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 Május sem indult szerencsésen 
a mezőgazdaságban. Május 2-ra vir-
radóan ugyanis -4 - -5 °C körüli volt 
a hőmérséklet a talaj közelében, ami-
nek következtében ismét lefagyott a 
burgonya. Azon termelők is elszo-
morodtak most, akiknek a két héttel 
ezelőtti fagy nem károsította a vetést, 
mivel még nem volt kikelve a 
krumpli. A fagykárokat még a száraz 
időjárás is fokozza, így még nehe-
zebben fog újrahajtani a 
gumó.  
 Ha nincs a fagy, egy
-két hét múlva piacra ke-
rült volna a termés. Az 
már bizonyos, hogy nem 
lesz korai és magas termés 
az idén, de talán ennek 
köszönhetően jóval maga-
sabbak lesznek az árak.  
 A fóliasátrak sem 
voltak biztonságban. Sok 
gazda átvirrasztotta az éj-
szakát, megpróbálva mes-
terségesen  emelni a hő-

mérsékletet. Előre még nem mond-
ható ki, hogy nem károsította meg a 
zöldségféléket, de az alacsony hő-
mérséklet valószínűleg csökkenti a 
növények betegséggel szembeni álló-
képességét.  
 Reméljük a népi időjóslás nem 
igazolódik be az idén és a „fagyos 
szentek” már nem okoznak  további 
károkat.  
  

Kettős győzelem aerobikban 

 Az édesanya minden gyermek 
és felnőtt szívében különleges helyet 
foglal el. Ő az, akihez örömünkben, 
bánatunkban először fordulunk, ő az, 

aki számára 
mindig mi, a 
gyerekei va-
gyunk a leg-
fontosabbak. 
J e l e n l é t e , 
munkája éle-
tünk része. 

Gyakran észre sem vesszük, mennyit 
fárad, hogy az asztalon legyen ked-
venc süteményünk, hogy mindig le-
gyen tiszta ruhánk, meleg, biztonsá-
got jelentő otthonunk. Számára min-
dez természetes, annyit kér csupán, 
ho g y l e g yü n k  jó  g ye r e ke i .  
 A gyerekeket is, és a felnőtteket 
is egész évben elfoglalják a hétköz-
napok feladatai, örömei, bánatai. Né-
ha nem sikerül jónak lennünk, néha 
bánatot okozunk, néha nagy örömet. 
Előfordul, hogy elfelejtünk valamit, 
lehet, hogy fontos dolgokat is. Min-
den évben van azonban egy nap, ami-
ről sosem feledkezünk meg. Ez május 
első vasárnapja, ekkor köszöntjük az 
Édesanyákat. 

 Ez az ünnep 
nagyon régi, már az 
ókori Görögország-
ban is tartottak ta-
vaszi ünnepségeket 
az anyák tiszteleté-

re. Akkoriban az istenek anyjának, 
Rheának adóztak tisztelettel. A törté-
nelem során később is mindig volt 
egy olyan nap, vagy ünnep, amikor az 
anyákat is köszöntötték. A keresz-
ténység elterjedésével az anyaszent-
egyház tisztelete került előtérbe, mi-
vel ez adja az életet és véd meg min-
den ártalomtól. Az idő folyamán az 
egyházi ünnep egybefonódott az 
anyák napja megünneplésével.  
 A philadelphiai Anna Jarvis 

nevéhez fűződik az 
anyák napjának hivata-
los ünneppé tétele. 
1914-ben lett az Egye-
sült Államokban nem-
zeti ünnep, ott május 
második napján köszöntik az Édes-
anyákat. Ez az ünnep az első világhá-
ború után gyorsan népszerűvé vált 
Európában is, köszönhetően a virág-
kereskedők szervezeteinek, akik első-
ként kezdték propagálni az akkor már 
Amerika szerte elterjedt ünnepet. Dá-
niában, Törökországban, Belgium-
ban, Ausztráliában, Olaszországban 
és Finnországban az egyesült állam-
okbeli hagyományoknak megfelelően 
május második vasárnapjára tették az 
anyák ünnepét.  

