelentkezni lehet 
a Tanya út 6-7. szám alatt min-
den munkanapon 8 órától. Fize-

tés megegyezés szerint.  
Fűrészárú kapható minden mi-

nőségben és mennyiségben.  
 

 A Nagydobronyi SC felkér 
minden sportot kedvelő egyént, 
támogassák a klub fenntartását. 
Támogatásaikat elhelyezhetik a 
következő bankszámlaszámon: 
P r o m i n v e s z t b a n k 
26006301150881,  OKПО 
33222674б МФО 312527 , vagy 
személyesen Misák József el-
nöknél. Felajánlásaikat előre is 
köszönjük. 

Kedves olvasóink! Várjuk észrevételeiket, javasla-
taikat nemcsak lapunk szerkesztésével, hanem a 

falunkon belül lévő problémák megoldásával kap-
csolatban akár személyesen, akár névtelenül 

(községházán található postaládába).   

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 hriv-
nyában 19 %-os, összeg utáni kamattal, dollárban 14 %-os évi 
kamattal. (Szükséges papírok: fizetésről kimutatás, személy-
igazolvány, adószám, munkakönyv, kezes.) 

 

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: 380502108493 

Bútorok  méretre! 
 

    Bútorok megrendelhetőek konyhába, nappaliba, hálószobába, gyerek-
szobába, üzletbe, irodába, bárokba igény szerint, bármilyen színben, modern 
kivitelezésben. (MDF-es ajtók). 
 

Computer-, Tv-, íróasztalok. 
Házhoz szállítás, összeszerelés, garancia! 

Bútor alkatrészek (matracok, tükrök) szintén megrendelhetőek. 
 

Simon Szergely, Ifjúság út 38.  Tel: 80975800644 

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, gáztűz-

helyek kedvező áron, garanciával.  
 

Újdonság: digitális fényképezőgépek! 
 

A telefonok javítását vállaljuk.  
 

Kisdobronyi út: 131 (5. üzlet.).   

 

Állami bejegyzési bizonylat ZT № 416/08 
21.07.2006 

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

 November 1.—Mindenszentek 
napja 

 E nap estéjének halott-tiszteleti szo-
kásai a római Feralia ősi halotti ünnepeiből 
nőttek ki. Mindszentek napja ha szép, tiszta 
időjárású, azzal havas, hideg telet jósol, az 
esővel pedig enyhébbet.  

November 2. halottak napja. 
 A Márton nap (nov. 11.) a gazdasá-
gi élet fontol őszi zárónapja volt, pl. akkor 
hajtották be a Gulyát legelőről. Az időjárás 
előrejelzésbe Márton napja is beleszól: ha 
borús, azzal szürkés telet mutat, ha napfé-
nyes, azzal zimankósat. S ha a körötte lévő 
napokon is napos az idő, ha Márton nyara 
van, akkor igen kemény hideg tél jön.  
 Erzsébet (nov. 19.) a tél és a kará-
csony rámutatónapja: „Szent Erzsébet nap-

ja tél erejét szabja." Mindenütt azt tartják, 
ha esik Erzsébetkor, akkor lágy tél lesz, 
nem kell félni a téli zimankótól, erős hideg-
től, fagyoktól. A gazdák azt mondják, ami-
lyen Erzsébet, olyan lesz decemberben ka-
rácsonykor. Erzsébetkor rendszerint leesik 
az első hó. „Erzsébet megrázza a pende-

lyét”, havazik. Most már mindenfélekép-
pen be kell fejezni az őszi búza vetését. 
 Erre a jóslatra erősít vagy cáfol Ka-
talin (nov. 25.), a mondás szerint: „Ha 

Katalin kopog, karácsony locsog.”Katalin 
rámutatónap, megmutatja január időjárását.  
 András (nov. 30.) az időjóslást az 
egész következő évre adja: a napján leszelt, 
besózott, a 12 hóról elnevezett hagymakari-
kák kalendáriuma szerint azok a hónapok, 
amelyeken újév reggeléig elolvad a só, eső-
sek lesznek majd. Egyes tájakon ez a hagy-
makalendárium Luca napján (dec. 13.) 
vagy a karácsonyi éjféli mise után készítte-
tik. 

Novemberi népi kalendárium 

BORMONDÁSOK 
Ahol a bor az úr, ott az ész koldulni jár! 
 

Bor hajtja a lovat, zab viszi a szekeret! 
 

Bort a serre idd egyszerre, sert a borra 
hagyd máskorra! 
 

Megmutatja a bor, kiben mi lakik! 
 

Az én torkom álló malom, a bor lemegy 
a garaton.  
 

Ez a bor kapitalista! Köze van a tőké-
hez. 
 

Igyunk, hogy pirosodjunk. 
 

Építőanyagok kedvező áron: 
 

• Blokk 
• Tégla 
• Cement 
• Mész 
• Hullámpala 
• Fűrészárú 

 
Tételes vásárlás esetén kedvez-
mény! 
Balogh László 
Tanya út 3 szám. 
 
Nyitvatartás: 8:00 – 17:00  


