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 A Kárpátaljai Református 
Egyház égisze alatt öt éve működő 
Sámuel Alapítvány közreműködé-
sével 2007. február 14-én immáron 
a hatodik családtípusú gyermek-
otthon nyitotta meg kapuit. Az ala-
pítvány által Nagydobronyban vá-
sárolt kétszintes, korszerű lakóház 
adott otthont annak a két árvának, 
kiket a sors megfosztott a szülői 
gondoskodástól.  
 Bocskor Albert és felesége, 
Andrea két fiukkal - a 12 éves Ed-
monddal és a 4 éves Márkkal - költö-
zött be november végén, s három 
hete megérkezett a 9 éves Marika és 
az 5 éves Olga is. Ők testvérek, és a 
beregszentmiklósi gyermekotthonból 
hozták el őket.  

 Az ünnepélyes megnyitóra sok 
vendég érkezett, kiket - az ukrán ha-
gyománynak megfelelően - kenyér-
rel és sóval fogadtak. A befogadó 
házaspárt először Szilvási Zoltán 
polgármester köszöntötte.  
  Iván Kacsur, a megyei köz-
igazgatás elnökhelyettese boldogan 
számolt be arról, hogy a  megyében 
immáron ez a 27. ilyen gyermekott-
hon. Köszönetét fejezte ki az alapít-
ványnak és a szülőknek akik, felvál-
lalták ezt az áldozatos munkát, s 
ajándékul egy mosógépet adományo-
zott számukra.   
 Anatolij Kolibaba, az Ungvári 
Járási Állami Közigazgatás elnöke 
köszöntője után egy televíziót adott 
át a családnak.     

 Héder János lelkipásztor, a 
Kárpátaljai Református Egyház fő-
jegyzője igehirdetésében arra emlé-
keztetett, hogy egy társadalmat az 
jellemez leginkább, hogy annak tag-
jai hogyan viseltet-
nek az árvák, az 
özvegyek, az elha-
gyottak iránt. A 
lelkipásztor azt kí-
vánta, hogy a szere-
tet fészke legyen ez 
az otthon, s a cse-
lekvő szeretet jelle-
mezze mindannyi-
unk életét.  
 A szülők szo-
morúan számoltak 
be arról milyen ne-
héz próbatétel volt 
számukra kiválasz-
tani a gyerekeket a 
sok árva közül. 
Mindemellett na-
gyon boldogok, 

hogy hat árva gyermeknek 
adhatnak otthont, szeretet. 
A napokban ugyanis újabb 
gyermekekkel bővül a 
család: három testvérgyer-
mek - két leány és egy 
kisfiú - meg még egy kis-
lány lel náluk új otthonra, 
családra.  
 A Bocskor házaspár 
- akárcsak a többi családtí-
pusú gyermekotthon szü-
lői - azt vallják, hogy az 
életre kell nevelni a gyer-
mekeket. Albert és Andrea 
már korábban is a nagy 
mértékű önellátásra ren-

dezkedett be. Két tehén, egy most 
született borjú, három kecske, közel 
száz nyúl, megannyi szárnyas bizto-
sítja a család hús-, tej-, túró-, tejföl-, 
tojásellátottságát.  

Családtípusú gyermekotthon — az árvák családra találtak 

RENDELJEN VEZETÉKES TELEFONT! 
 Felhívjuk a kedves érdeklődők figyelmét, ha vezetékes tele-
font szeretne otthonába és ezt még nem kérvényezte, tegye meg 
most!  
 

Címünk: Csap, Vasutas út. 3 (3. emelet). 
Fogadó napok:  Hétfő-csütörtök 7:30 - 16:30 
                        Péntek  7:30 - 15:30 (h.i.sz.) 
 
 A kérvényhez szükséges iratok: személyigazolvány, identifikációs 
szám, valamint másolatuk. Ha rendelkezik valamilyen kedvezménnyel 
(Veterán, rokkantság stb.) azt ezt igazoló okmányt is hozza magával. 
 

 Azon a területen, ahol Önök élnek, Babják Viktor, az Ungvári járási 
milícia körzeti felügyelője végez szolgálatot, aki a Községi Tanács épületében 
tart fogadónapot az alábbi címen: Nagydobrony, Csongor út 2. 
 

Fogadónapok: kedd  14:00 - 16:00-ig. 
  csütörtök 09:00 - 11:00-ig. 