 Magyarorszá-
gon az ünnepet a 
Magyar Ifjúsági Vö-
röskereszt honosítot-
ta meg, a májusi Má-
ria-tisztelet hagyo-

mányával összekapcsolva. Az első 
anyák napi köszöntést 1925-ben szer-
vezték meg, majd három évvel ké-
sőbb egy miniszteri rendelet a hivata-
los iskolai ünnepélyek közé sorolta 
ezt a napot. Hazánkban május első 
vasárnapján köszöntjük az Édesanyá-
kat.  
 Május első vasárnapján sokféle 
módon lehet köszönteni az édesanyá-
kat. Próbáljunk meg saját kezűleg ké-
szíteni valamit, ezzel szerezhetjük a 
l e g n a g y o b b  ö r ö m e t . 
     És még valami: ne feledkezzünk 
meg a nagymamákról sem! 

 
Ahány levél lengedez  
szélringatta ágon,  
ahány harmatcsepp ragyog  
fűszálon, virágon  
Édesanyám, fejedre  
annyi áldás szálljon. 
  Móra Ferenc 

Május első vasárnapja — Anyák napja 

 Az elmúlt egynéhány nap során 
a Nagydobronyi Középiskola aerobik 
táncosai két első helyezést szereztek a 
járásban lezajlott versenyeken. Az 
Ungvári Járási Állami Közigazgatás 
Ifjúsági– és Sport osztálya rendezte 
„3. nyári falusi játékok bemutató-
ján” a megjelent hat csapat közül ifjú 
„tánc-akrobatáink” szerezték meg az 
első helyet.  
 A másik verseny a járás iskolái 

között zajlott, ahol 15 tánccsapat 
mérte össze tudását és ügyességét. A 
nagydobronyiak itt is a „dobogó leg-

felső” fokára kerültek, legyőzve a 
többi iskola képviselőit. Iskolánk tán-
cosai az első hely megszerzésével 
sportszereket is nyertek a középiskola 
számára.  
 A 10 tagú korban és nemben 
vegyes csapat mögött néhány hóna-
pos kemény felkészülés, gyakorlás 
van, melynek meg van az eredménye. 
 A koreográfiában Hidi Anita és 
Bocskár Tamás  segítették a tehetsé-

ges lányokat és 
fiúkat, nem 
spórolva ide-
jükkel és ener-
giájukkal.    
 M i n t 
m e g t u d t u k , 
zajlik az élet a 
táncosok körül, 
egyik fellépés 
a másikat kö-
veti. Május 1-
re ugyanis 
meghívást kap-
tak a magyar-
országi testvér-
településünkön 
Nyírbogdány-
ban rendezett 
majálisra, ahol 
szintén bemu-

tathatták azt, hogy nemcsak dolgozni, 
de táncolni is szeretnek a dobronyiak, 
és nem is akárhogyan. 

Gyászba borult a „dobronyi határ” 

Levél nélkül a burgonyaszár 

 A májusfa eredetéről és már a múlt 
században is meglévő változatairól az 
alábbiakat olvashatjuk: Minden év május 
elsején a falukban, városokban, sok épület 
előtt lehet leszúrva látni virító zöld levelű, 
ágas-bogas, karcsú, magas fákat, melye-
ken virágok, szalagok, déli gyümölcsök, 
italok, füzérek stb. díszelegnek. Falvakon 
nőtlen ifjak kedveseik ablaka előtt állítják 
fel május 1-ső napján virradóra a májusfát.  
 A májusfáról azt írják, hogy sz. 
Jakab és z. Fülöp, midőn térítgetni jártak, 
útitársuk lett Valburga nevű szűz hajadon; 
ezt ebbeli cselekvényéért a pogányok tisz-

