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Ballagás előtt 

 Kedves nagydobronyi Testvé-
reim! 
 Ti mindnyájan tudjátok, hogy 
ajándékozni nagyobb öröm, mint 
kapni. Ezért szerettek ajándékokat 
adni gyermekeiteknek. Mennyi aján-
dékot kapnak a konfirmandusok, az 
érettségizők, vagy a házasulandók 
azoktól, akik őket a legjobban szere-
tik. És vajon mi lesz az ajándékok-
kal? A virág elhervad, a pénz elfogy, 
egyszer mindent megemészt a moly 
és a rozsda. Tudtok-e maradandó 
ajándékot adni gyermekeiteknek?  
 Jézus azt ígéri, hogy lehet ilyen 
ajándékot kérni és meg is lehet kap-
ni. „Ha azért ti gonosz létetekre tud-
tok a ti fiaitoknak jó ajándékokat ad-
ni, mennyivel inkább ád a ti mennyei 
Atyátok Szent Lelket azoknak, akik 
tőle kérik.” (Lukács 11:13) 
 Csodálatos ünnep a pünkösd. 
Az első pünkösdön nemcsak a tanít-
ványok vettek Szent Lelket, hanem 
akik megtértek és megkeresztelked-
tek mintegy háromezren. Igazi örö-
me, pünkösdi ünneplése csak annak 
van, aki ezt az ajándékot megkapta. 
Ezért elsősorban imádkozni kell. Jé-
zus így tanít: „Kérjetek és megadatik 
néktek; keressetek és találtok; zör-
gessetek és megnyittatik néktek. 
Mert aki kér, mind kap; és aki keres, 
talál; és a zörgetőnek megnyitta-

tik.” (Lukács 11: 9-10) 
 Ez az ajándék ingyen, kegye-
lemből van, nem lehet kiérdemelni, 
sem megvásárolni, mindenki kérheti 
imádságban, de mégis egy feltételhez 
van kötve. A Szent Lelket vállalni 
kell. Mit cselekedjünk, atyámfiai, 
férfiak? – kérdezte a sokaság Pétertől 
és a többi apostoltól. Mit akarsz 
Uram, hogy cselekedjem? – kérdezte 
Jézustól Saulus. Isten azoknak adja a 
Szent Lelket, akik neki engednek. 
(v.ö. Ap.Csel. 5: 29-33)  Mert a 
Szent Lélek azzal kezdi a munkáját, 
hogy megítéli bűneinket. Van, aki 
vállalja az ítéletet és megtér, de van, 
aki visszautasítja és fogait csikorgat-
ja. Akinek nem kell a Szent Lélek, az 
a Szent Léleknek sem kell. Aki azon-
ban megalázza magát, aki szívében 
megkeseredik, mint a pünkösdi jeru-
zsálemi sokaság, az megkapja a 
Szent Lélek ajándékát. Ezeket meg-
vigasztalja a Szent Lélek és velük 
marad mindörökké. Mert akiket Isten 
Lelke vezérel, azok Isten fiai. Aki-
ben pedig nincs a Krisztus Lelke, az 
nem az övé. 
 Áldott Pünkösdöt kívánok 
m i n d e n  o l v a s ó n a k  é s 
nagydobronyi testvéremnek. 

 
Testvéri szeretettel: 

Horkay László lelkipásztor. 

Pünkösdi ajándék 

 Ismét eltelt egy esz-

tendő, lezárul lassan egy 

újabb tanév. Megszólal az 

utolsó csengő, és a tanulók 

kilépnek a nagybetűs élet-

be, elhagyva azt a helyet, 

amely második otthonul 

szolgált 11 évig.  Az idén is 

kemény vizsgák, utolsó 

próbatételek várnak a diák-

ra, melyről a 

Nagydobronyi Középiskola 

igazgató-helyettesét, Katona-Mironova Bertát kér-

deztük.  

–– Milyen követelmények elé néznek az érettségi-

zők az idén? Milyen vizsgákat kell tenniük? 

