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 2007. március 25-
én megnyitotta ajtaját az 
„АМБАР”, a környék 
legnagyobb modern és 
kényelmes bevásárlóköz-
pontja.   
 Az üzlet hivatalos 
megnyitóján Szilvási 
Zoltán polgármester  
vágta el a szalagot, s 
köszöntötte a jelenlévő-
ket, nagy örömét fejez-
vén ki, hogy ilyen léte-
sítménnyel gazdagodott 
falunk. 
 A megnyitó ün-
nepséget egész délután 
tartó programok  alkot-
ták, melyen a szép szám-
mal megjelent látogatók és vásárlók apró 
ajándékokat kaptak.  A gyerekeket rajz– és 
táncverseny,  a felnőtteket pedig karaoké 
show és egyéb szórakozási lehetőségek vár-
ták. Azon vásárlók pedig, akik 30 hr fölött 
vásároltak, ajándéksorsoláson vettek részt, 

amely 18:00 órától kezdődött.  Az érdeklő-
dők továbbá kóstolót kaphattak az üzletben 
árusított termékekből.  
 A széles délutáni műsorral és a sok 
ajándékkal a szervezők bebizonyították hoz-
záállásukat a nagydobronyi vásárlókhoz.   

Bevásárlóközpont falunkban 

A Nagydobronyi Református Egyházközség Vezetőségének felhívása! 
 Tisztelt egyháztagok! 

 Mind a három temető területén gondok vannak a szeméttárolással. Röviden, rendet-
lenség uralkodik. A temető egy olyan közterület, ahol előbb-utóbb mindenki megfordul és 
egy ilyen helyen illene megtartani a tisztaságot és a rendet. Ahhoz, hogy mindez megvaló-
suljon, a sír látogatók és sír gondozók részéről egy kis együttműködésre lenne szükség. 
 A szemétlerakó helyekre hamarosan jelzőtáblákat fogunk kihelyezni „elhasznált 
koszorúk” és „egyéb szemét” felirattal, ahová majd a szemetet és az elhasznált koszorúkat 
külön-külön lerakhatják. Tisztelettel megkérünk mindenkit, hogy az elhasznált koszorúkat és 
az egyéb szemetet a jelzőtáblák mögötti területen helyezzék el, lehetőleg egy rakásra, meg-
könnyítve ezzel a szemételtakarítást. 
 Előre is köszönjük együttműködésüket! 
 Isten gazdag áldása kísérje életüket! 

Az Egyházközség Vezetősége 

Szemét az árokparton, szemét a kapunál! 

Felhívás! 
 Felhívjuk a tisztelt lakosok figyelmét, hogy a sertéspiac 2007. április 
15-től a Nagydobronyi Sportpálya területén kap helyet.  
 A tanács továbbá a Sportpályát jelölte ki ideiglenesen a falunkba érke-
ző mezőgazdasági termékeket nagybani felvásárlók   járművei számára.   

Tisztasági hónap! 
 A tavasz beköszöntésével felgyülemlett a szemét falunk területén. Sajnos a lakosság 
előszeretettel helyezi el a tavaszi nagytakarítás által felgyülemlett szemetet a különböző 
közterületeken.  
 Ennek okáért „Tisztasági hónap” címmel a Nagydobronyi Községi Tanács felhívja a 
lakosság figyelmét a háztáji területek megtisztítására és rendbetételére. Minden lakos és vál-
lalat kötelessége tisztán tartani az épületéhez tartozó, bár közterületnek számító területeket 
(vízelvezető árkok, tópartok, portaszegélyek, járdák stb.). Amennyiben a lakosság és a válla-
latok nem végzik el a szemét és más anyagok eltakarítását, a tanács végrehajtó bizottsága 
170 hr-ás maximális büntetést szabhat ki az érintettekre.  
 Ezen kívül mindenki köteles  rendbe tartani a következő földek környezetét: telekhe-
lyek, kiegészítések, bérelt földek, farmerföldek, egyéb mezőgazdasági földek (összeszedni a 
szemetet, kitakarítani a vízelvezető kanálisokat a bokroktól, biztosítani az utak járhatóságát, 
stb.).  
  A polgármesteri hivatal a lakosság kérésére felszólít minden traktortulajdonost, 
amennyiben teheti tárcsázza le a földje körüli mezei utakat, a járhatóság érdekében.  
 A lakosság számára megszervezett és pontosan végzett szemétszállítás óta sem vehe-
tő észre nagyobb rend falunk területén. Tisztelt NAGYDOBRONYIAK! Ne a megszokás, 
könnyelműség legyen úrrá Önökön, ne a szomszédokat nézzék, hanem saját maguk tisztasá-
gát, s ezzel egészségét.  