 
 A milícia hatásköréhez tartozó kérdésekkel kapcsolatban a következő 
mobilszámon kaphatnak információt és segítséget: 80979425034. 
 
 Az Ungvári járási belügyi osztály vezető-helyettese Kuzo Vaszil 
Mikolajovics, a polgárvédelmi rendőrség vezetője, szolgálati tel.:63-87-02. 
 
Az Ungvári Járási belügyi osztály ügyelete 
24 órás szolgálatban dolgozik az alábbi  
címen: Onokóc, Fő u. 55. 
Tel: 63-86-81.    

TISZTELT LAKOSSÁG 



Gazdálkodás 

 Nagydobronyban évtizedes hagyományai vannak a 
korai burgonya termesztésének. Igazán korai 
„újkrumplit” leginkább a házi kertekben termesztünk. A 
hősi időkben legkorábban a Kistáblára járó homokos 
iszappal lazított déli fekvésű kertekben vagy a Vótbíró 
Hidi - kertben vethettek. Bizony a legkorábban és a leg-
későbben művelhető kertek vetési ideje között akár egy 
hónap is lehet. 
 A síkfóliás termesztési mód megjelenésével a 
termesztőhely szerepe a koraiságot illetően némileg csök-
kent, inkább az számított, ki takarta a krumpliját fóliával 
és ki nem. 
 A következőkben a fóliatakaró helyes használatá-
ról szeretnék írni. E módszer fő jellemzője, hogy a taka-
róanyagot közvetlenül az elvetett burgonyasorokra terítik. 
Alapvetően kétféle anyag jöhet számításba: a polietilén 
fólia és a fátyolfólia. 
 A fátyolfólia szálas szerkezetű ezért folyadék-, lég
-, hő-, és fényáteresztő. Szakítószilárdságuk nagy, az idő-
járás viszontagságainak jól ellenállnak. Ha a szélük jól 
rögzített az erősebb szélhatás jellegzetes hullámmozgást 
idéz elő rajtuk. 
 A műanyag fólia folytonos, se a víz, se a levegő 
nem tudja átjárni, ezért felhasználás előtt perforálni kell. 
Ezeken a perforációkon keresztül jut át a nedvesség és 
bonyolódik le a levegő cseréje is, amelyek elengedhetet-
lenül fontosak a sikeres termesztés szempontjából. 
 A síkfóliás növénytakarással a növények közvetlen 
közelében biztosítunk számukra kedvezőbb hőmérsékleti- 
és páraviszonyokat. 
 A takarás következében nappal felmelegszik a ta-
laj, a növény és a levegő és az így akkumulált hő éjszakai 
kisugárzását a takaróanyag részben megakadályozza. 
Ezáltal megvédi a növényeket a kisebb talajmenti fagyok-
tól is. A léghőmérséklet csökkenésével a fólia ill. a fá-
tyolfólia, a hőátbocsátása szempontjából üvegszerűen 
viselkedik. Ezért is fontos, hogy  a takarás alatt a talaj 
mindig nedves legyen.  
 Fagyos éjszakán előfordulhat, hogy a takaróanyag 
külső és belső oldalán a pára jéggé fagy. Természetesen a 
fólián a lyukaknál ekkor is van szellőzés, de ez csekély 
mértékű. A megfigyelések alapján azt mondhatjuk, hogy 

a síkfóliás takarás kb. - 4  — -5 C° hideg esetén még kel-
lő védelmet nyújt a növények számára a fagy ellen.  
 Azok a növényi részek, amelyek a jeges takaróhoz 
érnek, természetesen megfagynak, de a növény többi ré-
sze nem károsodik, s így hamar kiheveri a növény ezeket 
a sérüléseket. Mint nálunk köztudott a krumplinál két-
három hét koraiság érhető el takarás hatására.  
 Ami viszont sajnos nem annyira közismert a fóliás 
növénytakaráshoz, a polietilén fóliát perforálni kell. A 
lyukakon keresztül cserélődhet a levegő, bejuthat, a csa-
padék, öntözővíz. A légcsere kettős célt szolgál: egyrészt 
az elhasznált CO2 (széndioxid) pótlását, másrészt a nap-
közben a túlzott fölmelegedés mérséklését. A lyuggatat-
lan fólia alatt egy szép napfényes napon éppúgy megper-
zselődhet a kikelt krumpli, mintha megfagyott volna.  
 A fólia perforálását leggyakrabban kézzel végzik. 
A fóliát tekercsben alacsony fordulatszámon 10 mm-es 
fúróval kifúrják. A fúró hegyét a teljes tekercs átfúrása 
közben 2-5 alkalommal ki kell venni és vízben le kell 
hűteni. Ellenkező esetben a felmelegedés következtében a 
lyukak mentén összeolvadhat a fólia és a letekerésnél 
szétszakadhat. A tekercs átmérőjétől függően érdemes 

