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 Másfél évtized elteltével végre némi 
kárpótlást kaphatnak azok, akiknek  megta-
karított pénze elveszett a volt szovjet bank 
fiókjaiban. Az új ukrán kormány 2008-tól 
kezdve kárpótlást fizet minden 1992. január 
1-ig elhelyezett bankbetért, melynek jelen 
összege személyenként 1000 hrivnya. 
(függetlenül a betétkönyvek számától, a 
bennük lévő összegektől, kiállításuk intéz-
ményétől).  

 Mint megtudtuk a Takarékbank
(ОЩАДБАНК) nagydobronyi fiókintézet-
ének munkásaitól eddig 550 kérvény futott 
be körzetükből (Nagydobrony, Kisdobrony, 
Telek, Dimicső). A betétkönyvek újrare-
gisztrálása után 1-2 hét míg az információk 
eljutnak a központi bankba, majd ezután 
lehet hozzájutni az említett összeghez, egye-
lőre USA dollárban, kizárólag személyesen. 
Sajnos valós tény az, hogy az első regisztrá-
lások elég zajosan zajlottak, mivel mindenki 
elsőnek szerette volna beadni kérvényét, 
hiába nyugtatták a dolgozók az embereket, 
hogy mindenki megkapja ezt a kárpótlást.  

 Talán azok jártak pórul akik siettek, 
mivel egyelőre Ungváron lehet a központi 

bankban hozzájutni a pénzhez, ismét meg-
említve személyesen. A legfrissebb informá-
ciót szerint ugyanis, aki februárban adja be 
kérvényét, az helyben veheti majd át az 
1000 hrivnyát. A mozgásképtelenek kérvé-
nyezhetik, hogy helybe vigye számukra a 
postás.  

 Megkérjük az érintetteket, legyenek 
türelmesek az újraregisztráció okozta fenn-
akadásoknál, minden betétkönyv tulajdonos 
hozzájuthat pénzéhez. Ez már biztos nem 
vész el. Azon személyek, akik elhalálozott 
hozzátartozójuk betétkönyvét 2008. január 1
-ig nem íratták át, azok csak 2009-ben jut-
hatnak hozzá a kárpótláshoz.  

 A helyi bankfiók minden pénteken 
fogadja az ügyfeleket. Sorszámok alapján 
történik a regisztrálás, melyet az előző héten 
lehet megkapni. A regisztráláshoz a passz-
port és a identifikációs kódszám fénymáso-
lata szükséges, illetve a betétkönyvek.  

 
 A hét további napjain a kommunális 

szolgáltatások díjait fogadják.  
 

Bankbetétek kifizetése 

Felhívás 
 A Községi Tanács felhívja a lakosság figyelmét, hogy a 2008-as sze-
métszállítási díjat a községházán fizethetik be Ráti Anitánál. (A szemétsze-
dés díja nem változott, 1 hrivnya személyenként egy hónapra.) 

 A január 18-án megtartott tanácsülés 
egyetlen napirendi pontja a Nagydobronyi 
Községi Tanács 2008-as költségvetése volt. 
Szilvási Zoltán polgármester beszámolt a 
jelenlévő képviselőknek a járás által megsza-
bott pénzek forrásáról és a törvény által 
megszabott felhasználási kereteiről.  
 Mint kiderült a tanács által fenntartott 
létesítményekre 1 704 130 hrivnyát biztosít a 
járás. Ezt az összeget az intézmények fenn-
tartására lehet fordítani, amely a munkások 
fizetését, a közműdíjakat, étkeztetést teszi ki. 
Az ezen felül megmaradt összeget lehet 
egyéb célokra fordítani, mint pl. tatarozás, 
felújítás. (A költségvetés összege magasabb 
mint a tavalyi évben, viszont az árak emel-
kedése miatt ez a  többlet elvész.) A költség-
vetésbe nincs beleszámítva a közműdíjak, 
fizetések esetleges emelkedése. A 2007-es 
évi költségvetésből 64 323 hr. maradt fenn, 
amelyet az év folyamán fel lehet használni a 
testület által megszavazott célokra. 
 A tanács költségvetésébe földadók és 
bérleti díjakból  kb. 137 550 hr. várható. 

