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 2007. augusztus 29-én 8. alkalommal kerül sor a falunap 
megrendezésére, melyre minden kedves érdeklődőt szeretettel 
vár a Nagydobronyi Községi Tanács,   a rendezvény főszerve-
zője. 

Programok: 
 
13:00 – Megnyitó 
 
Színpadi műsorok: 
 – József Attila és Csokonai Mihály nemzeti színház 
 – a nagydobronyi Napsugár óvoda fellépése 
 – a nagydobronyi Gyermekotthon előadása 
 – a Kisdobronyi Művészeti iskola előadása 
– a Nagydobronyi Középiskola tánccsoportja 
 – a Nagydobronyi Kultúrház szórakoztató műsorai: 
 – szépségverseny 
 – tombola 
 – különböző szórakoztató játékok 
 
Sportprogramok: 
12:00-tól Kispályás labdarúgó bajnokság a 3.     
Nagydobrony kupáért. 
 
Egyéb programok:  
Bográcsfőzőverseny 
 
20:00 – UTCABÁL 

 2007. augusztus 1-én 16:00 órai 
kezdettel a Nagydobronyi Községi Ta-
nács megtartotta soron következő ülé-
sét. Az ülésen részt vettek az utcaképvi-
selők, a végrehajtó bizottság tagjai, a 
járási képviselők ill. a meghívott ven-
dégek: Pankovics János, Ráti Mária.   
Az ülés napirendi pontjai a következők 
voltak: 

1. Beszámoló az első félévi költség-
vetésről.  
2. Szeméttelep rendezése.  
3. A tűzoltók bérének megerősíté-
se.  
4. Gázvezetékek festésének prob-
lémája.  
5. Parlagfű elleni harc.  
6. Kérvények megvitatása.   
7. Az új piac megnyitása.  
8. Falunap megszervezése.    

 1. A félévi beszámolót a költség-
vetésről Szilvási Zoltán polgármester 
tartotta. Örömmel vázolta fel a költség-
vetés teljesítéstét, sőt túlteljesítését, 
amely  csaknem egyedi a járásban. E 
szerint 22000 hrivnya többlet gyűlt ösz-
sze, amelyet a polgármester javaslatára 

a félév folyamán felgyülemlett tartozá-
sok kifizetésére fordít a tanács: gázfo-
gyasztási többlet, szeméttelep rendezé-
se, kazán vásárlás az óvodának, az in-
gyenes étkeztetés biztosítása a hátrá-
nyos helyzetű óvodásoknak, az új kul-
túrház elektromos hálózatának kijavítá-
sa, utcavilágítás kiépítésének folytatá-
sa.   
 2. Megkezdődött a szeméttelep 
rendezése, melyet a tanács a fent emlí-
tett forrásból finanszíroz, ill. jelentős 
támogatást nyújt Nagy Ferenc vállalko-
zó, Hidi József, valamint az „Agyag” 
Kft.  
 3. A tanács egyhangúlag megerő-
sítette a tűzoltók bérének kifizetésére 
előirányzott összeget, amely 20 000 
hrivnya. Ezen kívül 100 liter tartalék 
üzemanyag vásárlását irányozta elő.  
 4. A föld felett haladó gázvezeté-
kek rendbetartása kényes kérdés, mi-
vel egyes utcák elvégzik míg mások 
nem. A gázhivatal felszólította az utcai 
kooperatívák vezetőit annak lefestésére. 
A polgármester felszólította az utcák 
képviselőit, értesítsék a kooperatívák 

