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SZŐKE JENŐ:  
PEDAGÓGUS NAPRA 

Távolból elnézzük a "kékellő" erdőt, 
Enyhe szélfuvallat hajt egy bárányfelhőt, 

Napot nem takarja, aranyló sugara, 
Szórja szerte fényét: PEDAGÓGUS NAPRA. 

Mezei virágok pompáznak e fényben, 
Vibrál a délibáb néma rezdülésben, 
Hajladozó fűzfa ad nyugtató árnyat, 

Sok kis iskolásnak, kik ma erre járnak. 

Vadvirágot szednek, csokorba kötik azt, 
Dallal köszöntik ők, a késői tavaszt 
Majd viruló arcal, remegő kezekkel 
Tanároknak adják, hálás szeretettel. 

Két napos ünnep keretében méltatták a pedagógusok ünnepét a 
Nagydobronyi Középiskolában. 2006. szeptember 28-án ugyanis iskolánk 
adott otthont a járási pedagógus napi rendezvénynek, ahol minden ungvári 
járási tanügyi intézmény képviseltette magát. A tisztelt egybegyűlt pedagó-
gusokat a Járási Tanügyi osztály vezetője 
Tretennik Szvetlana és Gazda Erzsébet, a 
járási tanügyi osztály vezetőjének helyette-
se köszöntötte.    

A köszöntő beszédek után kitüntették 
azokat a pedagógusokat, akik az elmúlt 
tanév folyamán kiemelkedő, eredményes 
munkájukkal bizonyították hivatásuk iránti 
szeretetet, elkötelezettséget. A kitüntettek 
között volt iskolánk igazgatóhelyettese Ka-
tona-Mironova Berta és Szanyi Erika ma-
tematika tanárnő.  

Az ünnepi rendezvény ezek után a gye-
rekek köszöntő műsorával folytatódott, 
akik versekkel, dalokkal, táncokkal kedveskedtek a járásból összegyűlt taná-
roknak. Fellépett iskolánk ének- és tánckara, a Napsugár Óvoda, a 
Nagydobronyi Református Líceum, a Cservonai Középiskola valamint az 
eszenyi Ritmus táncegyüttes.  

A fergeteges és egyben megható fellépések után ünnepi ebéd várta a 
meghívott vendégeket. 

Szeptember 29-én már szűkebb körben folytatódott a pedagógus napi ün-
nepség. Rövidített órák keretében folyt a tanítás, míg a szünetekben minden 
osztály egy-egy szál virággal lepte meg tanáraikat, osztályfőnökeiket. Az 
órák után iskolánk ének- és tánckara egy kis műsorral köszöntötte a 
Nagydobronyi Középiskola tantestületét, Hidi Anita és Hidi Erika vezetésé-
vel. A fellépések előtt ifj. 
Kántor József köszöntötte 
kollégáit.  

- Ez valóban a mi na-
punk, de jó lenne, minden 
nap ez lenne:  a megbecsü-
lés, tisztelet, szeretet napja. 
A munkánk hivatás, ebből 
köztudott tény megélni nem 
lehet. Számunkra a fizetség 
a tanulók által visszaadott 
szeretet, tudás. Kívánom, 
hogy a tanári szakma meg-
becsült legyen, kívánok 
olyan növendékeket, akik 
kikerülve iskolánkból to-
vább viszik a Kárpátaljai magyarságot. A szeretet, kitartás, a hit ne csak 
megmaradjon, de erősödjön bennünk, mely meghozza gyümölcsét. Kívánok 
erőt, egészséget a további munkájukhoz. 

A Nagydobronyi Községi tanács is erőt, kitartást, megbecsülést, eredmé-
nyes munkát kíván az egész nagydobronyi tantestületnek.   

Október első vasárnapja — Pedagógusok napja 

 A Nagydobronyi Közégi  Tanács felkér minden a jóindulatú és 
érző szívű embert, hogy anyagilag támogassák  a Kossuth utcában élő  
Gönczi családot, akik 18 éves fiuk, István rehabilitációja előtt állnak, 
aki baleset következtében súlyos agykárosodást szenvedett. A kezelést 
Magyarországon tudnák elvégezni. 
  Továbbá a Kucsárkában élő özvegy Végh Margit, szintén két 
mentálisan súlyosan sérült  gyermekét gondozza, kiknek gyógykeze-
léséhez, téli tüzelőjének finanszírozásához, valamint életkörülményeik 
jobbításához  kérjük az Önök támogatását. 