– A tavalyi évhez hasonlóan 3 kötelező vizsgát kell 
tennie a 81 érettségiző tanulónak: ukrán nyelv tarta-
lomírás, magyar nyelv tartalomírás és Ukrajna tör-
ténelme. Ezen kívül még két tantárgyból kell érett-
ségizni, melyet a tanulók szabadon választhatnak 
meg. A választható vizsgák között legnépszerűbb a 
biológia, a földrajz, a magyar irodalom és a kémia, 
de szinte minden tantárgyra van jelentkező. A vizs-
gaidőszak június 6-tól 21-ig tart.  Az idén a vizsga-
rendet a szabadon választott vizsgákból személyre 
szólóan kellett összeállítani, ugyanis legalább két 

nap felkészülési idő kell lennie a vizsgák között. 
–– Hogyan állnak hozzá a végzősök az érettségi-

hez? 

– Szinte minden éven csak azok veszik komolyan, 
akik továbbtanulni készülnek. A választott vizsgá-
kat is abból a tantárgyból választják, amely kapcso-
lódik a leendő felvételihez. Sajnos a legtöbb tanuló 
csak úgymond koptatja az iskolapadokat, nem a 
tudásért jár ide, hanem kizárólag az érettségi bizo-
nyítványért. Bár minden éven bővül azoknak a szá-
ma, akik valamilyen szakközépiskolában tanulnak 
tovább, különböző szakmákat tanulva: szakács, pin-
cér, asztalos, autószerelő, stb. 
–– Milyen segítséget kapnak a tanulók a pályavá-

lasztásban? 

– Rengeteg szórólap, plakát, iskola-bemutató érke-
zik hozzánk nap mint nap, melyet általában az isko-
la hirdetőtábláján kifüggesztünk. Továbbá szemé-
lyes képviselők is érkeznek, akik bemutatják okta-
tási intézményüket és válaszolnak a pályát választa-
ni kívánók kérdéseire. Rendkívül díjazandó az 
EUROCAR Rt. kezdeményezése, ugyanis a vállalat 
elvitte azokat az érettségizőket kirándulni a 
Tiszasalamoni üzembe, akik érdeklődtek a cég fe-
lől. A végzősök így ízelítőt kaphattak a munka me-
netéről, a munkakörökről és nem utolsó sorban a 
fizetésekről is. 

–– Az általános iskolát befejezőknek szinték köte-

lező vizsgákat kell tenniük? 

– Szó szerint, csak kötelező vizsgákat tehetnek. Öt 
vizsga van, amely a biológia, Ukrajna földrajza, 
matematika, ukrán nyelv tollbamondás és magyar 
nyelv tollbamondás. 
–– A kilencedikesek közül sokan folytatják tanul-

mányaikat más iskolákban? 

– A legtöbbjük nálunk marad, és itt próbálja meg 
megszerezni az érettségit. Néhányan a Munkácsi 
tanítóképzőbe, a Beregszászi egészségügyi szakkö-
zépiskolába készülnek, valamint a Nagydobronyi 
Református Líceumba. 
 Mint megtudtuk, 2010-től a Nagydobronyi 

Középiskola is szakosított tanintézmény lesz, mely 

az egyes tantárgyak kiemelését, nagyobb óraszám-

ban történő oktatását jelenti a 10-12. osztályok-

ban. A nemrégiben megtartott iskolaértekezleten a 

tanári kar közösen szavazta meg a választható 

szakirányok közül az iskolához legjobban illő, a 

tanulók érdekeit védő szakirányokat, melyek a kö-

vetkezők: filológiai irányzat (magyar, ukrán és 

idegen nyelv) és a technikai irányzat (munka, ma-

tematika-informatika). Tehát a most 6. osztályos 

tanulók a 10. osztályt már a szülők és persze a 

gyerekek által választott szakosztályokban kezdhe-

tik meg. 