 Szennyvízkérdés 
  Falunk utcáin végighaladva, kimondhatjuk több tucat helyen förtelmes szag terjeng a 
levegőben, mivel sok helyen mindennemű szennyvíz az árkokba folyik le. Ezzel veszélyez-
tetjük ivóvizünk tisztaságát és egészségünket is.  A tanács felszólítja mindazokat, akik még 
nem rendelkeznek szennyvíztárolóval, 2007.  június végéig szíveskedjenek megépíteni. 
2007. július 1-től a tanács kénytelen lesz bírságot kiszabni a lakosokra.  

Felhívás! 
 A Nagydobronyi Állami  Kommunális Vállalat felhívja a lakosság fi-
gyelmét, hogy a szemétszállítás minden reggel 6:30 –tól fog történni.   

 Az Atya mindnyájunkért odaadta egy-
szülött és szent Fiát, Jézus Krisztust. Izsák 
feláldozása, - Ábrahám próbatétele - érzékel-
teti némileg, mit jelentett Istennek, mint 
Atyának Jézus, az egyetlen Fiú halálba adása 
értünk. Amit Ábrahámnak végül is nem kel-
lett valóságosan megtennie, azt az Atya ér-
tünk megtette. Elküldte Jézust és engedte, 
hogy keresztre feszítsék és meghaljon. 
„Tulajdon Fiát nem kímélte”, mert jobban 
szeretett minket... 

Isten szent és bűngyűlölő, a bűnt 
büntetlenül nem hagyja. De kegyelmezni 
akart az embernek, mert a bűnt ugyan gyűlö-
li, de a bűnöst szereti. Ezért a bűnt teljes szi-
gorral megbüntette, ám Jézus Krisztusban Ő 
maga vette magára a büntetést. A saját egy-
szülött Fián, „az egyetlenegyen, akit szere-

tett” - 1Móz 22,2 - hajtotta végre a nekünk 
bűneinkért, lázadásunkért jogosan kijáró bün-
tetést. A kereszt az Atya fantasztikus megol-
dása az ember megmentésére! Így Jézus 
Krisztus áldozatáért lehetséges a bűnbocsánat 
és elindult az új teremtés. 

Ha Isten ennyire szeret minket, bű-
nös, ellene lázadó embereket, hogy Jézust 
értünk a keresztre adta, akkor „hogyne aján-

dékozna Vele együtt mindent minekünk”? 
Mit jelent ez? 
A „Vele együtt” először is azt jelen-

ti, hogy Isten a maga céljaira váltott meg 
minket és nem a mi emberi céljainkra. Nem 
azért váltott meg minket, hogy most már 
eredményesebben járhassuk a magunk útját, 
hatékonyabban éljünk önmagunkért, hogy 
még Isten is kiszolgálja önző, énközpontú 
lényünket. 

A „Vele együtt” azt jelenti, hogy 
Isten magát Jézus Krisztust ajándékozza ne-
künk, hogy Ő legyen életünk és értékrendünk 
középpontjában, hogy érte éljünk. Az Atya 
azért adta nekünk Krisztust, hogy magunk 

helyett Őt szeressük a legjobban. Az Atya 
jobban szeretett minket, mint a Fiút, a Fiú 
jobban szeretett minket, mint az életet. A 
méltó válasz, az Isten szeretetével arányban 
álló viszontszeretet az, ha mi pedig Őt szeret-
jük a legjobban. Amikor mindenek felett és 
mindenek előtt Jézus Krisztus személye a 
legfontosabb! 