tátalan személynek nyilvánították, s rágal-
mazták. A leány azonban, hogy elűzze a 
gúnyolódókat, elővette vándorbotját, le-
tűzte a földbe, előtte letérdepelt, imádko-
zott, s erre alig múlt el egy-két óra, midőn 
a pogányok szeme láttára leszúrt bot ki-
zöldült. Ez sz. Jakab apostol napja virra-
dójára történt (május 1-én).  
 Nőtlen ifjak ez időtől ez okon szok-
tak magas zöldfát jó magaviseletű hajado-
nok ablaka előtt felállítani, még pedig ha 
lehet észrevétlenül.  
 A két háború között divatba jött a 
szerenád, az éjjelizene május elsején. 

A fiatalság tavaszi örömünnepe május elseje, a májusfa állításának ideje.  



Önkormányzat 

 A Nagydobronyi Községi tanács 
2007. április 5-én 16:00 helyi idő szerint 
megtartotta soron következő ülését. Az 
ülés napirendi pontjai a következők vol-
tak: 
1. Az „új” kulturális központ 2. 

szintjének bérbeadása. 
2. A tanács „Tiszahát” regionális 

szövetséghez való csatlakozása.  
3. Az Ung-vidéki települések taná-

csai szövetségéhez való csatlako-
zás. 

4. A tisztasági hónap összegzése. 
5. Kérvények megvitatása. 
 
 1. A „CERO”   alapítvány azzal a 
kérdéssel fordult a tanácshoz, hogy adja 
bérbe a volt PMK étkezde épületének fel-
ső szintjét. Ők vállalják a tetőszerkezet 
megjavítását, valamint a felső szint teljes 
rendbetételét. Az alapítvány célja létre-
hozni egy olyan központot, amely tartal-
mas, keresztyén légkörben történő kikap-
csolódást nyújt. Az alapítvány evangéliu-

mi esteket, programokat szeretne szervez-
ni kimondottan a fiatalabb generációknak, 
családoknak. 
 A képviselőtestület megszavazta a 
maximális bérbeadási időszakot, a 49 
évet. A bérbeadás akkortól fog számítód-
ni, mettől a tetőszerkezet elkészült. 
 2.  A „Tiszahát” regionális szövet-
séget Kisdobrony, Nagydobrony, 
Tiszaágtelek,  Eszeny,  Szalóka, 
Tiszaásvány és Tiszasalamon községek 
hozták létre abból a célból, hogy a külön-
böző pályázatokon nagyobb sikerrel tudja-
nak részt venni. Ugyanis pl. egy tűzoltó-
kocsit, vagy egyéb járműveket egy község 
nem tudná megpályázni, de együtt na-
gyobb esély van rá.  
 A tanács egyöntetűen díjazta a be-
lépést a szövetségbe. 
 3.  1996-tól a MÉKK szervezésé-
ben kezdődött el a Kárpátaljai Magyar 
Önkormányzati Fórum rendezvénysoro-
zat, amelynek résztvevői polgármesterek, 
képviselők. Az 1997-ben elfogadott új 

ukrán önkormányzati törvény lehetővé 
tette térségi önkormányzati társulások 
létrehozását. E törvény adta lehetőségeket 
használták ki a kárpátaljai magyar szerve-
zetek, amikor létrehozták a 2001 február-
jában hivatalosan is bejegyzett Határmenti 
Települések Önkormányzati Szövetségét, 
amelynek célja a kárpátaljai magyarság 
önszerveződésének, valamint a helyi kö-
zösségek jogainak és érdekeinek maga-
sabb szintű, hatékonyabb biztosítása, a 
gazdasági és közösségi kapcsolatok fej-
lesztése a szomszédos országok határ 
menti régióival. Így együttesen tudják 
képviselni a társulásban lévő falvakat, 
valamint pályázatokat benyújtani akár 
Ukrajnában, akár Magyarországon, olyan 
közös tervek megvalósításában, mint a 
szennyvízelvezetés, szemétégető és fel-
dolgozó építése, stb. A tanács megszavaz-
ta a belépést a szövetségbe. 
 4. Befejeződött a tisztasági hónap. 
A polgármester beszámolt arról, hogy 
elindult egy folyamat falunk megtisztítá-