 Bármilyen kis összeg elősegíthetné ezen beteg emberek gyógyu-
lását és életkörülményeik javítását.  
 Adományaikat az érintett családoknál helyezhetik el.  
      Jóindulatukat előre is köszönjük. 

JÓTÉKONYSÁGI FELHÍVÁS! 

A Nagydobronyi Középiskola ének- és tánckara. 

 A Nagydobronyi községi tanács felhívja a lakosok figyel-
mét a 2006-os földadó haladéktalan befizetésére. Az adót hét-
főtől-péntekig fizethetik be a községházán  8:00 — 16:00 óra 
között Szilvási Erzsébetnél. 

Figyelem! 

Tretennik Szvetlana, a Járási Tanügyi 
osztály vezetője köszönti a pedagógusokat 

Nemcsak az elmúlt évek, de az 
idei év sem kedvezett túlságosan a gaz-
dáknak Nagydobronyban.  Egyre nehe-
zebbek a feltételek, egyre nehezebb a 
versenyfutás a piaci kereslettel. A mező-
gazdaság jelenlegi és jövőbeli helyzeté-
ről beszélgettünk Nagy Ferenccel, a 
„Nagy” farmergazdaság vezetőjével.   
   - Hogyan indult, milyen remények-
kel kecsegtetett az idei esztendei kezdés a 
mezőgazdaságban? 
 - Ez az év is baljóslóan indult. Ké-
sőn kezdődtek a vetegetések a sok esőzés 
miatt, az üzemanyag, a műtrágya, a nö-
vényvédő szerek és a vetőmagok árai is 
jócskán emelkedtek. Végül sikerült el-
vetni a tavaszi gabonát, kukoricát, földbe 
került a burgonya, valamint a káposzta-
mag is. Már csak az időjárásnak kellett 
volna kedveznie. De sajnos a betakarítás-
nál szintén közbe szólt a hosszú esőzés, a 
búza egy része ott maradt a földeken, 
nem csak nekünk, de a kisebb gazdáknak 
is. Amit pedig learattunk, az esőnek kö-
szönhetően gyengébb minőségű lett.  
 - Elfogadható-e az évi termésát-
lag? 
 - Ha figyelembe vesszük azt, hogy 
egy hektár megművelési költsége 1000 
hrivnya körüli (szántás, tárcsázás, vetés, 
műtrágya, gyomirtás, aratás stb.), a 17 
mázsás hektáronkénti átlag az eladási 
árakat nézve nem túl sok. Már az elmúlt 
esztendőben és az idén is a gabona érté-
kesítése után éppen, hogy visszakaptuk a 
befektetett pénzünket. 
 - Ez a tendencia a kisebb gazdákra 
is vonatkozik? 
 - A „kisebb” gazdák még nehe-
zebb helyzetben vannak, ugyanis tudo-
másom szerint még kisebb termésátlagot 

takaríthattak be, sokuk le sem arattak, 
így anyagilag ráfizettek. 
 - Mi lehet a kiút a helyzet megol-
dására? 
 - Megoldást nem is tudom mi je-
lentené. Legfontosabb lenne talán meg-
szervezni az értékesítést. Elfogadhatóbb 
üzemagyag, vetőmag árakat biztosítani. 
Az állami támogatás is jó lenne, bár az 
éven a regisztrált farmerek kaptak ugyan 
100 hrivnyát hektáronként az államtól, 
de az utána járás, valamint az adók a föl-
dekre és a munkásokra szinte teljesen 
elvette ezt az összeget. Évek óta problé-
ma a jó vetőmag beszerzése, nálunk 
ugyanis szinte lehetetlen első osztályú 
vetőmagot beszerezni, ha pedig van is 
nem tudjuk, hogy valóban azt fizetjük e 
ki jó pénzért, amit kértünk.  
 - A környező falvakban is hasonló 
a helyzet? 
 - Azt kell elmondanom sajnos, 
hogy még sokkal rosszabb. Egyes falvak-
ban a földek csaknem 90 %-a parlagon 
hever.  