Mi az a „minden”, amit Krisztussal 
együtt kapunk? Péter így mondja: „az Ő iste-

ni ereje mindennel megajándékozott minket, 

ami az életre és a kegyességre való” - 2Pt 
1,3. 

Az élet a Biblia fogalmai szerint az 
Úr Jézus Krisztussal való harmonikus szere-
tet-közösség. Ez egy valóságosan megtapasz-
talható és működő kapcsolat, melyben Isten 
kedvében járó életet igyekszem élni, vagyis 
igyekszem életemmel és szavaimmal ma-
gasztalni „dicsőséges kegyelmét” - Ef 1,6. 
Az örök élet pedig nem más, mint ennek az 
Úrral való közösségnek a kiteljesedése, mely-
ben egyre jobban megismerjük Őt a teljessé-
gig - Jn 17,3. 

A „minden”-ben, amit Istentől aján-
dékként kapunk, az élethez szükségesek mel-
lett a másik, amit Péter kiemel, hogy meg-
kapjuk mindazt is, ami a kegyesség megvaló-
sításához szükséges. A kegyesség szó az em-
bernek az Istennel szembeni magatartását, az 
iránta érzett szeretet és tisztelet megnyilvánu-
lásait foglalja össze. Ez tehát azt jelenti, hogy 
a megváltással és Krisztus személyével, a 
Vele való, ajándékba kapott kapcsolattal 
együtt megkapunk mindent ahhoz is, hogy 
méltó választ adhassunk Isten szeretetére. 
Ajándékba kapjuk még azt is, hogy sikerüljön 
nekünk Krisztust szeretni a legjobban és előt-
te kedves életet élni, hiszen megváltotta 
„tulajdon népét dicsőségének magasztalásá-
ra” – Ef 1,14. 

A Nagydobronyi Községi Tanács minden kedves 
lakosnak áldott húsvétot, fess locsolókat, illatos 

kölnivizet, sok hímes tojást, jól megérdemelt  
pihenést kíván.  

A kereszt örömüzenete 
 

„Aki az Ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem 

mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna 

vele együtt mindent minekünk?” (Rm 8,32.) 



Kultúra — Gazdálkodás 

 A Nagydobronyi Középiskolában évek óta hagyo-
mányosan megünnepeljük Március 15-ét. A műsorban 
fellépő gyerekek énekszóval, szép szavalatokkal emlékez-
tetik a közönség soraiban ülő társaikat arra, hogy újra itt 
a tavasz legnagyobb nemzeti ünnepe. És arra is, hogy 
1848 tavasza a népek tavasza volt, a szabadság tavasza, 
amikor európa szabadságszerető népei, köztük kiemelke-
dő hősiességű harcban a magyarok is, szembeszálltak a 
zsarnoksággal.   
    „Márciusban búcsúzunk a téltől és köszöntjük a 
tavaszt… Márciust a forradalom hónapjaként is emlegetjük. 
Büszkén emlékezünk március 15-ére, a dicsőséges forrada-
lomra – kezdte ünnepélyes megnyitó beszédét Ráti Béla ta-
nár úr. 
Beszédé-
ben érzék-
letesen 
elevenítet-
te fel az 
akkori 
eseménye-
ket: Kos-
suth Lajos 
követjárá-
sát Bécs-
ben, az 
áprilisi 
törvénye-
ket, me-
lyek utat 
nyitottak a 
polgári 
fejlődésnek, egy új Magyarország felépítéséhez. Beszélt a 
császári hatalom támadásáról, mely önvédelmi harcra kész-
tette a nemzetet.  
  „1849 tavaszán a magyar honvédsereg hatalmas sikereket 
aratott. Mégis az osztrákok – orosz segítséggel – vérbe foj-
tották a szabadságharcot. Győzött a császári és cári se-
reg.”— fejezte be a szónok a történelmi tények ismertetését. 
És ezen a ponton feltette azokat a kérdéseket, amelyeket 
minden gondolkodó magyar feltett már legalább egyszer 
önmagának, történészeknek, politikusoknak 1849 óta szám-
talanszor: „Hiábavaló volt a forradalom és szabadságharc?  
Hiába indult el 1848. március 15-én reggel az a maroknyi 
fiatalember az egyetem felé? Hiába özönlött a nép Kossuth 
szavára a zászló alá? Értelmetlen volt a lelkesedés, a mene-
telés a tavaszi sárban, az ágyútűzbe rohanás, az emberfeletti 
hősiesség?” 