minden második lyuksort 
csak félig kifúrni. Így az 
egész fólián egyenletesebb 
lesz a lyukak elhelyezkedé-
se. 
 Fontos kérdés milyen 
legyen a nyitottság, az 1 m2-
re eső lyukak száma. A 
lyuksűrűség függ a növény-
fajtól, az ültetés idejétől és a 
takarás tervezett időtartamá-
tól. A korai krumplinál 5 
hetes takarási időt feltételez-
ve 400-500 lyuk/m2 
perforáltságú fólia használa-
ta javasolható, ami annyit 

jelent, hogy a lyukak egymástól való távolsága 4,5 cm. 
Tessék utána számolni: így perforálva a fólia felületének 
nem egészen 4 %-a jut a lyukakra.  
 Persze a fent leírt módszer a fólia perforálására az 

új, tekercsben 
lévő anyagra 
használható. A 
használt fólia 
esetében más 
módszert kell 
alkalmazni.  
 A fólia 
l e s z e d é s é n e k 
idejét több ténye-
ző határozza 
meg:  
— a takart nö-
vény igénye;  
— az uralkodó 
időjárási viszo-
nyok; 
— a takart nö-
vény fejlettsége. 
 A korai 
krumpli általá-
ban április 3. 
dekádjában fej-
lődik oda, hogy 
kifeszíti a taka-

róanyagot, ez azonban nem egyedüli meghatározója a 
kitakarás idejének. Ha az időjárás-jelentés talajmenti fa-
gyokat jelez előre, érdemes elhalasztani a kitakarást ak-
kor is, ha egyébként indokolt lenne. A kitakarás általában 
akkor időszerű, ha a krumpli fejlődéséhez a szabadföldi 
hőmérsékleti viszonyok is kielégítőek — kb. 20 C° 
nappali hőmérséklet.  
 A jól perforált kellően nyitott polietilén fólia 
addig a növényen tartható, mint a fátyolfólia.  
 A fólia leszedésének van néhány általános 
szabálya. A kitakarást lehetőleg a késő délutáni vagy az 
esti órákban végezzük. Jó, ha borús, enyhén csapadékos 
napon történhet a fólia leszedése. Feltétlen kerüljük a 
szeles időt, hiszen a fólia alatt a párásabb mikroklímához 
szokott növényeket nagyon megviseli kitakaráskor a szél.  
       

Őrhidi László 

A korai burgonya síkfóliás takarása 

A fólialyukasztás módja:  
az egyik lyuksort a tekercs 

közepéig, a másik lyuksort a 
fele mélységig fúrjuk. 

A fólialyukasztás vázlata különböző 
lyukbőségnél 

200 lyuk/m2 : a = 7,1 cm, b = 3,5 cm 
400 lyuk/m2 : a = 5,0 cm, b = 2,5 cm 
600 lyuk/m2 : a = 4,1 cm, b = 2,0 cm 
800 lyuk/m2 : a = 3,5 cm, b = 1,8 cm 
1000 lyuk/m2: a = 3,2 cm, b = 1,6 cm 

 A Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal tájé-
koztatása szerint az utóbbi időben az ázsiai országok-
ban elterjedt a madarak influenzás megbetegedése, e 
veszélyes betegség egyes esetei pedig a szomszédos 
országokban (Románia, Törökország, Oroszország) is 
megjelentek, emiatt fennáll annak lehetősége, hogy a 
szörnyű betegséget megyénkbe is behurcolják. A ma-
dárinfluenza fertőző heveny járványos megbetegedés, 
amely az A csoportba tartozó vírusok különböző mo-
difikációi /módosulásai/ okoznak, közte a N5 vírus is. 
Régóta ismert, hogy a madárinfluenzában a házi ba-