- A jövő évre nézve milyen kilátá-
sok vannak? Mit ajánl a kisebb gazdál-
kodóknak? 

- Kilátások? Nem merek előre 
semmit jósolni. Talán már ettől rosszabb 
nem lesz. Ha nagyon kicsi is a nyereség, 
de megpróbáljuk művelni továbbra is a 
földeket, nem szeretnénk elbocsátani a 
munkásainkat, adunk magunknak és a 
mezőgazdaságnak egy újabb esélyt. Ta-
nácsolni pedig azt tudom a gazdáknak, 
próbálják meg kollektívabban művelni a 
földeket, ne csak egyfélét termesszenek,  
de ha tehetik megtakarított pénzüket ne a 
mezőgazdaságba fektessék.  

Gazdálkodjunk nyereségesen, de hogyan? 



Szemezgető 

 A Kárpáti Terminál osztrák-
ukrán vegyesvállalat osztrák elnöke, 
Leopold Holzinger  egy 13 
személyes, Gazel típusú kisbuszt 
adományozott a Nagydobronyi 
Református Irgalmas Samaritánus 
Egészségügyi Gyermekotthonnak. 
Az otthon 67 növendéke bizonyára 
jó hasznát veszi az ajándéknak, 
melyet személyesen adott át  az 
osztrák adományozó. 
 Az egész világra kiterjedő 
szállítmányozó multicéget vezető 
bécsi üzletember nemrég töltötte be 
60. születésnapját. Az ezen 
alkalomból rendezett ünnepi 
partijára azzal hívta meg vendégeit, 
hogy nem kér ajándékot, ellenben 
j ó t é k o n y s á g i 
gyűjtést szervez 
egy gyermek-
otthon javára. 
 - Több éve 
vannak üzleti 
k a p c s o l a t a i m 
Ukrajnával, ezért 
úgy határoztam: itt 
fogok segíteni. A 
Kárpáti Terminál 
v e z e t ő i  a 
n a g y d o b r o n y i 
árvaházat ajánlották figyelmembe, 
ahol egy kisbusznak látták hiányát, 
mivel a sajátjuk elavult. A 
helyszínen járva kellemesen 
csalódtam, látva, milyen szép 

környezetben, milyen nevelői 
odaadás mellett élnek ezek a 
gyermekek. Azt kívánom a 
gyermekotthon lakóinak, hogy a 
következőkben is  legyenek 
boldogok,  fogadják hálával 
mindazt, amit az otthon dolgozói 
s z í v v e l - l é l e k k e l  n yú j t a n a k 
számukra. Örülök, hogy ide került a 
jó szívvel adott segítségünk - 
nyilatkozta  Leopold Holzinger. 
 Az adomány átadásánál jelen 
volt többek között Igor Koltunov, a 
K á r p á t i  T e r m i n á l  u k r á n 
főigazgatója, valamint Mihajlo 
Fedinec, az Ungvári Járási Tanács 
elnöke. Id. Katkó László igazgató 
körbekalauzolta a vendégeket az 

otthonban, a növendékek pedig 
énekes-táncos műsort adtak. 
 