Ezen összeg felhasználását a képviselőtanács 
határozta meg a következő célokra: pallófel-
újítás, újságfenntartás, futballcsapat finan-
szírozása, utcavilágítás áramfogyasztásának 
kifizetése és karbantartása, szeméttelep rend-
betartása, tartalék katasztrófavédelemre,  
közműdíjak pótlása, községháza felújítása. 
    A fent említett forrásokon kívül a 
járművek utáni útadókból kb. 52 800 hr. 
várható, melyet a mellékutak javítására for-
dítanak majd az ősz folyamán.   
 A tanács számára földeladásból 26 
525 hr bevétel várható, melyet a mellékutcák 
világításának kiépítésére fordít.  
 A költségvetésben nem szerepel a 
tűzoltóság finanszírozása. Folyamatban van 
ugyanis a Nagydobronyi és a Csinagyijevoi 
tűzoltóság átvezetése a katasztrófaelhárítási 
minisztériumhoz (МНС), mely hatalmas 
minőségi javulást jelentene.  
 Az ülés folyamán a képviselőtestület 
egyhangúlag elfogadta és megerősítette a 
költségvetési tételeket, melyet az alábbi táb-
lázat tartalmaz.  

Lezajlott 2008 első tanácsülése  

Nagydobrony éves költségvetése 

A kultúra éves költségvetése:     75 210 hr. 
 (Fizetés, épületfejlesztés, villanydíj)    
 Programok (falunap, újkrumplifesztivál). 
 
A „Napsugár” óvoda éves költségvetése:    707 250 hr. 
 Fizetések, gáz és villanydíjak. 
 Étkeztetés (1 napra 1 gyerekre 5hr. 65 125 hr. + szülői támogatás 65 125 hr.) 
  
Az egészségügy éves költségvetése (rendelő és kórház):  929 100 hr. 
 (Fizetések, közműdíjak, gyógyszerek, étkeztetés.) 
  
A községháza éves költségvetése:     242 860 hr.  
 (Fizetések, közműdíjak). 
 
Egyéb programok:        137 550 hr 
 Pallók felújítása:      9 000 hr. 
 „Nagydobrony” újság fenntartása:   10 000 hr. 
 Sport:    26 000 hr. 
 Utcavilágítás egyéves áramfogyasztása,  
 karbantartása    14 800 hr. 
 Szeméttelep rendbentartása:   11 000 hr. 
 Tartalék katasztrófa-elhárításra: 10 000 hr. 
 A fennmaradó összeget a tanács a községháza  
 renoválására, ill. a közműdíjak pótlására és  
 egyéb kiadásokra fordítja:  64 550 hr. 
2007-es maradvány:  64 323 hr. 
Járművek utáni útadók:  52 800 hr. 
Földeladás:   26 525 hr.  
Összesen:        1 984 575 hr. 
 

 

 A „YAZAKI UKRAJNA” vállalat munkalehetőséget biztosít minden 18-45 év kö-
zötti általános iskolát (9. osztályt) végzett polgárnak. A gyár ajánlatai: ingyenes szállítás; 
egészségre nem ártalmas munkakörülmények; ingyenes étkezési lehetőség; továbbtanulási 
lehetőség, amely beleszámítódik a munkaidőbe; időbeni bérkifizetés; egészségügyi biztosí-
tás. 
 Próbaidő egy hónap. 
 Érdeklődni a községházán lehet Hete Erzsébetnél. 

Munkásfelvétel a YAZAKI-nál. 
1600-2000 hrivnyás fizetések 

KÖZLEMÉNY 
 A Schengeni vízummal, kishatár-átlépővel összefüggő kapcsolattartási támogatás 
folyósításának a KMKSZ nagydobronyi alapszervezetének megbízott ügyintézője Molnár 
Józsefné Ildikó, Sport utca 11, tel.: 714-159. Ügyfélfogadás: munkanapokon a 
Nagydobronyi Református Líceum könyvtára, 15:00 - 18:00 között.  
 A kérelemhez csatolni kell a vízum, a banki befizetési bizonylat fénymásolatát (ha 
van), valamint a bankkártya vagy más számlaszám-azonosító okirat fénymásolatát. (A fény-
másolás helyben elkészíthető).   
          Hidi László 