  S a válasz: „Jogos harc soha nincs hiába. Forradalom, amit 
megérlelt az idő, soha nincs hiába. Ha elbukik, akkor is tett 
valamit.” A forradalom és szabadságharc értékelését beszéde 
végén a tanár úr a legilletékesebb, Kossuth Lajos szavaival 
tette teljessé: 
 „ Nem győztünk, de harcoltunk. 
   Nem döntöttük meg a zsarnokság hatalmát, de menetét 
feltartóztattuk. 
   Nem mentettük meg az országunkat, de védelmeztük azt. 
   És ha majd egyszer megírják történelmünket, nyugodtan 
állíthatjuk: ELLENÁLLTUNK!” 
  Az ünnepi beszédet az iskola ének és tánckarának 
valamint versmondó tanulóinak szereplése követte. A Hidi 
Erika énektanárnő által irányított kórus a forradalmi alka-
lomhoz illően a két legismertebb Kossuth-nótát, a Nemzetőr-
dalt és – a korábbi szabadságharcos hagyományokra utalva – 
a Csínom Palkó… kezdetű kuruc nótát adta elő. Az iskola 
tánckara, melyet Hidi Anita koreográfus készített fel, ma-
gyar tánccal lepte meg a közönséget.  
   S hogy a költészet se maradjon ki, a 8. d osztály tanu-
lói Petőfi Sándor 15-ik március, 1848 című versét adták elő, 
melyben a költő, egy nappal a nagy nap után, versben foglal-
ta össze a forradalom eseményeit. A költő már akkor tudta, 
hogy korszakalkotó jelentőséggel bírt az az esős márciusi 
nap, s nem titkolta büszkeségét amiatt, hogy ismert  költőből 
történelemformáló személyiséggé emelkedett:         
 

Magyar történet múzsája, 
Vésd ezeket kövedre, 
Az utóvilág tudtára 
Ottan álljon örökre. 

 
S te, szívem ha hozzád férne, 
Hogy kevély légy, lehetnél! 

E hős ifjúság vezére 
Voltam e nagy tetteknél. 

 
Egy ilyen nap vezérsége, 
S díjazva van az élet… 
Napoleon dicsősége, 

Teveled sem cserélek! 
 

 Az ünnepség után a Nagydobronyi Középiskola diák-
jai nemzeti ünnepünk alkalmából megkoszorúzták Zombory 
Antal honvéd százados sírját a nagytemetőben. 

 
Varga Sándor 

Március 15. – a magyar szabadság napja 

 A szabadföldi paprika termesztésben 
minden eldől július közepéig. Ez előtt van 
lehetőségünk a jobb minőség és a nagyobb 
termés érdekében befolyásolni a növényt. 
Ezért különösen fontos, hogy a szaporítás, 
palántanevelés eredményeképpen tökéletes 
palántát kapjunk. Ha július közepéig megbe-
tegszik az állomány, vagy megakad a nö-
vény fejlődése az időről időre elégtelen fel-
tételek miatt, vagy egyszerűen csak bármi-
lyen okból kicsik maradnak a bokrok, kizárt 
a későbbi feljavítás. Erre nem ad lehetőséget 
sem már a kialakult növény erőléte sem az 
akkora már túl erős összetételében a kék 
tartomány felé tolódott napsugárzás. 
 A szaporítás minden mozzanata külö-
nös jelentőséggel bír. 
 Mivel legtöbbször saját magunk által 
fogott vetőmagot vetünk feltétlenül csává-
zunk a vírusbetegségek ellen NaOH (nátron 
lúg) 2% oldatával tíz percig, majd folyó 
vízzel alaposan öblítünk. A vírusok által 
okozott tüneteket a tenyészidő folyamán 
gyógyítani nem lehet, csak a csávázás ad 
módot megelőző védekezésre.  