Forrás: Kárpátalja hetilap 

Ajándék a nagydobronyi gyermekotthonnak  

 2006. október 6-án 5. alkalom-
mal került megrendezésre a 
Kárpátaljai Vállalkozásfejlesztési 
Központ, a Budapesti Gazdasági 
Főiskola kereskedelmi és idegenfor-
galmi karának kirendeltsége és a 
Nagydobronyi  Polgármesteri 
Hivatal közös szervezésében az Új 
K é z f o g á s  K ö z a l a p í t v á n y 
támogatásával a Nagydobronyi 
Faluházban   a vásárral egybekötött 
I I .  K á r p á t a l j a i  M a g y a r 
Népművészeti  és Kézműves 
Kiállítás, valamint a Falusi 
Vendéglátó Turizmus és a Népi 
Kézműves Hagyományok Fórum. A 
rendezvény háziasszonya és egyik 
legnagyobb helyi szervezője Jani 
Csilla volt. 
 A rendezvény keretében sor 
került a Magyar Köztársaság 
Ga z da s ág i  é s  Kö z l ek ed é s i 
Minisztériuma által támogatott 
falusi vendéglátó szakképzés 
záróvizsgájára és tanévzárójára. 
Húsz Ung-vidéki hallgató vizsgázott 
le és kapta meg a Budapesti 
Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, 
Vendéglátó-ipari és Idegenforgalmi 
Fő iskolai  Kara Nyíregyházi 
K i h e l y e z e t t  K o n z u l t á c i ó s 
Központjának minősítését. 
 A kiállítást Szilvásy Zoltán, 
Nagydobrony polgármestere nyitotta 
meg. 
 Dupka György, a Kárpátaljai 
Vállalkozásfejlesztési Központ 
igazgatója, az UMDSZ alelnöke 
üdvözölte a fórum díszvendégeit, 
akik között ott voltak Nagy Attila és 
Kulcsár Antal konzulok, a Magyar 
K ö z t á r s a s á g  U n g v á r i 
Főkonzulátusának képviselői, dr. 
Hanusz  Árpád  ny í regyházi 
tanszékvezető, a FATOSZ alelnöke, 
Szűcs Sándor, Téglás polgármestere, 
Tarpai József, az Ukrán—Magyar 
Területfejlesztési Iroda igazgatója, 
Kőszeghy Elemér megyei képviselő, 
az UMDSZ alelnöke, az igazi 
Kárpáti Igaz Szó főszerkesztője. 
 Dr. Hanusz Árpád örömét 
fejezte ki, hogy másodízben került 
s o r  a  k á rp á t a l j a i  ma g ya r 
népművészeti és kézműves tárgyak 
bemutatójára. 
 A kiállítók — köztük Ötvös 
Ida, a Viski Zöld Falusi Turizmus 
Szövetség e lnöke ,  a  v iski 
kézművesek csoportjának vezetője, 
Dánics Éva és Jáger Katalin, a 
tiszántúli kézművesek csoportjának 
vezetője, Prófusz Marianna, a Bereg 
Alkotóegyesület elnöke, a beregi 
hímző népművészek csoportjának 
vezetője, Filep Éva, a mezővári 
népművészek csoportjának vezetője, 
Vass Jenő, a munkácsi járási 
b e r e g r á k o s i  n é p m ű v é s z e k 

csoportjának vezetője, Jani Csilla, a 
nagydobron yi  népművésze k 
csoportjának képviselő je — 
gazdagon díszítet t tablókon 
je lení te t ték meg az  egyes 
magyarlakta településekre jellemző 
n é p i  m e s t e r s é g e k h e z  é s 
népművészeti hagyományokhoz 
kapcsolódó tárgyakat, hímzéseket, 
v á s z o n s z ö v é s e k e t ,  i l l e t v e 
parasztszőnyegeket, a csuhé-, sás- és 
kosárfonás népi termékeit, a 
fazekasság formavilágát, a népi 
gasztronómiai termékeket. 
 Nincs módunk arra, hogy téte-
lesen felsoroljuk, mit látott a közön-
ség ezen a bemutatón. Ám azt bizton 
állíthatjuk, hogy az anyag egyre 
gazdagabbá válik. Hisz a viski csu-
héfonók táskái, kenyértartói stb. 
mellett megcsodálhattuk a 
beregrákosi asszonyok gyönyörű 
kézimunkáit, a Bereg Alkotóegyesü-
let tagjainak szőtteseit, festményeit, 
a mezőváriak gyékényből készült 
használati tárgyait, kézimunkáit, a 
tiszántúli falvak (Újakli és a környe-
ző községek) ügyes asszonyainak 
szőtteseit, varrottasait, az ottani 
mesterek kerámiából, csuhéból, bú-
zaszalmából, cirokból készült ötletes 
munkáit. A résztvevők mintegy ön-
szorgalomból azt is bemutatták, 
hogy hányféle lekvárral, gyümölcs-
ízzel, gombából, különböző zöldség-
félékből készült finomságokkal vár-
ják vendégeiket. 