sára, és meglátszik sok helyen kik vették 
ezt a közös ügyet komolyan és kik nem. 
Remélhetően tovább fog javulni ez a ten-
dencia a jövőben.  
 5. Kérvények megvitatása. 
 A) A Kossuth utca lakóinak nevé-
ben Katona János képviselő kérvénnyel 
fordult a tanácshoz, melyben  kéri egy 
transzformátor telepítését, ugyanis az ut-
cában állandóan alacsony a villanyáram 
feszültsége. A tanács indokoltnak látta a 
kérést, melyet továbbít a villanyáramért 
felelős intézmények irányába. 
 B) Kérvény érkezett be a testület 
felé egy új utca megnyitására a gyermek-
otthon mellett a gyümölcsös mögötti te-
lekhelyek és földek tulajdonosaitól, ugya-
nis az Éger utcából már szinte lehetetlen 
megközelíteni. A tanács engedélyt adott 
az utca megnyitására annak a reményé-
ben, hogy ez segítheti az ottani telekhe-
lyek beépítését. 
 C) Kérvények telekhely igénylésé-
re.  

Ülésezett a képviselőtestület 

 A seprűcirok termesztés jövedelme-
zősége a választott fajtától, a jó minőségű 
vetőmagtól függ, de a talaj, időjárási ténye-
zők és a agrotechnika is nagyban befolyásol-
ja a szakáll minőségét. Különösen az  elmúlt 
évek szélsőséges időjárása mutatott rá, hogy 
egyre nagyobb figyelmet kell fordítani a 
technológia pontos betartására. 
 A kedvező értékesítési lehetőség, a jó 
fajta és a vetőmag — habár nagyon fontos 
—, de mégsem elégséges feltétel a sikeres 
termesztéshez. A vetéstől az értékesítésig 
egyéb tényezők (időjárás, agrotechnika) 
befolyásolhatják a cirokszakáll minőségét, 
így a jövedelmezőségét is. 
 A talaj-előkészítés nem sokkal kü-
lönbözik a kukorica és más tavaszi növény 
esetén alkalmazott talajműveléstől. Célja a 
talaj tömörítése, nedvesség megőrzése apró-
morzsás szerkezet biztosítása, gyomok irtá-
sa. A vetőágy mélysége ne haladja meg a 6-
8 cm-t egyik talajtípuson sem. 
 A tápanyagellátásra a seprűcirok 
nem különösen igényes. A közvetlen szerves 
trágya a seprűcirok alá nem ajánlatos, s a 
túlzott N pedig rontja a szakáll minőségét. 
Az ajánlott hektáronkénti hatóanyag meny-
nyiség 80-100 kg N, 60-70 kg P2O3, 40-60 
kg K2O talajtípustól függően. 
 A seprűcirok rossz kezdeti fejlődésű 
növényfaj, ezért az egyik legfontosabb fel-
tétel a termesztésben a vetés ideje, a vető-
ágy mélysége. A seprűcirkot április köze-
pén, végén feltétlenül vessük el. Jó termést 
kapunk, ha május első dekádjában már szé-
pen sorol, és 10-15 cm-es a növényállo-
mány. A seprűcirok rög, gyom nélküli, apró-
morzsás, sima felszínű tömött vetőágyat 
igényel. A vetési idő mellett fontos a vetés-
mélység (4-6 cm) és az elvetett vetőmag 
mennyiség. Ajánlott sortávolság 40-60 cm, 
tőtávolság 9-15 cm. Az optimális tőszám 
160 000-200 000 tő/hektár, vetőmagigény 3-
5 kg/ha fajtól függően. A tenyészterület 
nagysága döntően befolyásolja a szakállter-
més mennyiségét, minőségét és az állomány 
kiegyenlítettségét. Sokévi kísérletek alapján 
összefüggés van a tenyészterület nagysága 
és a cirokszakáll minősége, ez első osztályú 
bugák aránya között. A sűrű vetéseknél a 
növény megnyúlik, a szakáll rövidebb lesz, 
és skartossá válik. A ritka állomány növé-
nyei hosszú, durva szakállt nevelnek. Az 
egyenletes kelés érdekében igen fontos a 
vetés utáni hengerezés, talajtömörítés, illet-
ve gyomirtás.  
 A seprűcirok gyenge kezdeti fejlődé-
se miatt, az első 30-35 nap a tenyészidőszak 
legkritikusabb szakasza. Ha ekkor nem 