 Az előcsíráztatással jelentősen előbb-
re hozható a kelés, ezzel rövidebb időt 
adunk a talajban lévő, magot károsító szer-
vezeteknek. Előnye csak akkor van, ha a 
vetés után az előcsíráztatási körülményekkel 
megközelítően azonos hő– és nedvesség 
viszonyokat tudunk teremteni. Ellenkező 
esetben az érzékeny csírázó magvak elpu-
hulnak (bezabál). Ha az előcsíráztatott ma-
got rövid idő alatt visszaszárítjuk eredeti 
nedvességtartalmára, ez a veszély elhárul. A 
visszaszárított magot a vetésig több hétig is 

tárolhatjuk, a száraz maggal a vetés is köny-
nyebb.  

A tüllzacskóba kötött magot 20—30 
ºC nedves homokba előcsírázatjuk. Na-
gyobb mennyiséget tömegének kb. felének 
megfelelő vízmennyiséggel három négy 
alkalommal (ahogy felveszi a vizet) meg-
duzzasztjuk, vékony rétegben—nehogy be-
fulladjon-20-30 ºC csíráztatjuk. Az előcsí-
ráztatást akkor hagyjuk abba, amikor a ma-
gok kb. 0,5 %-n megjelenik a 
csíragyököcske. Akkor vagy vetünk vagy 
visszaszárítjuk. A visszaszárítást 24-36 óra 
alatt 30-35 ºC-nál nem magasabb hőmérsék-
leten úgy kell elvégezni, hogy a mag víztar-
talma 12-15 % alá ne csökkenjen. 

A paprika optimális csírázásához 20 
ºC körüli hőmérséklet szükséges. A palánta-
nevelés időtartama 6-8 hét. Innen követke-
zik, hogy a május végi ültetéshez az április 1
-je körüli vetés a megfelelő. Káros az a gya-
korlat, ha március eleji krumplivetéssel 
majdegyidőben elvetik a paprika magot is, 
mert nem lehet fóliaágyásban sem kielégíte-
ni a csírázás hőigényét; a mag elfekszik, 
később nehezen fog kelni. Ráadásul az opti-
málisnál fiatalabb palánta ültetése kisebb 
hiba, mint az elöregedett növény ültetése. 

A palánta állománysűrűsége a minő-
ségét alapvetően meghatározó tényező. 
Annyi magot kell vetni egy négyzetméterre, 
hogy abból maximum ezer darab ültethető 
palánta nőjön fel. Ez a mennyiség kb. 12-15 
g megfelelő csíraképességű magtól várható. 
Használjunk 5 cm-es  sortávolságot, soron 
belül 1 cm-es magtávolsággal.  

A vetőmagot 2 cm mélyen vessük 

egyenletesen. Takarás után az ágy felszínét 
egyengessük el, majd Devrinol 50 WP 
gyomírtó szert permetezzünk ki 30 g/100 m2 
dózisban. Ha gyomírtunk—ne feledkezzünk 
meg az ágyások közötti utakról sem. Ezt 
követően palántadőlés ellen Previcur—0,25 
%, 0,1 % Fundasol, 0,2 % Dithane törzsol-
datot juttassunk ki kannával a vetett területre 
egyenletesen—10 liter/4 m2—majd tiszta 
vízzel locsoljunk. Az öntözés hatására a 
kijuttatott vegyszerek a talajfelszíni rétegben 
egyenletesen bemosódnak. A gomba-
ölőszeres kezelést csíra vagy szikleveles 
korban megismételhetjük szükség szerint. 