A KMKSZ nagydobronyi alapszervezetének elnöke 

Inter Telekom vezeték nélküli hálózat 
 Az Inter Telekom vállalat vezeték nélküli telefonvonal hálózatot szeretne kiépíteni 
Nagydobrony területén, mely hasonlít a hagyományos telefonhoz, viszont nincs szükség 
vezetékekre. Hálózaton belül havi 10 hr-ért lehet kommunikálni, más hálózatra 3 kop a perc-
díj. Ha van mobiltelefon, a készüléket be lehet állítani, hogy átirányítsa a hívást. Beszerelési 
díja 220 hr, plusz a speciális készülék mely 380 hr-ba kerül. (az internet elérésű készülék 
480 hr). A hálózat telepítése februárban kezdődik. Érdeklődni a községházán lehet. 

 A Terra Dei mezőgazdasági szaktanácsadó iroda előadássorozatot indít intenzív 
zöldségtermesztés témakörében a Nagydobronyi Református Líceumban péntekenként 15:00 
órai kezdettel.  
 Az első előadás témája: A zöldségfélék palántanevelése (és egyéb felmerülő kérdések 
megvitatása).  

 Szívesen várjuk az érdeklődőket. 
Őrhidi László 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 A Nagydobronyi Református Egyházközség Vezetősége nevében, szeretnénk köszö-
netet mondani azon vállalkozóknak, utcaképviselőknek, cégeknek, magánszemélyeknek, 
akik segítségünkre siettek és önkéntes pénzadományukkal támogatták a Templomunkból 
ellopott hangtechnikai eszközök pótlását. Isten áldását kérjük életükre és munkájukra. 

Kolozsy András lelkész 



Szemezgető 

 Nálunknál „boldogabb” országokban a pa-
lántaneveléshez használt földkeverékek készen meg-
vásárolhatóak. A kárpátaljai termelő maga állítja elő 
a tápkockaföldet és a szaporítóföldeket. Ez a gazdá-
tól nagy hozzáértést és felkészültséget kíván. Ismer-
nie kell a palánta igényeit és a  felhasználandó közeg 
fizikai-kémia tulajdonságait.  
  A tápkockaföld legfontosabb fizikai tulaj-
donsága a hézag-térfogat arány (porozitás), amely 
megteremti a növény számára a kedvező levegő-víz 
arányt.  
 A porozitás függ a tápkocka anyagától és a 
sajtolás mértékétől. A tápkockaföldbe kevert tőzeg a 
porozitást növeli, a kerti föld vagy a komposzt pedig 
csökkenti. A vizsgálatok szerint a 30 % szilárd térfo-
gatot és 70 % hézagtérfogatot tartalmazó keverékek 
a legalkalmasabbak a zöldségpalánták neveléséhez. 
 A tápkocka kedvező szervesanyag tartalma 
30 % fölött van, amiből látható hogy a kerti földek 
erre a célra nem mindig alkalmasak. A csekély 
szervesanyag tartalom növeli a túlöntözés, a kiszára-
dás veszélyét, valamint a túlzott műtrágyázásból 
adódó sókártételt.  
 A tőzeg homogénnek és sterilnek mondható 
anyag, fajlagos tömege kicsi, szerkezete jó, ezért 
kedvező benne a gyökerek fejlődése. Nincs szükség 
a komposztálás hosszú, munkaigényes folyamatára, 
mert a tőzeg bányászás után rögtön alkalmas az 
ültetésre. 
 A palántanevelésben használatos felláptőzeg 
általában savanyú kémhatású. A kívánatos ph (6,5) 
értéket meszezéssel lehet beállítani.  
 20%-os szervesanyag-tartalom mellett 0,7-
0,8 %-os összes só-tartalom az a határ, ahol még 
nem károsodnak a fiatal növények. A palánták közül 
a saláta a legérzékenyebb, majd sorrendben követi 
az uborka, paprika, karalábé.  
 A károsan magas sótartalmat, a 
szervesanyag tartalom emelésével és a földkeverék 
átmosásával lehet csökkenteni. A veszélyes, de még 
nem káros sótartalmú tápkockakeverékek rendszeres 
öntözésére különös gondot kell fordítani, mert egy 
átmeneti kiszáradás a növények pusztulását okozhat-
ja.  
 Néhány, a termesztési gyakorlatban bevált 
tápkocka-recept, amely valamennyi zöldségfaj eseté-
ben bevált: 
 — rövid idejű palánták számára (saláta, 
káposzta, uborka, tök dinnye.) 