kedvező a talajállapot, hőmérséklet, a bojtos 
mellékgyökér rendszer nem tud gyorsan 
fejlődni, a növény sínylődik. Ebben az idő-
szakban a növényápolás nagyon fontos té-
nyező. Ha a gyomnövények erőre tudnak 
kapni, és elnyomják a kultúrnövényt, akkor 
a bugák seprűkötésre alkalmatlanok lesznek. 
Megfelelő, jó hatású gyomirtószerek kapha-
tók a seprűcirok termesztéséhez. Inkább a 
preemergens kezelést ajánljuk (SATECID, 
RAMROD FLO, PATORÁN, AKTIKA, 
HUNGAZIN), de ha csapadékhiány miatt ez 
nem hatott, akkor poszteemergensen alkal-
mazható készítmények is vannak 
(BANVEL 480, BASAGRAN, 
DIKAMIN D, GESAPRIN). Ter-
mészetesen kultivátorral is segíthet-
jük a gyommentességet 15-20 cm-
es növényállomány magasságnál. 
Fontos felhívni a figyelmet arra, 
hogy a metola klór hatóanyagú 
s z e r e k  ( D u a l ,  P r i me x t r a ) 
fitotoxikusak a cirokra, ezért csak 
C o n c e p  7 0 W P  h e r b i c i d -
antidótummal kezelt vetőmagvak-
nál alkalmazhatók.  
 Ezenkívül a termelőknek a 
kuko r i cá r a  v i z sgá l t  ú j abb 
gyomirtószereket ajánlják a gazda-
boltokban, holott ezek nagy része nem hasz-
nálható a cirokra. Ez azért is fontos , mert 
ilyenkor a gyomirtószer károsodás miatt 
hiányosan kelt seprűcirkot ki kell tárcsázni. 
 A seprűcirokban járványszerű beteg-
ségek nem igen fordulnak elő, ezért a nö-
vényvédelemre nem kellett különös gondot 
fordítanunk. Sajnos az elmúlt években rom-
lott a helyzet, a cirokban is egyre több be-
tegségtünet jelentkezik. Tipikus tünetforma 
a seprűcirok növények vörösödése, ami a 
betegség fajtájától, fokától függően tovább 
súlyosbodik, s végül a növény elhalásához 
vezet. Az elmúlt három évben vírusok (árpa 
sárga törpeség vírus, és MDMV törzsei), 
baktériumok (Erwinia, Xanthomonas), gom-
bák (Tuzárium) okoztak megbetegedéseket. 
A növekvő fertőzések miatt a betegségek 
korai felismerése nagyon fontos mert véde-
kezés hiányában a beteg szakáll értéktelenné 
válik. Legújabb fajtánk a Szilárd e fertőzé-
sekre vörös helyett sárga reakcióval vála-
szol, így a szakáll minősége nem romlik. 
 A betakarítás a seprűcirok termesztés 
legnehezebb munkafázisa. A jó minőség 
érdekében szinte mindenhol kézzel fejelik le 
a szakállt, pár napig a földön kiterítve szá-
radni hagyják, majd felkötözik, és fedett 
helyre hordják. E tényből adódóan az időjá-
rás befolyásolhatja a szakáll minőségét. 