Az öntözést és szellőztetést körülte-
kintően határozzuk meg annak érdekében, 
hogy a palántadőlést elkerüljük vagy mini-
malizáljuk. A növény hőigénye nappal 25-
30 ºC, éjszaka vagy borús időben 16-18 ºC. 
Az öntözésre általában a délelőtti órák alkal-
masak, hogy az öntözés után képződött pá-
rát, vízcseppeket időben felszárítsuk. Soha 
ne menjen az éjszakának a palánta vizesen. 
Kezdetben hetenként, később hetente két-
szer öntözünk 10-15 liter/m2 vízadaggal.  

A palánták vegyszeres gyomirtása 
mellett is szükség lehet egyszeri gyomlálás-
ra, amit fiatal állapotban kell elvégezni. 
Gyomlálás után öntözünk. 

Fejtrágyázásra szükség szerint kerít-
sünk sort 0,2-0,5 % (2-5 dkg/10 l) 
Volldünger, Ferticare S, vagy más jól oldó-
dó műtrágya oldatát használjuk, négyzetmé-
terenként 1 dkg-nál nem többet juttatva ki 
belőlük. Ha a növények jó növekedésűek 
(netán túl buján nőnek) a színük élénkzöld, 
nem sárgás, a fejtrágyázás felesleges vagy 

káros is lehet.  
A palánta ültetésre alkalmas fejlett-

ségét 6-8 lombleveles állapotában éri el, a 
magassága ilyenkor 18-20 cm. 

A kiültetés előtt két nappal egy tápol-
datozással és alapos beöntözéssel a növé-
nyeket feltöltjük tartalék tápanyaggal, gyö-
kérnövekedésüket felgyorsítjuk, egyben 
biztosítjuk a kiszedéshez szükséges talajned-
vességet. Célszerű közvetlenül a palánta 
kiszedése előtt egy levéltetű elleni permete-
zést elvégezni (Karate 5 EC, Mospilan 20 
SP, Decis 2,5 EC, stb.), nehogy kihurcoljuk 
a szabadba a levéltetűt, ahol sokkal nagyobb 
költséggel tudunk csak védekezni ellene. 

Felszedés előtt párolgáscsökkentő 
(Folicote - 50 ml/10 l) oldattal permetezzük 
a palánták lombját, így jobb szedést tudunk 
elérni. 

Csapadékos, hűvös tavaszon szükség 
lehet 1-2 szeri rezes permetezésre baktérium 
és gombabetegségek 
ellen - Champion 50 
WP (0,3 %); Curzate 
(0,4 %) -  növényvédő 
szerek megfelelő olda-
tával. 

Egy árra (100 
m2) 1200-1500 kiülte-
tésre kész palántát szá-
moljunk, 50x20-25 sor 
és bokortávolság, bok-
ronként 2 palánta mellett.  

 
Őrhidi László 

 

Fűszerpaprika — palánta nevelés 

A Nagydobronyi Református Líceum, a nemzeti ünne-
pünkön, a délutáni órákban tartotta a hagyományos megem-
lékezését az 1848–49-es szabadságharc eseményeiről. 

Az ünnepség közös áhítattal kezdődött, melyet Pápai 
Gábor lelkész tartott. Ezután egy verses összeállítást adtak 
elő a 2.A osztály tanulói. Először Gál Miklós előadásában 
hangzott 
el Petőfi 
S á n d o r 
„Nemzeti 
dal” cí-
mű költe-
m é n y e , 
m a j d 
P e t ő f i 
Naplójá-
ból egy 
részlet. A 
v e r s e s 
összeállí-
tás Ady 
Endre „A tűz márciusa” című versével zárult. Majd Badó 
Margit történelemtanár az 1848. március 15 –i eseményeket 
elevenítette fel. Ezután közösen elénekelték a „Kossuth 

Lajos azt üzente” című dalt. 
Ezt követően a tanárnő néhány gimnazistával kisétált a 

nagytemetőbe, hogy megkoszorúzzák Zombory Antal hon-
véd sírját. 

Ez a közös ünneplés méltó alkalom volt arra, hogy a 
Hősökre emlékezzünk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A tanulók népviseletben megkoszorúzták Zombory Antal sírját. 