romfi és a vadon élő szárnyasok, különösen a vízi szárnyasok (kacsa, vadlúd), vala-
mint a tyúk, pulyka és gyöngytyúk betegedhetnek meg. A szinantropikus állatok — 
galambok, varjak, papagájok, kanárik stb. is megkaphatják e betegséget. 
Gyakran merül fel a kérdés: „Vajon jelent-e veszélyt az emberre ez a kór?” 
 A tudósok túlnyomó többsége a madárinfluenza-vírust a vidospecifikus 
(fajokra jellemző) vírusok közé sorolja, vagyis azok közé, amelyek más állatfajtákat 
vagy az embert nem képesek megfertőzni. Ugyanakkor a Thaiföldről, Vietnamból, 
Romániából érkező hírek szerint az emberre halálos veszélyt jelentő H5N1 madár-
influenza-vírust különítettek el, vagyis egyes esetekben emberek is megbetegedhet-
nek madárinfluenzában. 

E betegség keletkezésének legvalószínűbb forrása és terjesztője a beteg 
vagy betegséget átvészelt szárnyas, a baromfitenyésztés nyers terméke és hulladéka, 
a fertőzött takarmány és víz. Nagy távolságokra a költöző madarak vonulásuk útján 
juttatják el a betegséget. 

A különböző szárnyasok életkor szerinti csoportjaiban fellépő madár-
influenza fő szimptómái az orr-és szájüreg, a légcső és légutak nyálkahártyái-
nak különféle fertőzése, amely fertőzés hurut, nátha, az orrüreg gennyes vála-
déka, a taréj és a csőr alatti lebenyek duzzanata, megkékülése, a fej és a nyak 
megvastagodása és a begy petyhüdtté válása, a test magas hőmérséklete formá-
jában jelentkezik: a szárnyas kókadttá válik, bágyadt, keveset mozog, megszű-

nik tojni. 
A betegség megelőzése érdekében az alábbiakat kell tennünk: 
- minden baromfitelepet állítsunk át zárt üzemelési módra; 
- a veszélyeztetett régiókban tilos a szárnyasok vadászata, ellenőrizetlen 

áthelyezése és értékesítése; 
- fokozott mértékben ellenőrizzük az 

állategészségügyi szabályok betartását a szár-
nyasok komplektálásánál és tartásánál a barom-
fitelepeken; 

- a magánszektorban megengedhetetlen, 
hogy a szárnyasok saját udvarukról szabadon 
kijárjanak; 

- külön megelőző eljárást kell eszközöl-
ni a madárinfluenza vírusa ellen. A szárnyasok 
megbetegedésének első gyanús jelére és a fent 
jelzett szimptómák megjelenésekor feltétlenül 
tájékoztatni kell a helyi illetékes állami állat-
egészségügyi szakembereket. 

A szárnyasok megbetegedése, elhullása esetén kérjük, haladéktalanul telefonáljanak 
az alábbi telefonszámokra: 
Beregszászi járás —(241) 2-30-32 Nagybereznai járás—(235) 2-10-48 
Nagyszőlősi járás — (243) 2-47-79 Volóci járás — (236) 2-23-35; 2-27-79 
Ilosvai járás — (244) 2-29-83 Ökörmezői járás — (246) 2-14-59 
Munkácsi járás — (231) 2-33-50 Perecsenyi járás—(245) 2-16-91 
Rahói járás—(232) 2-14-36 Szolyvai járás — (233) 2-14-34 
Técsői járás — (234) 2-11-26 Ungvári járás—(212) 67-12-37 
Huszti járás (242) 4-30-37 Ungvár — (03112) 67-11 -24; 22-07-72 
Munkács — (231) 2-12-29  

Megyei Állategészségügyi Laboratórium (80312)22-59-56,22-19-76 
 

KÁRPÁTALJAI MEGYEI ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI 
FŐOSZTÁLY 

VIGYAZAT! MADÁRINFLUENZA-VESZÉLY! 

 



Események, köszöntők, hirdetések 

KöszöntőKöszöntőKöszöntőKöszöntő    
A Nagydobronyi Községi Tanács ezúton szeretné  

köszönteni születésnapjuk alakalmából 
Ráti FerencRáti FerencRáti FerencRáti Ferenc    
földmérőt,  

Molnár D IstvánMolnár D IstvánMolnár D IstvánMolnár D István    
képviselőt. 