vezetőit és amennyiben a vezetékek 
megkívánják a karbantartást végeztes-
sék el, vagy pedig adják át a vezetéket a 
„Zakarpatgaz” RT-nek.   
 5. Járási parancs érkezett, mely 
szerint mindenkinek kötelessége kiirta-
nia a parlagfű és ehhez hasonló allergia 
keltő növényeket háztája körül és az 
egyéb földrészlegein, egészségünk 
megóvása ügyében. Ennek felügyeletét 
a tanács a környezetvédelmi bizottságra 
bízta.  
 6. Kérvények megvitatása. 
 A) Az Unifa Kft. 4db reklámtáb-
la elhelyezésére kért engedélyt a falu 
különböző területén, melyet a tanács 
megadott.  
 B) Kérvények érkeztek be sok-
gyermekes és félárva szülőktől óvodás 
gyermekeit ingyenes óvodai ellátására. 
A tanács határozata, Ráti Mária igazga-
tónő javaslatára a következő: a félárvák 
ingyenes, míg a sokgyerekes családok 
50 %-os engedményt kapnak. 
 C) Balog József kérvényezte a 
tanácsot a volt pékség épületének rész-
letben történő kifizetését. Mivel az uk-

rán törvények ezt lehetővé teszik, a ta-
nács megszavazta az engedélyt, mely-
nek értelmében  a teljes összeg 20 %-át 
köteles befizetni, a többit pedig addig 
havonta, amíg tart a tanács jogköre. 
 D) Az „Agyag” KFT kérvényezte 
a tanácsot a számára előzetesen kijelölt 
1,8 ha terület felhasználását földhordás 
céljából. Mivel nem volt jelen a cég 
képviselője, akivel egyeztethette volna 
a tanács a feltételeket, a kérvényt elna-
polták.  
 7. Augusztus 12-én lejár a jelen-
legi piactér üzemeltetési joga, így Úr 
László üzemeltető kérvényezte annak 
meghosszabbítását az új piac nyitásá-
nak időpontjáig. A tanács 15 napra 
hosszabbította meg az engedélyt, ugya-
nis szeptember 1-én nyílik meg az új 
piac. 
 8. A 2007-es falunap megrende-
zését a tanács augusztus 19-re tűzte ki. 
A képviselőtestület egyeztette az ün-
nepség programját, és kijelölte a prog-
ramokat előkészítő és a lebonyolítást 
felügyelő személyeket.  

 A „ZAKARPATGAZ” felszólítására — a biztonságos gázellátás sza-
bályainak betartása végett — a Nagydobronyi Községi Tanács értesíti az 
utcai gázkooperatívák elnökeit, hogy mindenki fesse le azokat a föld felet-
ti gázvezetékeket, amelyek az alárendeltségükhöz tartoznak. 
  

A munkálatok elvégzésének utolsó határideje 2007. augusztus 15. 
 Amennyiben a vezetékek lefestése nem lesz a határidőre elvégezve, a 
gázellátás ezen vezetékekben meg lesz szüntetve.  

A „ZAKARPATGAZ” FELSZÓLTÁSA 

HIRDETMÉNY! 
 A Nagydobronyi Középiskola felvételt hirdet a 2007-2008-as tanévre 
az első osztályba azon gyerekek számára, akik 2007. szeptember 1-ig betöl-
tik a 6. életévüket. 
 Jelentkezni az iskola titkárságán lehet minden hétköznap 8-tól  11-
óráig.  

Az iratok benyújtásának utolsó határideje 2007. augusztus 15. 
A jelentkezéshez szükséges iratok: 
• a gyerek keresztlevele 
• orvosi igazolás 

FIGYELEM! 
 A Nagydobronyi Községi Tanács felhívja a lakosok figyelmét a 2007-
es földadó befizetésére. Az adót hétfőtől-péntekig fizethetik be a község-
házán, 8:00 — 16:00 óra között, Katona Anitánál. 

FELHVÁS! 
 A Nagydobronyi Községi Tanács felhívja a lakosok figyelmét a sze-
méttelep megfelelő használatára. A szemetet a két bejárati út mentén lehet 
elhelyezni, nem pedig a telepet övező árokba ill. a bejárati utakra. A sze-
méttelepet a tanács ill. az azt környező cégek és vállalkozók fogják fel-
ügyelni.  Azon személyek, akik nem megfelelően, nem a fent leírt módon 
helyezik el a szemetet, 170 hrivnya büntetésben részesülnek. 