 A résztvevők megosztották 
egymással a vendéglátással és 
hagyományőrzéssel kapcsolatos 
ismereteiket, tapasztalataikat. Tarpai 
József bejelentette, hogy október 
végén népművészeti termékeket 
bemutató állandó kiállítási termet 
ava tnak  Be regs zás zban .  A 
turisztikai iroda olyan katalógus és 
adatbázis elkészítését is vállalja, 
amely számba venné a kárpátaljai 
kézműves mestereket, falusi 
vendéglátókat. 
 Dupka György zárszavában 
értékelte a kistérségekre jellemző 
népművészeti és kézműves tárgyak 
bemutatóját. A fórum résztvevői 
egyetértettek abban, hogy a kiállítást 
minden évben meg kell rendezni. A 
tárgyak értékesítésében nagy 
szerepet vállalhat a zöld turizmus 
mozgalom és a falusi vendéglátás. 
Végezetül felhívta a jelenlévők 
f i g y e l m é t ,  h o g y  a  G K M 
támogatásával a dr. Hanusz Árpád 
tanár vezette oktatói gárda 2006. 
november 4-én, Mezőváriban 
folytatja a falusi vendéglátó 
szakképzést. 
 
Forrás: Ukrajnai Magyar Krónika 

Falusi Vendéglátó Turizmus és a Népi Kézműves Hagyományok 

 Évek óta problémát jelent a hideg közeledtével a Nagydobronyi 
Napsugár Óvoda fűtésének megoldása. Mivel a rendszer már egyrészt 
annyira elavult, elhasználódott, hogy szinte lehetetlen a fűtés, másrészt 
viszont nem gázkazánokhoz volt tervezve. Egy hónappal ezelőtt úgy állt 
a helyzet, hogy télire be kell zárni az óvodát, ha nem kezdik el sürgősen 
a felújítást. Hidegben ugyanis nem lehet foglalkozni a gyerekekkel. 
 Nemrégiben személyesen vizsgálta meg az ügyet  Kolibaba A. V., 
az Ungvári Járási Állami Adminisztráció vezetője, s ezek után a Járási 
Tanács  50 000  hrivnya előleget jelölt ki a munkálatok megkezdésére. 
Az oktatás mellett fog folyamatosan cserélődni a megsérült, elavult ele-
mek cseréje.  
 Remélhetőleg az év végéig, további támogatásokkal be fogják tud-
ni fejezni a munkálatokat. 

Felújítják az óvoda fűtési rendszerét  

A Prominvesztbank új betéti formát vezetett be hrivnyában és valu-
tában 1 éves futamidőre: 

A betét éves kamata 13 - 14% -hrivnyában, külföldi valutában 
8%. 

    
A letét legkisebb összege: 100 hrivnya 

     100 USD  vagy   EURO 

 Kedvező feltételeket kínálunk kölcsön felvételére hrivnyában 
19 %-os összeg utáni kamattal, dollárban 14 %-os évi kamattal. 
(Szükséges papírok: fizetésről kimutatás, személyigazolvány, adó-
szám, munkakönyv, kezes.) 

 
Részletes tájékoztató: Nagydobrony,      Kisdobronyi út 



Események, köszöntők, sport 

EsküvőkEsküvőkEsküvőkEsküvők    
 

2006. november 04-én 
Balog László (Sport u. 17 sz.)  

és 
 Pinte Erika (Kossuth u. 77 sz.) 

köti egybe életét. 
 

2006. november 11-én 
Úr Tibor (Kisdobrony, Petőfi u. 78 sz.)  

és 
 Pinte Erika (Ady Endre u. 39 sz.) 

köti egybe életét. 
 

2006. november 18-án 
Szanyi László (Kisdobronyi út. 72 sz.)  

és 
Molnár Valéria (Kisdobronyi út. 101 

sz.) 
köti egybe életét. 

  
Ezúton szeretnénk sok boldogságot kívánni számukra. 

 

KöszöntőKöszöntőKöszöntőKöszöntő    
 

A Nagydobronyi Községi Tanács októberben tartandó születésnapja alkalmából köszönti  
Popka Erzsébetet,Popka Erzsébetet,Popka Erzsébetet,Popka Erzsébetet,    

a Nagydobronyi községi tanács könyvelőjét,  
    

Hidi Zoltánt,Hidi Zoltánt,Hidi Zoltánt,Hidi Zoltánt,    
a    Nagydobronyi Képviselőtestület tagját. 