Kívánnak számukra erőt, egészséget, sikerekben gazdag, 
hosszú boldog életet. 

Születtek:  
Kuruc Bianka (Sumna 12) 

 
 
 

Elhaláloztak: 
Pinte Jolán (Csapájev 5) 
Hidi Borbála (Vásártér 8) 
Misák Ferenc (Kucsárka 29) 
Bátyi Ferenc (Király 12) 
Szanyi Kálmán (Kossuth 49) 

Anyakönyv (Február) 

OXIGEN  
Minőség megfizethető áron 

Márkás sportruházati cikkek és farmer nadrágok! 
(Férfi és női kollekció) 

20% kedvezmény 
február 1-től — március 8-ig. 

Használja ki a lehetőséget. 
Kisdobronyi út 131.  

(5. üzlet, a mobiltelefonos felett.) 
Nyitva tartás: 8:00 – 17:00  

Ráti László 

Az UNIFA Kft. (lambéria cég) a következőket kínálja a kedves érdek-
lődőknek: 

 

• fűrészárú minden méretben és mennyiségben 
• fából készült ajtók és ablakok bármilyen kivitelezésben 
• méretre elkészített bútorok (Konyhába, nappaliba, hálószobába, iro-
dába, stb., ill. polcok, TV és számítógép asztalok, stb.). A bútorok kivá-
lasztásában és megtervezésében tapasztalt  szakemberek várják Önöket. 
• Bútorlapok szabása. 

Tegye egyedivé általunk lakását!Tegye egyedivé általunk lakását!Tegye egyedivé általunk lakását!Tegye egyedivé általunk lakását!    

 
Nagydobronyi lakosok számára kedvezőbb árakat kínálunk! 

SMS BOX 
 A 10 C a legkirályabb osztály és 
még a Trio-nak, hogy remélem 11 után 
is jó barátok maradunk. Jelszó: a TRIO 
összetart. BETTI.  
 Aki R. Nórának írta a múltkor 
azt a verset, azt üzenem, hogy szálljon 
le RÓLA! Mert Ő az enyém! 
 Nagydobronyba üzenem Heni-
nek, hogy túl rá van szállva egy pasira. 
 Charlinak, hogy ő a legszebb és 
l e g a r a n y o s a b b  p a s i  e g é s z 

Nagydobronyban. Egy ismeretlen isme-
rős. Írj a baby jeligére.  Puszi. 
 

 
Üzeneteiteket elküldhetitek a követ-
kező telefonszámra: +380979031810  
vagy  a nagydobrony@gmail.com 
email címre.  
 Az üzenetek szövegéért felelős-
séget a szerkesztőség nem vállal, to-
vábbá a hozzájuk kapcsolódó  infor-
mációkat  nem tárolja el és semmi-
lyen esetben sem adja ki. 

A Prominvesztbank új betéti formát vezetett be hrivnyában és valutában 1 éves futam-
időre: 

A betét éves kamata 11 - 14% -hrivnyában, külföldi valutában 7-9%. 
    

A letét legkisebb összege:  500 hrivnya 
                100 USD  vagy   EURO 

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

 
Részletes tájékoztató: Nagydobrony,  Kisdobronyi út 137 sz.  
A Prominvesztbank fiókintézete. 

Hozzon jövedelmező és jó döntést! 

Március 8. - Nőnap!  
 

"Szép reggel az asszony: pihenést lehellő 
Arca szelíd hajnal, friss hajnali szellő, 

Puha gyenge harmat, gyümölcs üde hamva; 
Szava rigó-ének mélyebb fuvodalma." 