Egyszerre ülésezett a képviselőtestület és a végrehajtó bizottság  



GAZDÁLKODÁS 

 Nagy Ferenc Nagydobronyban Ukrajna legnépszerűbb takarmányozási 
adalékanyagokat gyártó cégének a Soya-Progress Kft.-nek termékeit forgal-
mazza. 

– Két alapvető terméket árusítok: takarmánykiegészítőket (premixek) és 
takarmánysűrítményeket (koncentrátumok) – mutatja be a kínálatot Ferenc. 
A két termékcsalád között alapvetően az a különbség, hogy amíg a kiegészí-
tők csak vitaminokat, aminosavakat, ásványi anyagokat és preventív célból 
hozzáadott antibiotikumokat tartalmaznak, addig a sűrítmények mellett nagy 
emészthető nyersfehérje-tartalommal is rendelkeznek. Ezeknek az adalék-
anyagoknak a birtokában a gazdálkodó saját termesztésű búza és kukorica 
felhasználásával is elő tudja állítani az állatállománya számára szükséges ke-
veréket. A Soya-Progress termékskálája rendkívül széles, kb. 50–60 készít-
ményből áll, a hízómarhától a víziszárnyasokig, a sertéstől a japánfürjig. A 
haszonállatok minden korosztálya számára kapható megfelelő adalékanyag.  

Miért is fontosak napjainkban a tápok. A jelenlegi élő súlyú felvásárlási 
árakkal csak ezeknek a tápoknak a felhasználásával lehet felvenni a harcot. 
Ugyanis nem elhanyagolható tény, hogy hány mázsa terményt fogyaszt el 
egy sertés vágósúlyig, illetve mennyi idő alatt éri ezt el. Egy összehasonlító 
táblázatban megpróbálom felvázolni az eltéréseket: 

Háztáji sertésnevelés (Hagyományos módon) 

 

 

 

 

 

 

 

Sertéshizlalás (A „Soya-Progress” termékeivel) 

Nagydobronyban már sokan kipróbálták a tápokat jó eredményekkel. Ez 
annyit tesz, hogy 5,5-6 hónap alatt 105-110 kg sertést lehet nevelni 300-310 

kg kész táppal. 
A tyúkok takarmányozása eltérő, ugyanis nem mindegy, hogy tojó tyúk-

ra vagy hús típusú tyúkra adagoljuk a koncentrátumot. 

Tojó tyúkok takarmányozása 

A KE 1030 HT takarmánykeverék elkészítési módja:  

• gabonakeverék -  6,5 kg 

• KE 1030 HT koncentrátum -  3,5 kg 

   Összesen:  10,0 kg 

 

A KE 1350 HT takarmánykeverék elkészítési módja:  

• gabonakeverék -  7,7 kg 

• KE 1350 HT koncentrátum -  2,3 kg 

   Összesen:  10,0 kg 

Hús típusú tyúkok takarmányozása 

A Soya-Progress termékeivel a következő eredményt érheti el a vásárló: 

⇒ Nő az átlagos napi testtömeg-gyarapodás 

⇒ A tojástermelés a tojó tyúkoknál 135-140 napos kortól indul 

⇒ Minimálisra csökkenti az elhullás és a véres hasmenés veszélyét 

⇒ Jelentősen nő a tojástermelés 

⇒ Nő az ellenálló képesség és a szervezeti szilárdság, kizárja az egyéb 
takarmányok által okozott betegségeket. 

 A takarmányok tartalmazzák a nélkülözhetetlen tápanyagokat, biztosít-
ják a magas termelési színvonalat. Fontos tényező, hogy nem tartalmaznak 
hormonális készítményeket és antibiotikumokat.  