Események, köszöntők, hirdetések 

KöszöntőKöszöntőKöszöntőKöszöntő    
A Nagydobronyi Községi Tanács ezúton szeretné  

köszönteni születésnapja alakalmából 
Vaszilcsenkó Róbert,Vaszilcsenkó Róbert,Vaszilcsenkó Róbert,Vaszilcsenkó Róbert,    

képviselőt.  
Kívánnak számára erőt, egészséget, sikerekben gazdag, hosszú 

boldog életet. 

Születtek:  
Gábor Tamás (Juzsna 9) 
Gábor Levente (Csapájev 7) 
Váradi Ildikó (Juzsna 3) 

 
 
 
 

Elhaláloztak: 
Szanyi F Miklós (Alvég 8) 
Bátyi Borbála (Kékpatak 34) 
Verba Ferenc (Éger 2) 
Szanyi Mária (Tábla 52) 
Katona Ilona (Kékpatak 22) 
Biró Borbála (Kun Béla 5) 
Literáti Edit (Béke 35) 

Anyakönyv (március) 

Az UNIFA Kft. (lambéria cég) a következőket kínálja a kedves ér-
deklődőknek: 

 

• 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! 

A Prominvesztbank új betéti formát vezetett be hrivnyában és valutában 1 éves 
futamidőre: 

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 kimu-
tatás, személyigazolvány, adószám, munkakönyv, kezes.) 

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

Hozzon jövedelmező és jó döntést! 

Pálinkás jó reggelt kívánok 
e háznak, 
Főképp a dolgos szülők jól 
nevelt lányának! 
Elmondom én gyorsan jöve-
telem célját: 
Megöntözöm most a kör-
nyék legszebb lányát. 
Kívánok e háznak hát min-
denből eleget, 
Főképp békességet, egészsé-
get és szeretetet!  

* 
Az erdei kék ibolya, 
Szép mint a lányok moso-
lya. 
De mindkettő tovább szépül, 
Ettől az illatos izétől. 
Látod még megvan a fele, 
Megöntözhetlek-e vele? 

* 
Itt a húsvét, eljött végre, 
A szép lányok örömére. 
Mert a lányok szép virágok, 
Illatos víz illik rájok. 
Kit húsvétkor nem locsol-
nak, 
Hervadt virág lesz már hol-
nap. 
Ne fuss el hát, szép virá-
gom, 

Locsolásért csók jár, három!  
* 

Ferrarival érkeztem, 
Bazi nagyot fékeztem, 
Okos vagyok, szép és laza, 
Locsoljak vagy húzzak ha-
za?  

* 
Sivatagban puputeve, 
meglocsollak, ide gyere. 

* 
Ajtó mellett állok, 
Piros tojást várok. 
Ha nem adják párjával, 
Elszökök a lányával! 

* 
Locsolni jöttem nem titko-
lom, 
Szép szokás ez így gondo-
lom, 
Múljon vizemtől a téli álom, 
Bizony most én ezt kívá-
nom! 
Ha a hatás múlik is eszten-
dőre, 
Ígérem én itt leszek jövőre. 
S nem adok az illendőre, 
Locsolok én nyakra főre. 

* 
Falu végén templom,  
Locsoljak-e? Nemt'om.  

Falu végén megint templom,  
Locsoljak-e? Megint 
nemt'om.  

* 
Van nálam egy kis pacsuli,  
Leloccsintom magát.  
Ha egy kicsi mázlija van,  
Szereti a szagát.  

* 
Öntözzük, öntözzük,  
Hagy legyen frissecske!  
Így lesz a leányból  
Szép, piros menyecske!  

* 
Van e háznak rózsabokra,  
nyúljék élte sok napokra,  
hogy virítson, mint rózsa-
szál,  
megöntözném: ennyiből áll  
e kis kertész fáradsága,  
piros tojás a váltsága. 

* 
Cserebura nádikó,  
Bújj elő te Nyuszikó!  
Adjál tojást eleget,  
Pirosat ám, de frisset! 