 Áldozócsütörtök - Jézus 
mennybemenetelének napja. A 
nagypénteken keresztre feszített, s 
a harmadnapra feltámadott Meg-
váltó ezen a napon ment fel a 
mennybe, hogy ott helyet készítsen 
mindazoknak, akik hisznek Őben-
ne, s akik már e földi létben az Is-
ten útját választották, a Biblia ta-
nításai szerint élnek. 
 A keresztyén egyház hagyomá-
nya szerint a református fiatalok 
ezen a napon tesznek bizonyságot 
gyülekezetük előtt hitükről, erősítik 
meg azt a fogadalmat, amelyet meg-
keresztelésükkor szüleik, keresztszü-
leik tettek meg helyettük. Ezután a 

nyilvános hitvallás után válnak fia-
taljaink a gyülekezet felnőtt tagjaivá, 
akik öntudatos református keresz-
tyénként ezentúl élhetnek - s köteles-
ségük élni - az úrvacsorával. 
 Mint a legtöbb gyülekezetben 
nálunk is igen meghitt körülmények 
között zajlott a fogadalomtétel. 2007
-ben áldozó csütörtök délutánján a 
Nagydobronyi Református templom-
ban 89 fiatal tett vallást hitéről, el-
mondván a hitvallás tételeit.  Ezek 
után felsorakozva az Úr asztala köré, 
Kolozsy András tiszteletes áldást 
kért a konfirmáló fiatalokra, majd 
egy közös ének után elfoglalhatták új 
helyeiket a karzatokon.     

Új tagokkal bővült az anyaszentegyház 



Szemezgető 

 Már hagyomá-
nyosan 2007-ben is 
május 1-én zajlottak 
le a felvételi vizsgák 
a Nagydobronyi Re-
formátus líceumban. 
– 64 tanuló adta be a 
jelentkezést, melyből 
62 jelent meg a fel-
vételin –  tudtuk meg 
Katona Béla igazga-
tótól. 

– A felvételi tesztek a következő tantárgyakból 
voltak: biológia-kémia, fizika-matematika, ma-
gyar nyelv, bibliaismeret, egyháztörténelem, egy-
házi ének és zene. Egész Kárpátalja magyarok 
lakta vidékéről voltak felvételizők, sőt még más 
vallásúak is. A tesztek összpontszáma 200 volt, 
melyből a bejutáshoz legalább 80 pontot el kellett 
érni. Volt aki a szaktantárgyakból teljesített job-
ban, volt aki a vallási kérdésekben ért el nagyobb 
pontszámot. Az összesítés alapján, amely még a 
felvételi napján megtörtént, 41 tanuló került be a 
líceumba, és kezdheti meg a tanulást református 

környezetben.  
 A Kárpátaljai Református Jótékonysági ala-
pítvány 5 felvételizőt támogatott ebben az évben, 
akik felvételi nélkül kerültek be a tanintézménybe. 

Miért is választják ennyin a líceumot? 
Valószínűleg a remek oktatásnak köszönhetően, 
mely minden évben megmutatkozik a felsőfokú 
tanintézményekbe felvételt nyert diákok számán, 
ill. a tantárgyi vetélkedőkön elért helyezéseken. 
 A 2007. május 30-i ballagási ünnepségen 
újabb 25 tanuló búcsúzhat el iskolájától, tanárai-
tól, a nagydobronyi gyülekezettől. 

Felvételi a Nagydobronyi Református Líceumban 

 Az idei 
tavasz gúnyt 
űzött a terme-
lőkbő l .  A 
m a j d n e m 
f a g y m e n t e s 
tél, tavasz után 
a paprika meg-
szokott előve-
teménye, a 
korai burgo-
nya, kétszer 
fagyott le szin-
te a földig. 