Tudnivalók a tápkeverékekről 

 Az 1990-es években Ukrajnában 
beindult egyfajta földreform aminek 
az volt a lényege, hogy a gazdálkodás-
hoz kedvet érzők földhöz juthattak. Ez 
az időszak egybeesett a kolhozok szét-
zilálásával, amelyek nagy tömegben 
állítottak elő egykor - zöldségféléket, 
többek között káposztaféléket. A fris-
sen földhöz jutott farmerek nagy ked-
vel kezdtek káposztaféléket termeszte-
ni, gyakran az egész földterületükön. 
Ám a monokultúrában termesztett ká-
poszta évről évre kisebb termést adott, 
mígnem a termesztése veszteségessé 
vált. Ennek az oka egyrészt az egyol-
dalú termesztésből adódó talajuntság, 
m á s r é s z t  a  k á p o s z t a f é l é k 
plazmodiofórás  gyökérgolyvája, 
amely a káposztafélék vitathatatlanul 
legsúlyosabb betegsége. 
 A fertőzött növény kezdetben 
csak a déli órákban hervad, kókadozik, 
később az esti órákban is a vízhiány 
tüneteit mutatja. A talajból kihúzva azt 
látjuk, hogy a gyökéren a gyökérnyak 

közelében jól látható, sárgás színű da-
ganat képződött. A daganat belseje 
tömött, egynemű, húsos állományú, 
n e m  t é v e s z t e n d ő  ö s s z e  a 
gubancsormányos kártételével, amely-
nek a belseje üreges. Az ilyen növény 
már kezelés után sem képes tovább 
növekedni, fejlődni, gyorsan elhervad 
és elpusztul. A daganat a gyökéren a 
tenyészidő második felében alakul ki.  

 A káposzta talajigénye és a be-
tegség előfordulásának gyakorisága 

között ellentmondás van. A káposzta-
félék a semleges, enyhén savanyú tala-
jokat kedvelik, hasonlóan a gyökér-
golyvás betegséghez. Ezért azon a ta-
lajon, ahol a káposzta jól érzi magát, 
ott nagyobb a valószínűsége a beteg-
ség megjelenésének.  
 A káposztafélék közül a beteg-
ség gyakran jelentkezik a karalábén, a 
karfiolon és a fejes káposztán, a fajták 
közötti érzékenység tekintetében ke-
vés tapasztalat van.  
 A védekezésre kétféle módszert 
javaslunk. Ott ahol mód van rá vált-
sunk területet minél gyakrabban. Ideá-
lis egy olyan vetésforgó kialakítása, 
ahová a káposztafélék legkorábban 3-
4 évenként térnek vissza. 
 A másik módszer lényege, hogy 
a kórokozónak olyan kedvezőtlen élet-
feltételeket teremtsünk, ahol nem ké-
pes elszaporodni. Tekintettel, hogy 
csak a savanyú talajon érzi jól magát, 
lúgosabb kémhatású talajon termesz-
szük, vagy ha erre nincs lehetőség, 

meszezzük a talajt. Erre legalkalma-
sabb időnek az őszi talajművelés, ami-
kor a szerves és a műtrágyákkal együtt 
nagyobb mennyiségű meszet is a talaj-
ba dolgozhatunk. Az így kijuttatott 
mész a talaj kötöttségétől és a kémha-
tástól függően 1-2 t-ha.  
 A fertőzött parcellákon csak elő-
nevelt földlabdás palántákat ültessünk 
ki és ne közvetlenül magról termesz-
szük. 
 Érdekes, hogy területünkön az 
ilosvai, nagyszőlősi járás egyes körze-
teiben monokultúrában termesztenek 
korai káposztát sikerrel! 
 A magyarázat az, hogy a gyö-
kérgolyva kórokozója magas hőmér-
séklet igényű (25°C), így a fentebb 
elmondottak figyelembe vételével a 
korán tavasszal kiültetett káposzta ki-
nő „úgymond” a betegség foga alól, és 
így sikerrel termeszthető.  