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

Anyakönyv (október) 
 

Születtek:        Meghaltak: 
 

Balog Valentin   Pap Szeréna 
Balog Borbála   Lakatos Elena 
Pap Gyula    Pinte Sándor 
      Ferencsik Izabella 
      Pap Aladár 

 Ahogyan már az előző számban is jeleztük, 
megkezdődött az Ungvári Járási Őszi labdarúgó 
kupa.  Sajnos csapatunkra ez idáig a csoportmér-
kőzéseken nem lehettünk túlságosan büszkék. 
 Október 1-én Csabanyivka csapatával csap-
tak össze focistáink hazai pályán,  ahol sajnos 2:4
-es vereséget szenvedtek. 
 Október 8-án Nagydobrony - Őrdalma mér-

kőzésre vártak szurkolóink, de nagy sajnálatunkra az 
ellenfél csapata nem érkezett meg, így csapatunknak 
ítélték a győzelmet. 
 Október 15-én Hugylovo csapata érkezett hoz-
zánk. Végre felnőtt labdarugó csapatunk régi arcát 
mutatta és nagyon szép játékkal 4:2-es győzelmet ara-
tott. 
  A jól megérdemelt győzelem után  a mérkőzése-
ket Csabanyivkán és Őrdarmán kell megvívnia csapa-
tunknak így  kevés reményünk maradt a továbbjutásra. 

Ungvári Járási Őszi labdarúgó kupa 

 A Nagydobronyi Községi Tanács és a községháza dol-
gozói sok szeretettel köszöntik Nagytiszteletű Kolozsy 
András lelkész urat és Balog Juditot házasságkötésük al-
kalmából. 

Ezúton kívánjuk számukra, hogy házaséletükben uralkodjék a 
mindenre kiterjedő gyengéd figyelmesség és szeretet, valósítsák meg 
azokat az álmaikat és vágyaikat, amelyek életüket szebbé és 
boldogabbá tehetik. 

 Október 19-én a Nagydobronyi Stadionban az Ungvári Járási iskola-
bajnokság egyik csoportselejtezője zajlott le, melyen  négy csapat mérkőzött 
a továbbjutásért.  
 A Nagydobronyi Középiskola futballcsapata bizo-
nyult jobbnak a körkörös mérkőzéseken, maga mögé 
utasítva a Nagydobronyi Református Líceum csapatát, 
amely második lett. A Cservonai Középiskola csapata 
lett a harmadik, míg az Eszenyi Középiskola végzett az 
utolsó helyen  a csoportban.  
 A másik három csoport mérkőzései is zajlanak, s várjuk a 
Nagydobronyi Középiskola csapatának sikeres folytatását a döntőben.  

Ungvári Járási Iskolabajnokság 

 Tréfahasáb 
 Ki az abszolút rendőr? 
Aki letartóztatja a lopótököt és a 
gyilkos galócát és tetten éri a 
naplopót.  

- 
 Egy okos és egy buta rendőr 
valamint Hófehérke megy az er-
dőben. Látnak egy 1000 forintost, 
melyik veszi fel? 
- A buta rendőr. 
- És mért? 
- Mert okos rendőr és Hófehérke 
csak a mesében léteznek...  

 - 
 Az útépítésen a főnök oda-
megy a munkásokhoz:  
- Fiúk, nem érkeztek meg a lapá-
tok.  
- Sebaj, majd egymásra támasz-
kodunk. 

 - 
 A munkás építkezésen be-
megy a műszakvezetőhöz:  
- Főnök, nyikorog a talicska, meg 
kellene zsírozni...  
- Aztán hogy nyikorog az a talics-
ka?  
- Haá így: nyik... nyik... nyik... 
nyik...  
- Ki van rúgva!!!!!  
- De miért?  
- Mert így kellene nyikorognia: 
nyik-nyik-nyik-nyik.  

- 
 A gyerekek az igeragozást 
tanulják az iskolában.  
-Én fázom, te fázol, ő fázik. Mi-
lyen időben van ez Móricka?  
-Hidegben.  

- 
 Pistike nézegeti a vasútállo-
máson a vonatokat:  
-Apu, a mozdonynak miért nincs 
kismozdonya?  
-Mert rézből van a fütyülője.  

- 

Pistike futva állít be a zöldséges 
nőhöz, kikapja zsebéből a cédulát 
és máris gondolkodás nélkül ha-
darja:  
-"Két kilo hagyma, két kilo ká-
poszta, három kilo krumpli, és vi-
gyázz, hogy a vén hárpia ne nyom-
ja le ujjával a mérleget!"  