Ugyanis, ha a kiterített cirokszakáll több 
napos esőt kap, sajnos megbarnul, törőssé 
válik, s átvételkor osztályon aluli minősítést 
kap. Ezért a betakarítási idő megválasztása 
fontos feltétel. Érdemes már viaszérésben 
levágni a bugákat, így a szakáll értékesebb 
lesz. 
 A seprűcirok az alternatív növények 
azon tagja, melynek termesztése jövedelme-
ző. Fajtáink, vetőmagjaink megfelelő ge-
netikai alapot nyújtanak ehhez, de a ter-
mesztés sikeréhez elengedhetetlen feltétel az 
ajánlott technológia pontos betartása is. 

Seprűcirokfajták: 
Juma 
 1981-ben Magyarországon, 2001-ben 
Romániában minősített, közép érésű fajta, 
tenyészideje 120-125 nap. Állománymagas-
sága 120-130 cm, kiegyenlítettsége csak 
közepes, de termésbiztonsága jó. Buganyél 
hossza 20 cm felett van, ezért könnyen vág-
ható típus. Szakállhosszúsága 55-60 cm 
ipari értéke jó. A viaszérés utáni betakarítás-
kor szakállágak vörösödésre hajlamosak. 
Húzott szakálltermés mennyisége 3-3,2 t/ha. 
 
Szegedi Szlovák 
 1990 évben Magyarországon, 2001 
évben Romániában minősített, a termesztők 
körében kedvelt fajta. Korai, tenyészideje 
110-115 nap, ezért késői vetésekben is be-
érik. Állománymagassága 110-115 cm, ki-
egyenlített típus. Szakállhosszúsága 64-69 
cm, ipari tulajdonságai nagyon jók. A faj-
tára jellemző, hogy légköri aszályban a buga 
felső része megsülhet. Szakálltermése 3,1-
3,4 t/ha, de csapadékosabb évjáratban ennél 
többet terem. 
 
Szegedi 1023 
 1991 évben minősített közép-késői 
érésű fajta, tenyészideje 125-135 nap. Állo-
mánymagassága 115-120 cm, a legkevésbé 

fattyasodik, kiegyenlítettsége kiváló. Hosz-
szú szakállú 65-70 cm fajta, nagyon jó ipari 
minőséget a többi fajtánál sűrűbb állomány-
ba adja, ezért termesztését nagyobb tőszá-
mon javasoljuk. Szakáll-termőképessége a 
fajták között a legnagyobb 3,2-3,5 t/ha, de 
optimális tőállománynál nem ritka a 4 t/ha-
os termés. 
 
Dia 
 1998 évben minősített, igen korai 
fajta, tenyészideje 105-110 nap. Mivel a 
fajták között a legkorábbi érésű, ezért az 
északibb, hűvösebb területeken is biztonsá-
gosan termeszthető, és igen késői vetések-
ben is beérik. Állománymagassága 105-115 
cm, kiegyenlítettsége jó. Hosszú 64-69 cm, 
selymes, igen finom a szakálla, mely érés-
kor szép sárgára színeződik. Könnyen fejel-
hető típus. Kiváló ipari tulajdonságai mellett 
szakálltermése 2,9– 3,2 t/ha. 
 
Szilárd 
 2000 évben minősített, közép-korai 
érésű fajta. Tenyészideje 115-120 nap, állo-
mánymagassága 110-115 cm, kiegyenlített 
típus. Szakállhosszúsága 57-62 cm, kiváló 
ipari minőségű fajta. Húzott szakálltermése 
a legkevesebb 2,7-3,0 t/ha, de az első olyan 
genotípus, amely vírusfertőzésre és stressz 
hatására nem „vörös” reakcióval reagál, 
vagyis a szakáll minőségét rontó vörös elszí-
neződés nem jelentkezik.  
 A fent említett 5 fajta  seprűcirok a 
„tanya” mögötti területen kerül termesz-
tésre próba céljából. A termesztők szíve-
sen látják az érdeklődőket. 
 