Őrhidi László  

Meszezéssel a gyökérgolyva ellen 

Alapanyag 
A sertés 
kora nap 

A sertés 
súlya kg 

Takarmány 
szükséglet 

kg/nap 

Takarmány 
szükséglet kg 

Napi súly- 
gyarapodás g 

 0-42 8-10 0,1-0,5 3-4 190-200 

Kukorica, árpa 42-130 30-35 06,-2,5 180-190 290-300 

Kukorica, árpa 130-190 60 1,6-3,8 190-200 410-420 

Kukorica, árpa 190-300 110-120 3,9-4 440-460 450-460 

Összesen    813-854  

A  
koncentrátum 

kódja 

A koncent-
rátum bevi-
telének %-
os aránya 

A sertés 
kora 

(súlya) 

A sertés 
súlya a 

periódus 
végén, kg 

Takarmány 
szükséglet, 

kg 

Koncentrátum 
szükséglet a 
takarmány 

elkészítéséhez, 
kg 

Takarmány 
szükséglet, 

kg/nap 

Napi átlag 
testsúly 

növekedés 
kg 

KE 8030 
Malac 
indító 

40 % 
10-45 
nap 

10-12 4-5 1,6-2 0,1-0,5 0,300 

KE 8096 
Malac 
nevelő 

30 % 
45 naptól - 

35 kg. 
35 15-55 13-16 0,6-2,1 0,450 

KE 8120 
HT 

Süldő táp 
26 % 

35 kg. - 60 
kg. 

60 75-85 19-21 2,2-2,6 0,650 

KE 8130HT 
Hízó táp 

21 % 
60 kg. - 
vágásig 

110-120 150-160 31-34 2,7-3,5 0,850 

Összesen:    274-306 65-78   

A  
koncentrátum 

kódja 

A koncent-
rátum bevi-
telének %-
os aránya 

A baromfi 
kora, nap 

Koncentrá-
tum szük-
séglet a 

takarmány 
elkészítésé-

hez, kg 

Gabonakeveré-
kek 

szükséglet a 
takarmány  

elkészítéséhez, 
kg 

Takarmányke-
verék 

szükséglet, kg 

Baromfi súly-
gyarapodás 

takarmányozás 
végén, kg  

KE 1030 HT 
Csibe indító 

35 % 1-42 nap 0,42 0,78 1,2 0,4-0,5 

KE 1350 HT 
Jérce nevelő 

23 % 
43-130 

nap 
1,33 4,47 5,8 1,4-1,5 

A  
koncentrátum 

kódja 

A koncent-
rátum bevi-
telének %-
os aránya 

A baromfi 
kora, nap 

Koncentrá-
tum szük-
séglet a 

takarmány 
elkészítésé-

hez, kg 

Gabonakeveré-
kek 

szükséglet a 
takarmány  

elkészítéséhez, 
kg 

Takarmányke-
verék 

szükséglet, kg 

Baromfi súly-
gyarapodás 

takarmányozás 
végén, kg  

KE 1131 HT 
Csibe indító 

36 % 1-21 nap 0,18 0,32 0,5 0,4-0,6 

KE 1146 HT 
Jérce nevelő 

30 % 22-49 nap 0,65 1,45 2,1 1,5-1,8 

KE 1157 HT 
Befejező táp 

22 % 
50 nap - 
vágásig 

0,9 3,3 4,2 2,8-3,0 



Események, köszöntők, hirdetések 

KöszöntőkKöszöntőkKöszöntőkKöszöntők    
A Nagydobronyi Községi Tanács ezúton szeretné  
köszönteni  közelgő születésnapja alakalmából  

Ráti Sándor, Úr MiklósRáti Sándor, Úr MiklósRáti Sándor, Úr MiklósRáti Sándor, Úr Miklós    
  járási képviselőket, 

valamint 
Gábor Zsolt és Katona AndrásGábor Zsolt és Katona AndrásGábor Zsolt és Katona AndrásGábor Zsolt és Katona András    

utcaképviselőket. 
Kívánnak számukra erőt, egészséget, sikerekben gazdag, hosz-

szú boldog életet. 

Születtek:  
Molnár Ibolya (Alvég u. 31) 
Papp Norbert (Juzsna u. 24) 
Zsigó Szabina (Kisdobronyi út 37) 
Farkas Zsolt (Sumna u. 22) 
Szilvási Dóra (A. Endre u. 11) 
Csoma Sándor (Tábla u. 55) 
Baksa Ernő (Garb u. 9) 
Bara Beáta (Kisdobronyi út 16) 

 

Elhaláloztak: 
Hete János (Kisdobronyi út 9) 
Simon Sándor (Tábla u. 62) 
Ráti Sámuel (Kisdobronyi út 88) 

Anyakönyv (Július) 

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 kimutatás, személyigazolvány, adószám, munkakönyv, kezes.) 