Sok gazda jó termésbe vetett reménye 
veszett oda néhány éjszaka alatt. A má-
jus 2-ia fagyok után pedig tart a légköri 
aszály, mely szintén nem sietteti az új-
krumpli  idejében való betakarítását. 
 Sokan döntenek úgy, hogy oda-
nőtt a paprika palánta — így a házi ker-
tekben kivágják a krumpli szárát, hogy 
legalább egy termés legyen jó.  
 A paprika legmegfelelőbb ültetési 
időpontja május 20. körüli időpont. A 
júniusban ültetett paprikánál már ter-
méskéséssel számolhatunk.  
 A későbbi kiültetésű paprika 
csökkent termőképességét elsősorban a 
két időszak eltérő sugárzásviszonyaiban 
kell keresnünk. Május elejétől a vége 
felé haladva a nappal hosszúsága nő, a 
napsugárzás beesési szöge is nő, ezért 
egyre hosszabb időtartamú növekvő 
kéktartományú fény éri a paprikanövé-
nyeket. Ez oda vezet, hogy a növény 
rövid szártagú, kis lombozatú, terméssel 
gyorsan berakódó lesz. A levéltömeg 
hiánya miatt ezeknek a növényeknek a 
potenciális termőképessége kicsi.  
 Az esetleges vírusfertőzés hatásá-
nak kivédésében is a korábbi ültetésű 
paprikának vannak jobb esélyei.  
 Ültetés 
 Szabadföldi körülmények között 
az első levéltetű rajzás idején június ele-
jén, közepén az addig jól megvédett nö-
vények a rajzó levéltetveken keresztül 
megkaphatják a vírusfertőzést. Ha erre 
az időre a növények már kiheverték az 
ültetés okozta növekedési zavarokat, a 
gyors növekedés fázisában vannak, és 
megfelelő nagy lombtömeggel rendel-
keznek, akkor az esetleges fertőzés is 
kisebb károkat okoz. 
 Palántázott termesztésnél az aján-
lott optimális növényszám: 1800-2000 
növény 100 m2-ként, amely 50-60 cm 
sortávolság mellett 20-20 cm-es tőtávol-
ságot jelent, bokronként két szálával 
számolva. 
 Az eredés gyorsasága szempont-
jából a különféle ültetési módokat a kö-
vetkező rangsorba állíthatjuk. A legjobb 

a kézi, ún. árkos ültetés, csaknem ilyen 
jó a sor alá öntöző ültetőgép munkája, a 
legbizonytalanabb az eredés az ültetőfás 
kézi ültetéssel.  
 Az árkos ültetés menete igen egy-
szerű. Egy kapával vagy kis barázdát 
húzó sorolóval kis árkot húzunk. Az 
árok aljába annyi vizet öntünk, ameny-
nyit a talaj 5-10 perc alatt beszív. Miu-
tán  a víz beivódott az árok alján a föld-
be és jó iszapos sár képződött,  a tőtá-
volságnak megfelelő távolságnak a pa-
lánták gyökerét a sárba nyomjuk, majd 
az árok oldalán lévő száraz földdel bete-
metjük ültetés mélységig az árkot.  
 Az árkos ültetés után tilos a pa-
lánták tövének utólagos belocsolása, 
mert ezzel elrontjuk a palánták körül 
kialakult kedvező morzsalékos állapo-
tot.  
 Minden ültetés próbája: a jól tö-
mörítetten elültetett palánta egy levélé-
nél fogva nem húzható ki, hanem a levél 
szakad le.  
 Az ültetéssel egy menetben kijut-
tatott, foszfortartalmú műtrágya a gyö-
kérképződést gyorsítja, a kezdeti fejlő-
dést serkenti.  
 Öntözés 
 A paprika mint szubtrópusi szár-
mazású növény, nemcsak nagy hőigé-
nyű, hanem a vízigénye is nagy. Viszo-
nyaink között a szabadban a számított 
vízigény a tenyészidőben 600 mm, 
amelyből a csapadékkal nem fedezett 
részt öntözéssel kell pótolni.  
 Az egyszeri öntözési adag a gyö-
kérzóna teljes átnedvesedéséhez szüksé-
ges víz. Ez általában 30-40 mm (30-40 
liter/m2). 
 A paprika optimális fejlődéséhez 
25 °C a kívánatos. Megszorítás a hő-
igény teljesítése szempontjából: 25 °C 
nappali és 13 °C éjszakai hőmérséklet 
alatt nem szabad öntözni a paprikát. 
Mindenképpen kerülendő gyakorlat, 
amikor az éppen szabad ember a háztar-
tásban minden este a slag végét  tartva 
kis mennyiségű vízzel végigöntözi a 
paprikatáblát. Arra kényszerítve a papri-
ka gyökérzetét, hogy ne hatoljon mélyre 
és így védve legyen az esetleges kiszá-
radástól, hanem hűtve és vizesen tartva 
növényünket szinte készakarva nyitunk 
utat különféle gombás és bakteriális fer-
tőzéseknek. 
 A fűszerpaprika vízigénye a te-
nyészidőszak folyamán a virágképző-
déstől – terméskötésig a legnagyobb, de 
folyamatos a vízfelvétel termésfejlődés-
kor és az érés kezdetén is.  
 Ha júliusban illetve augusztusban 
magas a hőmérséklet, csapadékszegé-
nyes aszályos időjárás uralkodik, a kriti-