 A gyomirtó szerek alkalmazása: 
– Satecid  (egyéves egyszikű ellen) -  
    5-6 kg/ha  
– Ramrod Flo (egyéves egyszikű ellen ) -  
    4,5-6,5l/ha 
– Aktikon 80 WP (magról kelő kétszikű és 
néhány egyszikű ellen) - 1,0-1,8 kg/ha 
– Hungazin 90 DE (magról kelő kétszikű és 
néhány egyszikű ellen) - 0,8-1,5 kg/ha 
– Banvel 480 S (kétszikű gyom ellen) -  
     0,5 l/ha 
– Basagran (kétszikű gyom ellen) -  
     1,5-3,0 l/ha 
– Dikamin D (kétszikű gyom ellen) -  
     2,6-3,4  l/ha 
– Gesaprim 90 WG (magról kelő kétszikű 
és néhány egyszikű ellen) - 0,8-1,5 kg/ha. 
    
    Őrhidi László 

A seprűcirok-termesztés technológiája 



Események, köszöntők, hirdetések 

KöszöntőKöszöntőKöszöntőKöszöntő    
A Nagydobronyi Községi Tanács ezúton szeretné  
köszönteni  közelgő születésnapja alakalmából  

Ráti Erzsébetet,Ráti Erzsébetet,Ráti Erzsébetet,Ráti Erzsébetet,    
a Nagydobronyi Községi Tanács titkárát, 

Pankovics Jánost,Pankovics Jánost,Pankovics Jánost,Pankovics Jánost,    
a Nagydobronyi Állami Kommunális Vállalat igazgatóját, 

Szilvási József, Szilvási József, Szilvási József, Szilvási József,     
Popvics János, Popvics János, Popvics János, Popvics János,     
Ráti Zsuzsanna,Ráti Zsuzsanna,Ráti Zsuzsanna,Ráti Zsuzsanna,    
Kis F. BélaKis F. BélaKis F. BélaKis F. Béla    
képviselőket.  

Kívánnak számukra erőt, egészséget, sikerekben gazdag, hosz-
szú boldog életet. 

Születtek:  
Szanyi Fruzsina (Kisdobronyi út 21) 
Horváth Erzsébet (Juzsna utca 16) 
Pinte Alex Leo (Kékpatak utca 29) 
Farkas Mónika (Tábla utca 72) 

 
 
 

Elhaláloztak: 
Nagy Mária 
Gábor Sándor (Vásártér utca 40) 
Bálint Béla (Béke út 47) 
Hete András (Petőfi utca 50) 
Molnár András (Kisdobronyi út 83) 
Varga Borbála (Kossuth utca 58) 
 

Anyakönyv (Április) 

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! 

 Április 16-án ünnepelte első születésnapját  
 

Hidi Ferike. 
  
 Ebből az alkalomból kívánnak számára erőt, 
egészséget és felhőtlen gyermekkort: szülei, nővére 
Glória, nagyszülei, dédszülei és keresztszülei. 

Köszönetnyilvánítás 
Özvegy Bálint Anna köszönetét nyilvánítja mindazoknak, akik megtisz-

telték fia Bálint Béla temetésére tartott istentiszteletet, temetésén részt vet-
tek, sírján a kegyelet virágait elhelyezték és a család fájdalmában osztoz-
tak. 

Isten áldása kísérje mindanyiuk életét. 

  A 2007–es bajnokságban a következő telepü-
lések ifi és felnőtt csapatai vesznek részt: Nagyláz FK, 
Kamjanica „Kárpáti”, Kincses „Szokol”, 
Nagydobrony FK, Alsószlatina „Kupelj”, Ungtölgyes 
FSK, Oroszkomoróc FK, Szerednye „Leányka”, 
Nevicke „Niva”, Csap „Lokomotív”. 
   