* 
Ákom-bákom, berkenye;  
Szagos húsvét reggele.  
Leöntjük a virágot,  
Visszük már a kalácsot.  

Húsvéti locsolóversek 

Sok szeretettel köszönti születés-
napja alkalmából  

 
Misák Nórát  
férje és fia! 

 
Kívánnak számára erőt, egészséget, 

hosszú boldog életet. 

Baksa Levente  
Április 4-én ünnepli  

2. születésnapját. 
 

Ebből az alkalomból köszöntik őt 
szülei,  keresztszülei és a nagy-

szülők. 

Március 30-án ünnepli 2-ik születésnapját Salánki Annamária. 
Ez alkalomból köszönti őt szülei és nagyszü-
lei. 

 
Szülinapodra kívánom neked: 

 Szerencse kísérje végig életed.  

Szerencse mellé még egyebet,  

Sok-sok vidám, örömteli percet,  

Sorsod útja legyen mindig egyenes,  

Te pedig légy boldog és egészséges!  

 
  

 Megkezdődött a Járási labdaru-
gó Tavaszi kupa. 
 Nagydobrony felnőtt és ifjúsági 
csapatával képviselteti magát. A mér-
kőzések a csapi Loko-
motív stadionban kerül-
nek sorra, ahol négy 
csapat között folyik a 
k ü z d e l e m : 
Nagydobrony, Csap, 
Salamon és Gejőc. Eb-
ből a négy csapatból az 
első jut be a Járási kupa 
elődöntőjébe. 
 Március 18-án az első forduló-
ban csapatunk Salamonnal mérkőzött. 
Itt ifjúsági csapatunk 3:0-ás győzelmet 
aratott míg a felnőtt csapat sajnos 2:1-

es vereséget szenvedett. 
 Az ezt követő héten március 25-
én Gejőc csapatával játszottak futbal-
listáink, ahol mind az ifjúsági, mind a 

felnőtt csapat 6:0-ás — 6:0-
ás győzelmet ért el. 
 Á p r i l i s  1 - é n 
Nagydobrony csapatra Csap 
válogatottjával játszott. A 
felnőtt csapat 1:1-es ered-
ményt kovácsolt, míg a fia-
talok 3:0-s győzelmet arat-
tak.  

 A csoportmérkőzések ezzel 
végetértek. A legjobb négy közé a cso-
portból Csap felnőtt válogatottja  és 
Nagydobrony ifi csapata került be.  
  

MOBILTELEFONOK 
Új  és használt mobiltelefonok, valamint tartozékaik széles választékát kínál-

juk.  
Kezdő csomagok és felöltőkártyák igény szerint:  

 
UMC, Kyivstar Djuice, Life, Beeline, Jeans. 

 
 Háztartási berendezések: hűtőszekrények, mélyhűtők, mosógépek, gáztűzhe-

lyek kedvező áron, garanciával.  
 

Újdonság: digitális fényképezőgépek, kamerák! 
 

A telefonok javítását is vállaljuk.  

Megkezdődött a labdarúgó idény! 



 
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.  

  
 

 

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 meny-

nyiségben.  
 
 
 

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! 
 

Ne gondolkozz, gyere és tornázz velünk! 
Hétfőn és pénteken 16:30-tól az iskola torna-
termében várunk. 
Tel.:714-152 

Jó minőségű tápok valamint takarmányok nagy vá-
lasztékban és jó áron 

(csirke, nyúl és malactáp). 
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. 

 Növényvédő szerek nagy vá-
lasztékban, valamint lombtrágyák 
kis– és nagy kiszerelésben eladók a 
Petőfi út 17 sz. alatt  

Góré Istvánnál. 

OXIGEN  
Minőség megfizethető áron 

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

20% kedvezmény 
Használja ki a lehetőséget. Kisdobronyi út 131.  

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

Ráti László 
 

MŰTRÁGYA ELADÓ! 
Ingyenes felvilágosítás a fehér, piros, szürke és egyéb fajta 

műtrágyák célszerű felhasználásáról.  
Szűcs Emil, Sport u. 1.  

Tel: 714-398  