80-85 térfogat % felláptőzeg 
15-20 % nagy szemű folyami homok 
1,5-2 kg/m3 volldinger 
3 kg mészpor. 
 
— hosszú nevelési idejű palánták számára 

(paprika, paradicsom, padlizsán, dinnye) 
I. recept 
1/3 térfogat % felláptőzeg 
1/3 térfogat % érett istállótrágya 
1/3 térfogat %  folyami homok 
2 kg/m3 szuperfoszfát 
1,5 kg/m3 mészpor 
 
II. recept 
80-85 térfogat % felláptőzeg 
15-20 térfogat % folyami homok 
1,5 kg/m3 tartós hatású műtrágya 
2 kg/m3 szuperfoszfát 
3 kg/m3 mészpor 
 
III. recept 
100 térfogat % felláptőzeg 
1,5 kg/m3 tartós hatású műtrágya 
4 kg/m3 mészpor 
3/4 kg/m3 szuperfoszfát 
Zöldségpalánta neveléshez javasolt tartós hatású 

műtrágyák: Plantosan 4D; Peat-Mix; PG-Mix; Os-
moeate Plus Mini. 

Növényegészségügyi okok miatt nem javasolha-
tó a melegágyföldet tartalmazó keverékek.  

Az eredeti lombföldek közül azok jöhetnek 
számításba, amelyek szervesanyagokban gazdagok 
és lazák (pl. akácavar, nem javasolt a tölgyfavar). 
Ezek az említett keverékekben tőzeg helyett használ-
hatók.  

Szaporítóföldek 
A magvetéshez használt földek és a tápkocká-

záshoz, tűzdeléshez használt keverékek számos 
vonatkozásban megegyeznek egy tulajdonságban, 
azonban eltérőek. A szaporítóföldek tápanyag-
ellátottsága nem döntő szempont, de fontos a jó 
szerkezet. A korai kettő négy lombleveles korban 
tűzdelt palánták minimális tápanyagot vesznek fel a 
talajból, elsősorban a magból táplálkoznak. Azt a 
kevés tápanyagot, amelyre szükségük van a kelés 
után 1-2 alkalommal tápoldattal kijuttathatjuk.  

A csírázást egyébként a magas tápanyag-
koncentráció gátolja, vontatottá teszi, rontja a csírá-
zási esélyt.  

A zöldségnövények magját tőzeg és homok 
keverékébe vetik. A bányahomok több anyagot tar-
talmaz, amitől a föld vetés után cserepesedik és 
ezzel rontja a csírázást. Folyami homoknál ilyen 
következménnyel nem kell számolni. Tapasztalatok 
alapján 50-50 térfogat-százalékos homok-tőzeg 
keverékben valamennyi zöldségmag csírázása kielé-
gítő.  

 
Őrhidi László 

 

A palántanevelés közegei 

Egy idős asszony egyedül élt. Férje 
rég meghalt, egyetlen fia pedig kivándorolt 
Amerikába.  Az asszony rendszeresen kapott a 
fiától levelet, s a levélben gyakran talált kis 
cédulákat, amelyeket gondosan eltett. Úgy 
őrizgette azokat, mint szép emlékeket, sőt még 
a falra is kiaggatta némelyiket. Nagy nyomor-
ban, szegényen halt meg, s a halála után ismer-
ték fel az emberek, hogy azok a cédulák sok 
ezer dollárról szóló csekkek, amelyeket a gaz-
dag fiú küldött az anyjának a tengeren túlról. 
De az asszony úgy halt meg, hogy sohasem 
tudta, milyen gazdagság van a tulajdonában.  