 Az első forduló mérkőzéseire április 29-én került 

sor. Nagydobrony  legjobbjai itthon mérkőzhettek meg Oroszkomoróccal, 
a járás egyik legjobb csapatával. Kemény küzdelem zajlott le a futballpá-
lyán mind az ifjak, mind a felnőttek között. Rengeteg helyzet maradt ki 
mindkét oldalon. A nézők szerint a dobronyi csapat ér-
demelte volna meg a győzelmet, de a bírák és a gólok  
másképp döntöttek. Mindkét mérkőzés döntetlennel 
zárult: a felnőtt csapatok eredménye 1:1, az ifjúsági-
aké pedig 2:2.  
 A következő mérkőzést már idegenben játsz-
szák futballistáink, melyet a következő táblázat is be-
mutat:   

 
Május 6. 

Szerednye „Leányka”— Nagydobrony FK 
Május 13. 

Nagydobrony FK — Nevicke „Niva” 
Május 20. 

Nagyláz FK — Nagydobrony FK 
Május 27. 

Nagydobrony FK — Kamjanica „Kárpáti” 
Június 3. 

Kincses „Szokol” — Nagydobrony FK 
Június 10. 

Nagydobrony FK — Csap „Lokomotív” 
Június 17. 

Nagydobrony FK — Alsószlatina „Kupelj” 
Június 24. 

Ungtölgyes FSK — Nagydobrony FK 

Nagydobronyi Községi Tanács kötelékén belül 2007. májusában 4 
esküvőre kerül sor. 

  
 

2007. május 5-én  
Valla Miklós (Bátyú, Poljava u. 17 sz.) 

és 
Hidi Erika (Kisdobronyi út 81 sz.)  

köti egybe életét. 
 

2007. május 12-én  
Ráti Sándor (Éger u. 13 sz.) 

és 
Molnár Bettina (Alvég út 22 sz.) 

köti egybe életét. 
 

2007. május 19-én  
Borcsik Zoltán (Bátyú, Kossuth u. 31 sz.) 

és 
Ráti Diana (Meliorátor u. 8/1 sz.) 

köti egybe életét. 
 

2007. május 19-én  
Vágner Béla (Kisgejőc) 

és 
Badó Andrea (Rákóczi u. 35 sz.) 

köti egybe életét. 
 

Ezúton szeretne a tanács sok boldogságot kívánni a leendő házasok 
számára. 

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! 
 

Kisdobronyi út: 131 (5. üzlet, 2. emelet) 
A telefonok javítását is vállaljuk.  

Megkezdődött az Ungvári Járási labdarugó bajnokság 

„Sorsunk egybeforr, 
együtt megyünk tovább, 
az élet viharában Te vigyázol reám. 
Köszönöm,hogy szeretsz, 
s hogy hiszel nekem, 
hogy megosztod az életed velem.” 
(Vörösmarty) 



 
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 evőeszközök 

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 kapha-
tóak, Tavasz u. 27 sz. alatt.   
Tel: 714-022. 

      
Lakodalmak, események, estek fo-

tózása, videózása, hangszerelése.  
Le ne késen megrendelni bennün-

ket! (Mindhárom szolgáltatásunk meg-

rendelése esetén kedvezményt nyújtunk!) 

Szanyi-Szabó B.  Ady E. u. 35. 
Tel: 80979031810 

 
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.  

  
 Lakóház eladó Eszenyben a Pe-
tőfi út 21 sz. alatt  (21 ár privatizált 
földterület). 
 Érdeklődni a következő telefon-
számon lehet: 80509135084. 

 
Családi ház eladó a Felvég u. 35 sz. 

alatt. 
Érdeklődni a 80966233828-as telefonszá-

mon 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 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! 
 

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 választék-
ban 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. 

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

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

Tel: 714-398  

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! 

Munkást veszek fel a halastóhoz a sörözőbe. Fizetés megegyezés sze-
rint. Nagy Ferenc 

 Tel.: 80968503777, 714 - 225 