 
 Mindenki számára ismerős dátum a március 8., ezen a na-

pon ugyanis sok országban a főszerep a hölgyeké, lányoké, édesanyáké és nagy-
mamáké. A Nemzetközi Nőnap immár majd egy évszázada ösztönzi megemléke-
zésre a fiúkat és férfiakat. Ilyenkor köszöntik hölgyismerőseiket a férfiak, ki vi-
rággal, ki apróbb vagy nagyobb ajándékokkal, esetleg néhány kedves szóval.  
 Bár nem egy örömteli alkalom szülte ezt az ün-
nepnapot, ma már kevesen tudják, honnan ered, hogyan 
alakult ez az ünnep. 1908-ban, New Yorkban járunk. Az 
ottani varrónők, szám szerint úgy 40000 nő fellázadt és 
harcot indított a jogaiért és azért, hogy a nőkkel is em-
berségesebben bánjanak. Ezt a napot nyilvánították 
Nemzetközi Nőnappá, amely Ukrajnában is nemzeti ün-
nep. 
   A nőkről sokan, sokféleképpen vélekednek, köl-
tőket ihlettek, festők ecsetjeit keltették életre, és sok más 
művészeti ág hirdeti alkotásaiban a nők különlegességét, 
szépségét, bájait. Ezen a napon a férfiak igyekeznek ki-
vételes bánásmódban részesíteni barátnőjüket, feleségü-

ket, hölgy rokonaikat. 
 S bár tudva lévő, hogy a női lélek érzé-
keny és szeretetre éhes, s nemcsak az évnek ezen 
a napján kívánja a törődést, mégis boldogsággal 
tölti el az a kényeztetés, melyet ezen a napon 
kap. Sok férfi nyilatkozott már úgy, hogy a nő-
vel élni néha gyönyörű érzés, olykor teher, néha 
felemelő, máskor nyűg, egy mégis bizonyos: 
nélkülük élni nem lehet. Hiszen gondoskodóak, 
szeretnek, aggódnak, féltenek, ha kell, simogat-
nak, s ha szükséges korholnak, vagy éppen hall-
gatnak. Mégis szeretnek, s ezért sokan hálásak is 
nekik.  

 S elárulok így végezetül egy titkot is! A nő is olyan, mint egy virág. Minél 
több gondoskodást és törődést kap a párjától, annál szebb és sugárzóbb! 

Férfiak!  
Gondoskodjatok róluk, hogy még nagyon sokáig szépek maradjanak! 

- Miért nem találják a rendőrpalota támadó-
it? - Nem volt rajtuk azonosító jelvény. 
 
Idősebb Fradi-szurkoló készülődik az esti 
meccsre. A felesége nézi, amint férje csupa  
zöld-fehérbe öltözik. Egyszer csak megszó-
lal: 
 - Apukám, ahogy elnézlek, Te jobban szere-
ted a Fradit, mint engem. 
- Anyukám, ahogy elnézlek, lassan már az 
Újpestet is! 
 
Szása ül a Volga partján és töpreng: 
- Ha ledobnának egy atombombát, eltűnnék 
én is és a vodka is. Ha neutronbombát dob-
nának le, csak én tűnnék el, s a vodka meg-
maradna. De ez milyen szörnyű bomba lehe-
tett, hogy csak a vodka tűnt el… 
 
 - Mondd, komám, ha végigpiálod az egész 
éjszakát, akkor összetörve ébredsz? 
- Nem komám, én még nőtlen vagyok! 
 
Három részeg fekszik az árokban. Az egyik 
szellent egy hatalmasat, mire a mellette fek-
vő: 
- Egészségedre! 
Kinyitja erre a harmadik is a szemét: 
- Töltsetek nekem is! 
 
Kohn úr, az optikus, egy jól menő üzlet tu-
lajdonosa. Tanítja a fiát, hogyan kell kiszol-

gálni a vevőket: 
- Ha elkészült a szemüveg, akkor mondd a 
vevőnek, hogy 10 dollárba kerül. Meglátod, 
hogy grimaszol-e vagy nem. Ha nem grima-
szol, tedd hozzá: a keret, a lencse még 10 
dollárba kerül. Ha még mindig nem változik 
az arckifejezése, akkor közöld vele: darabja. 

A koncentrációs táborban a parancsnok: 
- Hozzák ide a legkeményebb zsidót! 
A katonák elmennek, majd egy koszos, ron-
gyos, öreg zsidóval térnek vissza. A parancs-
nok meg is jegyzi. 
- Ez a legkeményebb zsidó a táborban? 
- Ez, uram. 
- Mindegy, vigyék a kazánba! 
Mire a zsidó: 
- Már megint? 

Móricka beszélget a nagymamájával: 
 - Móricka! Ugye tudod, hogy csernobilban 
születtél? 
Móricka lehajtja a fejét. 
- Móricka! Ugye tudod, hogy anyukád is 
csernobilban született? 
Móricka lehajtja a másik fejét is. 
 