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

Hozzon jövedelmező és jó döntést! 

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.  

Kedves házasulandó fiatalok! Kedves érdeklődők és leen-
dő ügyfeleink! 

 Megnyitottuk új esküvői ruhaszalonunkat Bátyúban. Menyasszonyi 
ruhák a legújabb divat szerint megvásárolhatók és bérelhetők a legkedve-
zőbb áron. Menyecskeruhák, koszorús– és kísérő– valamint báli– és gyerek-
ruhák széles választékát kínáljuk.  
 Ugyanitt működik virágüzletünk, ahol menyasszonyi– és alkalmi 

csokrokat, kitűzőket és autódíszítést is vállalunk. 
Címünk: Beregszászi járás,  
Bátyú, Vasút út 39. 
Tel: 8(241)49-3-38 
Mobil: +380976157675 
 
Márkus Éva. 

Hajhosszabbítás hőillesztési 
technológiával. Dúsítás, 

melírozás és hosszabbítás egy 
eljárással.  

 
Érdeklődni lehet a 

80971821982-es számon. 

Fodrászcikkek, kozmetikai és 
műköröm alapanyagok kereske-

dése.  
 

Kisdobronyi út 131 szám, 7. 
üzlet, II. emelet (a fehérneműs 

fölött).  

Nagydobronyi Községi Tanács kötelékén belül 2007. augusztusában 
3 esküvőre kerül sor. 

  
 

2007. augusztus 4-én  
Katona László (Kossuth u. 95 sz.) 

és 
Balog Jolán (Rákóczi u. 54 sz.)  

köti egybe életét. 
 

2007. augusztus 4-én 
Solymos Sándor (Kisdobrony,  

Lenin út. 55 sz.) 
és 

Badó Nóra (Tábla u. 45 sz.) 
köti egybe életét. 

 
2007. augusztus 11-én  

Sándog Ferenc (Garb u. 25 sz.) 
és 

Berta Bernadett (Tábla u. 44 sz.) 
köti egybe életét. 

 
 
 

Ezúton szeretne a tanács sok boldogsá-
got 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) 

 Július 29 – augusztus 13. között 
községünk területén az Ungvári sportis-
kola ’93-as korosztálya edzőtáboron 
vesz részt. Őket követik a kijevi DJSZS 
15 sportiskola 96 növendéke. A fiatalok 
először vesznek részt falunkban edzőtá-
boron, de visszajel-
zéseik szerint nem 
biztos hogy utoljára. 
Reméljük, hogy azt 
az időt, amit falunk-
ban töltenek haszno-
san használják ki. 
 A tábor folya-
mán edzőmérkőzé-
sekre is sor került. 
Először az Ungvári 
Sportiskola 2. csa-
pata csapott össze a 
N a g y d o b r o n y i 
Sportiskola növen-

dékeivel, ahol 2:2-es eredmény született. 
Az Ungvári Sportiskola 1. csapata a 
Nagydobrony FC ifi csapatával csapott 
össze, amelyen 2:1-es nagydobronyi 
siker született. 

Edzőtáborok Nagydobronyban 

A Nagydobronyi Községi Tanács 56. születésnapja  
alkalmából köszönti  

Molnár Zoltánt (Kucsárka). 
Kívánnak számára erőt, egészséget és még sok-sok boldog esztendőt. 

 Az elmúlt napokban ünnepelte 20. születésnapját  
Molnár Gabriella.  

Ez alakalomból köszönti őt barátja Feri és családja. 
Az élet tengerén van egy kicsi sziget, 
Boldogság a neve, az legyen a tied. 
Áldás és szerencse kísérje léptedet,  
tisztelt ünnepelt, ezt kívánjuk néked. 