- 

A szőke és a barna nézik a 6 órás 
híradót. Egy pasas le akar ugrani 
egy hídról, mire a barna így szól:  
- Fogadjunk 50 dollárba, hogy le-
ugrik!  
- Rendben! - feleli a szőke. Eltelik 
pár perc, a pasas leugrik, a szőke 
meg odaadja az 50 dolcsit.  
- Nem, nem fogadhatom el. - rea-
gál a barna - Már láttam az 5 órás 
h írekben ,  hogy  leugrott .  
- Tedd csak el - így a szőke -, én 
is láttam, de nem gondoltam hogy 
újra megteszi! 

 Ferencsik Izabella született 1907. április 1-én a volt Csehszlovákia terüle-
tén Kisparkányon és meghalt 2006. október 17-én lakhelyén Nagydobronyban. Élt 
99 évet.  
 1935-ben házasságot kötött Ferencsik Gyulával, akivel 17 évet éltek boldog 
házasságban. Ez idő alatt született hét gyermekük, akikből sajnos csak ötöt tudott 
felnevelni, mivel kettő elhunyt. 
 54 évet élt özvegyen, dolgozott a Nagydobronyi Középiskolában, mint taka-
rítónő és élete utolsó napjáig élt egy háztartásban fiával Kálmánnal. 
 Gyermekei megajándékozták őt nyolc unokával, tizenhat dédunokával és két 
ükunokával.  
 1994-ben elvesztette lányát Ilonát és 2004-ben fiát Gyulát. 
 Búcsúznak tőle gyermekei László, Erzsébet és Kálmán, valamint azok csa-
ládjai. 
 Emléke mindig velünk marad, nyugodjon békében. 
 

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik Ferencsik Izabellát utolsó útjára 
elkísérték, temetésén részt vettek, sírján a kegyelet virágait elhelyezték és a család 

fájdalmában osztoztak.  
 A gyászoló család. 

Elhunyt falunk legidősebb embere 



 
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 kö-
szöntő 10 hr. A reklámok díja: 50 cm2 = 10 hr. A hirdetéseket személyesen a szerkesztőségben lehet feladni, hétfőtől-péntekig 8:00-11:00 óra között. 

Apróhirdetések 
Lakodalmi edények és evőeszközök 

kölcsönzése.  
Nagydobrony, Tavasz u. 27 sz. Tel:714-

022 (80977001037). 
  

Igazolványképek készítése 
Községháza II. emelet (balra).  
Hétfőtől-péntekig 8:00 – 11:00,  

 
 Vetőmagok nagy választékban kaphatóak, 
Tavasz u. 27 sz. alatt. 

Tel: 714-022. 

A Nagy Kft. (fűrészüzem) munkásokat ke-
res. Jelentkezni lehet a Tanya út 6-7. szám 
alatt minden munkanapon 8 órától. Fizetés 

megegyezés szerint.  
Fűrészárú kapható minden minőségben és 

mennyiségben.  
 

 A Nagydobronyi SC felkér minden sportot 
kedvelő egyént, támogassák a klub fenntartá-
sát. Támogatásaikat elhelyezhetik a követke-
ző bankszámlaszámon: Prominvesztbank 
26006301150881, OKПО 33222674б МФО 
312527 , vagy személyesen Misák József 

Bútorok  méretre! 
 

    Bútorok megrendelhetőek konyhába, nappaliba, hálószo-
bába, gyerekszobába, 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 Szergej, Ifjúság út 38.  Tel: 80975800644 

MOBILTELEFONOK 
Új  és használt mobiltelefonok, valamint tartozékaik széles válasz-

tékát kínáljuk.  
Kezdő csomagok és felöltőkártyák igény szerint:  
 

UMC, Kyivstar Djuice, Life, Beeline, Jeans. 

 
 Háztartási berendezések: hűtőszekrények, mélyhűtők, mosógépek, 

gáztűzhelyek kedvező áron, garanciával.  
 

Újdonság: digitális fényképezőgépek! 
 

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

 

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. 

Építőanyagok kedvező áron: 
• Blokk 
• Tégla 
• Cement 
• Mész 
• Hullámpala 
• Fűrészárú 

Tételes vásárlás esetén kedvezmény! 
Balogh László          

Tanya út 3 szám. 
 Nyitvatartás: 8:00 – 17:00  

Lakodalmak, ese-

mények fotózása, vi-

deózása, hangszerelé-

se.  