kus fejlődési szakaszban feltétlen öntöz-
zünk 30-40 mm-es (nagy) adaggal, de 
nem gyakrabban 10-12 napnál.  
 A paprika vízigényét általában 2-
4 öntözéssel kielégíthetjük. 
 Az öntözés időpontját úgy vá-
lasztjuk meg, hogy kultivátorozás után 
következzen be. Az öntözést amikor rá 
lehet menni újra talajlazítás kövesse. 
Legjobb hatásfokkal a reggeli órákban 
öntözhetünk. A vízadag olyan legyen, 
hogy a talaj a vizet elnyelhesse, 
pangóvizes terület ne maradjon. 

 A vege-
tatív növeke-
dés lassítása 
és az érés elő-
segítése érde-
kében augusz-
tus második 
felében már 
ne öntözzünk. 
 
 
 
 
 

 Növényápolás  
 A paprika ültetése után egy héten 
belül nagyon fontos a terület kapálása. 
Az ültetéskor összetaposott, tömörödött 
talajt kézi húzókapával vagy „robival” 
lazítjuk, porhanyítjuk. A talajszerkezet 
ezáltal lazább lesz, könnyebben meleg-
szik fel, amely a paprika kezdeti fejlődé-
se szempontjából kedvező hatású. A 
további folyamatos kapálások száma a 
gyomosodástól, illetve a talajállapottól 
függ. A lombozat záródásáig kultiváto-
rozással és kapálással, utána gazoló ka-
pálással érhetünk el gyommentes, laza 
talajszerkezetet. 
 Tápanyagellátás 
 A paprika tápanyagigényes nö-
vény, tápanyagszükséglete nagy és 
könnyen felvehető tápanyagot igényel. 
Ha a krumpli elővetemény alá 
szervestrágyázunk, a paprika ültetése 
e l ő t t  s z ó r j u n k  k i  8 - 1 0  k g 
nitroamofoszkát. A növények tápanyag-
felvételében két táplálkozási szakaszt 
különböztetünk meg. Az első szakasz a 
növekedés és fejlődés fázisa, amely az 
első termések 5-8 cm-es nagyságig tart. 
Ebben a szakaszban a foszfor és nitro-
gén igényük  igen nagy. Ezért különös 
jelentőségű ebben a szakaszban a vízben 
könnyen oldódó „starter” trágyázás. A 
második szakasz a termésnövekedés és 
az éves fázisának felel meg. Ebben a 
szakaszban veszi fel a növény az összes 
tápanyag több mint felét. Ha alaptrágya-
ként kiszórtuk a kellő mennyiségű mű-
trágyát, akkor tenyészidőben kétszeri 