A hajóskapitány leszól a fűtőnek: 
- Görbe fát tegyen a tűzre, mert fordulunk! 
- A fűtő visszakérdez: 
- Jobbra vagy balra? 
 

HUMORBONBONOK 

A NAGYDOBRONYNAGYDOBRONYNAGYDOBRONYNAGYDOBRONY  havilap szerkesztősége Boldog Nőnapot kíván minden 
kedves hölgy olvasójának a közelgő ünnep alkalmából! 

„Rózsaszirmok legyenek talpad alatt,  
Égi fény mossa meg arcodat.  

Angyalok vezessenek végig utadon,  
Kerüljön el bánat, fájdalom.” 



 
Lapalapító és fenntartó:  

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 evőeszkö-

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

  
Igazolványképek készítése 

Községháza II. emelet (balra).  
Hétfőtől-péntekig 8:00 – 11:00,  
   13:00 - 16:00 

 
 Vetőmagok nagy választékban 
kaphatóak, Tavasz u. 27 sz. alatt  
 Tel: 714-022. 

      
Lakodalmak, események fotózása, 

videózása, hangszerelése.  
Le ne késen megrendelni ben-

nünket!   
Szanyi-Szabó B.  Ady E. u. 35 
 
Masszázs szalon működik az Alvég 

út 18-as szám alatt.  

Masszőr Kiss Irénke.  
Nyitva tartás: 

 Hétfő, szerda, péntek.  
Érdeklődni a 380967480511 vagy a 

714-114-es számon lehet.  
 

Tőzeg alapú tápkocka föld eladó 
250 literes kiszerelésben korlátolt 

mennyiségben.  
Palánta nevelő (műtrágyával és 

vegyszerekkel kevert): 85 hr/zsák. 
Tiszta tőzeg: 70 hr/zsák. 

Kapható a készlet erejéig a  Cson-
gor út 85 szám alatt Őrhidi László-

nál. 
  

AVON 
 Miért érdemes AVON tanácsadó-
nőnek lenne: 

• kereseti lehetőség 
• Ingyenes belépés 
• Ajándékok 

 Ha te is szeretnél csatlakozni hívj: 
8-050-550-6127.  

MOBILTELEFONOK 
Új  és használt mobiltelefonok, valamint tartozékaik széles választékát kínáljuk.  

Kezdő csomagok és felöltőkártyák igény szerint:  
 

UMC, Kyivstar Djuice, Life, Beeline, Jeans. 

 
 Háztartási berendezések: hűtőszekrények, mélyhűtők, mosógépek, gáztűzhelyek 

kedvező áron, garanciával.  
 

Újdonság: digitális fényképezőgépek, kamerák! 
 

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. 

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 

A Nagy Kft. (fűrészüzem) 
 a Tanya út 6-7. szám alatt 

fűrészárút kínál minden minőségben,  
formában és mennyiségben.  

 
 
 

A hét minden nap-
ján az önök rendel-

kezésére állunk.  
 

Külföldre történő 
fuvarozást is válla-

lunk! 
 

Bútorok rendelésre: 
konyhába, nappaliba, hálószobába, gyerekszobába 

óriási színválasztékkal, 
Computer-, Tv-, íróasztalok. 

 

Kisdobronyi út 116 szám alatt.  

Zazulics László       Tel: 80987714765 
 

Szatmári István 
Ajtók és ablakok rendelésre 

Tavaszra - Fitt forma! 
 
Februártól újra beindul az Aerobik-kör. Érdek-
lődni lehet, a 714-152-es telefonszámon. 

 
Jó minőségű tápok és takarmányok olcsón 

Érdeklődni lehet: 
Nagy Ferenc 

Éger u. 50 sz. alatt  Tel: 714 - 225 
Mobil:80968503777 

Nagy tétel esetén házhozszállítás! 

Műtrágya eladó kis és nagy tételben .  
Molnár János 
Béke út 13. 
Tel:714-252 

 Mobil: 
80501571562. 

Műanyag szaporító-cserép közvetlenül a gyártótól! 
Irányár: 10 cm átmérőjű — 0,22 hr. 
     12 cm átmérőjű — 0,32 hr. 

Nagy tétel esetén házhozszállítás!  
Cím: Koncháza, Turjanyica út 8. sz.      Tel: 5-37-20 
 Mobil: 80505235845 