Szanyi-Szabó B.   

November 1. - Mindenszentek nap-
ja 

 E nap estéjének halott-tiszteleti 
szokásai a római Feralia ősi halotti 
ünnepeiből nőttek ki. Mindszentek 
napja ha szép, tiszta időjárású, azzal 
havas, hideg telet jósol, az esővel pe-
dig enyhébbet. Manapság is a halot-
takra emlékezünk ilyenkor. Szokás a 
sírok megtisztítása, rendbe hozása. 
Ilyenkor fel is díszítik a sírokat, virá-
gokat visznek, gyertyát gyújtanak az 
elhunytak tiszteletére.  

November 2. - Halottak napja 
 Ez a nap is a halottaké. Az 
élőknek viszont tilos a munka.  
 A Márton nap (nov. 11.) a 
gazdasági élet fontol őszi zárónapja 
volt, pl. akkor hajtották be a Gulyát  a 
legelőről. A naphoz kapcsolódva em-
legetik Márton lúdját, ugyanis ez a 
lúd hízlalásának az ideje. Egyébként 
ezen a napon ludat illik enni. Aki 
ugyanis nem eszik ezen a napon libát, 
az egész évben éhezni fog. A liba-
lakomához ilyenkor az új bort is meg-
kóstolják, ezért mondják azt, hogy "a 
bornak Márton a bírája." Az időjárás 
előrejelzésbe Márton napja is bele-
szól: ha borús, azzal szürkés telet mu-
tat, ha napfényes, 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 
karácsony rámutatónapja: „Szent Er-
zsébet napja tél erejét szabja." Min-
denütt azt tartják, ha esik Erzsébetkor, 
akkor lágy tél lesz, nem kell félni a 
téli zimankótól, erős hidegtől, fa-
gyoktól. A gazdák azt mondják, ami-
lyen Erzsébet, olyan lesz december-
ben karácsonykor. Erzsébetkor rend-
szerint leesik az első hó. „Erzsébet 
megrázza a pendelyét”, havazik. 
Most már mindenféleképpen be kell 
fejezni az őszi búza vetését. 
 Erre a jóslatra erősít vagy cáfol 
Katalin (nov. 25.), a mondás szerint: 
„Ha Katalin kopog, karácsony lo-
csog.” Katalin rámutatónap, megmu-
tatja a január időjárását.  
 András (nov. 30.) az időjóslást 
az egész következő évre adja: a nap-
ján leszelt, besózott, a 12 hóról elne-
vezett hagymakarikák kalendáriuma 
szerint azok a hónapok, amelyeken 
újév reggeléig elolvad a só, esősek 
lesznek majd. Egyes tájakon ez a 
hagymakalendárium Luca napján 
(dec. 13.) vagy a karácsonyi éjféli 
mise után készíttetik. Andrással befe-
jeződik a zajos mulatozás időszaka, 
mert elkezdődik az advent.  

Novemberi népi kalendárium, időjóslások 

November hónapot a népi hagyományban Szent András havának, 

Nyilas havának, vagy Őszutó hónak nevezik.  

SMS box 
Kedves fiatalok!  

 Más újságokban közkedvelten működik az egymásnak küldött rövid 
egymondatos kis üzenetek. Következő novemberi számunkban lehetősége-
tek lesz immár a Nagydobrorony újságban is sms-ek által üzenni egymás-
nak. Üzeneteiteket elküldhetitek a következő telefonszámra: 
+380979031810.  
 Az üzenetekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget, nem tárolja 
el, nem ad ki róluk semmilyen információkat.  

Világnapok 
November 17. - Füstmentes Nap  

 Az Egészségügyi Világszervezet kezdeményezésére november 17-ét Füstmentes 
Nappá nyilvánították. Ezen a napon azt hangsúlyozzák, hogy a dohányosoknak nincs 
joguk ártani nemdohányzó embertársaiknak. 

November 20. - Ifjú Zenebarátok Napja 
 Az Ifjú Zenebarátok Nemzetközi Szövetsége 1968 tavaszán Lisszabonban tartott 
kongresszusának határozata alapján 1968 óta ünneplik. 

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 