alkalommal ammóniumnitrát (1-1,5 dkg 
folyóméterenkénti adagot) biztosítja a 
kellő nitrogénszintet.  
 Levél-(lomb)trágya adagolás a 
virágzás kezdetétől 8-10 naponként vé-
gezhető, 0,2 %-os töménységben. A leg-
több lombtrágya keverhető a növényvé-
dő szerekkel.  
 Növényvédelem 
 Tenyészidőben a legfontosabb 
teendő a levéltetvek elleni küzdelem és 
a hideg párás időben jelentkező baktéri-
umos jellegű megbetegedések terjedésé-
nek a megakadályozása. 
 A levéltetvek kártétele elsősorban 
a szívogatás. A fiatal növényi részeken, 
a hajtásvégeken, a bimbókon úgy a leve-
lek fonáki részén táplálkoznak. A táplá-
lék elvonás következtében a megtáma-
dott növény rendellenesen növekszik, 
esetleg a levele lehull. Közvetett kárté-
telük a vírusos betegségek terjesztése. 
Ezenkívül erős mézharmat kiválasztá-
sukkal és levedlett lárvabőrükkel szeny-
nyezik a növényt. A levéltetvek ellen 
használható készítmények: 
Bi 58 — 0,6 - 1,0 l/ha 
Confidor — 0,05 % 
Decisz 2,5 EC — 0,4 l/ha 
Karate 25 EC — 0,5 - 0,4 l/ha 
Mospilan 20 SP — 0,125 kg/ha 
Unifosz 50EC — 0,1 % 
Vektafid A — 1,0 % 
 
Rendszeresen fellépő járványos megbe-
tegedés a paprika baktériumos betegsé-
ge. A fertőzés első jelei,  mint minden 
maggal terjedő kórokozó esetében, már 
a sziklevélen észlelhetők. A kezdetben 
vizenyős foltok rövid időn belül elbar-
nulnak. A sziklevélből a károkozó feljut 
a fejlődő lomblevelekbe.   
 A fiatal paprika első két-három, 
laza szövetszerkeze-
tű lomblevelén nagy 
vizenyős foltok je-
lennek meg, amelyek 
rövidesen kiszárad-
nak. A fertőzött leve-
lek deformálódnak, 
lehullnak, a paprika 
tő felkopaszodik.  
 Tenyészidőben használható sze-
rek (3-4 permetezés szükséges): 
Cuproxat FW — 4,0-5,0 l/ha 
Champion 50WP — 30 kg/ha 
Rézoxiclorid 50WP — 2,0-3,0 kg/ha 
Kasumin 2L — 1,5 l/ha 
 A legbiztosabb védelem a fertő-
zéstől mentes, csávázott vetőmag 
használata. 
 

Őrhidi László 
 

A paprika ültetése, öntözése, ápolása, növényvédelme 



Események, köszöntők, hirdetések 

KöszöntőKöszöntőKöszöntőKöszöntő    
A Nagydobronyi Községi Tanács ezúton szeretné  
köszönteni  közelgő születésnapja alakalmából  

SzanyiSzanyiSzanyiSzanyi----Szabó Béla,Szabó Béla,Szabó Béla,Szabó Béla,    
Baksa Géza,Baksa Géza,Baksa Géza,Baksa Géza,    

Szanyi IstvánSzanyi IstvánSzanyi IstvánSzanyi István    
képviselőket.  

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

Születtek:  
Pinte András (Csapájev 6) 
Gál Boglárka (Vásártér 30) 
Ámint Dávid (Juzsna 12) 
Takács Viktor (Petőfi 46) 

 
 
 

Elhaláloztak: 
Balla Éva (Kossuth 99) 
Oláh József (Sumna) 
Balog József Kossuth 20) 
Szanyi József (Kisdobronyi 14) 
Hadar Miklós (Gagarin 2) 
Farkas József (Juzsna 2) 
 

Anyakönyv (Május) 

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 kimuta-
tás, személyigazolvány, adószám, munkakönyv, kezes.) 

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

Hozzon jövedelmező és jó döntést! 

 Nagydobronyban május 18-án ünnepelte első szüle-
tésnapját Nagy Milán. 

E szép alkalomból köszönti: 
Édesapja, édesanyja, testvére Vivien és nagyszülei. 

Jó istenünk arra kérünk, 
Nagy Milánkat tartsd meg nékünk. 
Amerre jár Milán lába, 
Mindig gondod legyen rája. 
Adjál neki egészséget, feje fölé békességet! 
Virág hulljon lába elé, reménysége csak Te legyél! 

Május 20-án ünnepelte 17. születésnapját 
 

Szabó Anita 
 

 Sok szeretettel köszöntik, s kívánnak számára 
erőt, egészséget és hosszú boldog életet szülei, nővére, 
barátja és a nagymamák. 

 Újabb három 
forduló zajlott le a 
járási bajnokságban 
melynek eredményei 

a következők: 
Május 6. 

Szerednye „Leányka”— 
Nagydobrony FK 

Ifi: 0:0 
Felnőtt: 2:0 

 
Május 13. 

Nagydobrony FK — Nevicke 
„Niva” 

Ifi: 3:0 
Felnőtt: 2:1 

 

Május 20. 

Nagyláz FK — Nagydobrony FK 
Ifi: 3:2 

Felnőtt: 3:0 

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! 
 

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

Zajlanak amérkőzések 

Májusban ünnepli Molnár Dávid 6. születésnapját.   
Ebből az alkalomból köszönti apa, anya és Lívia. 

 
„Életedre áldás szálljon, 
Kis szívedre nyugalom, 

Mindig olyan boldog legyél, 
Mint ezen a szép napon.” 

Május 28-án ünnepeli 3. születésnapját 
Ráti Emese 

Ez alkalomból köszöntik őt szülei és nagyszülei. 
 

Az élet tengerén van egy kicsi sziget, 
Boldogság a neve, az legyen a tied. 
Áldás és szerencse kísérje léptedet, 

Tisztelt ünnepelt, ezt kívánjuk neked. 

Nagydobronyi Községi Tanács kötelékén belül 2007. júniusában 5 
esküvőre kerül sor. 

  
 

2007. június 9-én  
Szilvási Ferenc (Csongor út 14 sz.) 

és 
Hidi Mária (Rákóczi u. 65 sz.)  

köti egybe életét. 
 

2007. június 16-án  
Pinte András (Kossuth u. 77 sz.) 

és 
Kikina Natália (Ifjúság u. 20 sz.) 

köti egybe életét. 
 

2007. június 16-án  
Szanyi M András (Csongor út 49 sz.) 

és 
Pinte Marianna (Kossuth u. 37 sz.) 

köti egybe életét. 
 

2007. június  23-án  
Vinda Péter (Tábla u. 51) 

és 
Szanyi Zsuzsanna (Csongor út 112 sz.) 

köti egybe életét. 
 

2007. június  23-án  
Badó Sándor (Rákóczi u. 48 sz.) 

és 
Marton Katalin (Csongor, Zöld út 95 

sz.) 
köti egybe életét. 

 
Ezúton szeretne a tanács sok boldogságot kívánni 

a leendő házasok számára. 

„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 bármilyen mé-

retben!  
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 fotózá-

sa, videózása, hangszerelése.  
Le ne késen megrendelni bennünket! 

(Mindhárom szolgáltatásunk megrendelése 

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 Petőfi 
út 21 sz. alatt  (21 ár privatizált földterü-
let). 
 Érdeklődni a következő telefonszá-
mon lehet: 80509135084. 

 
Családi ház eladó a Felvég (Kun Béla) u.  

35 sz. alatt. 
Érdeklődni a 80966233828-as telefonszámon 

lehet. 
 
 

Kifogástalan állapotban lévő zongora eladó. 
Ár megegyezés szerint. Érdeklődni a 714-254

-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: 380966217206 

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, 
irodába, stb., ill. polcok, TV és számítógép asztalok, stb.). A bútorok 
kiválasztásában és megtervezésében tapasztalt  szakemberek várják 
Önöket. (Gál Tamás) 
• Bútorlapok szabása. 
 

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

 