Vajon nem így éli le az életét a leg-
több ember, akinek bár a legnagyobb kincs van 
birtokában, mégsem tud róla. Mint az a 
nagydobronyi asszony, akitől megkérdeztem, 
hogy van-e Bibliája, azt felelte: valahol van. El 
lehet veszni egy házban az elrejtett Bibliával, 
szomjan lehet halni a forrás mellett is, ha 
nincs, aki megnyissa szemünket.  

Kedves Testvérem! Imádkozom 
azért, hogy Isten nyissa meg a szemeidet, mint 
a Hágárét,(I.Móz.21:19) hogy ismerd fel a 
Bibliában az élő víznek forrását, amely az örök 
életre táplálja lelkedet.  

Nincs más könyv a Biblián kívül, mely elve-
zetne az igaz Istenhez. Az élő Isten szava szól 
benne az emberhez. A Biblia egyetlen helyen 
sem próbálja bizonyítani Isten létezését. Aki 
Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és 
megjutalmazza azokat, akik őt keresik.
(Zsid.11:6) 

A modern ember sokat tud, de a leg-
fontosabbat nem tudja. Pedig Isten avégre 
teremtette az embert, hogy őt megismerje, 
szívből szeresse és vele örökkétartó boldog-
ságban éljen. Az ember sajnos, nemcsak Istent, 
de még magát sem ismeri. Annyira önző és 

gonosz az ember, hogy az őt körülvevő gyö-
nyörű természet nem indítja hálára a Teremtő 
Isten iránt, hanem elméleteket kohol, hogy 
mimódon lehetne Isten létezését megcáfolni, 
mindenre ráfogni,hogy csak úgy magától jött 
létre, holott az ember még egy fűszálat sem 
tud teremteni. A Biblia egyszerűen kijelenti: 
Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.
(I.Móz.1:1) Látod, ennyi az egész egy mondat-
ban, mit tehetsz hozzá? Te is próbáld meg, ha 
olyan bölcs vagy, lásd mire mégy a tudomá-
nyoddal. 

 Még a múlt század 70-es éveiben 
beszéltem egy magyarországi ismerősömmel. 
Annak ellenére, hogy ő meggyőződéses ateista 
volt, nem szégyelltem előtte Istenről beszélni 
és az ember teremtéséről és Isten előtti felelős-
ségéről is szóltam. Olyan fölényesen leintett, 
hogy neki ne beszéljek, hiszen már Gagarin az 
űrben járt és nem látott semilyen Istent, meg  
nekem is illene tudnom, hogy már lombik bé-
bit állítottak elő, meg a tudomány már mindent 
tud. Azóta a barátomnak meghalt egy másfél 
éves kisfia, a második fia 21 évesen éppen az 
egyetemi felvételi vizsga előtt holtan rogyott 
össze. Itt már nem segít a világ minden tudósa 
sem. Csak egyet tehet az ember: elcsendesedik 
és elismeri, hogy Ő az Isten, aki teremtette az 
eget és földet. 

A Bibliát nemcsak az elmúlt század-
ban tagadták, csúfolták, égették, hanem mindig 
voltak, akik gyűlölték Istent. Hol van már Vol-
taire, aki azt jósolta, hogy száz év múlva már 
csak a múzeumban lehet Bibliát találni, meg-
haltak Darwin, Marx, Engels, Lenin, Sztalin, 
és velük együtt sok elvtársaik. Isten pedig él és 
azt mondja: ÉN VAGYOK! 

„Mert minden test olyan, mint a fű, 
és az embernek minden dicsősége olyan, mint 
a fű virága. Megszárad a fű, és virága elhull. 
De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig 

az a beszéd, amely néktek hirdette-
tett.”(I.Pét.1:24,25) 

A Bibliában mindent megtalálsz. 
Megtanulod, mi a jó és mi a rossz, választhatsz 
élet és halál között. Megismerheted bűneidet 
és nyomorúságodat és megismerheted Isten 
kegyelmét és szeretetét, aki elküldte Jézus 
Krisztust, az ő egyszülött Fiát, hogy megment-
sen a haláltól és a kárhozattól. A sok ígéret 
mind Jézusban lehet a tiéd: a bűnbocsánat, 
örök élet, új ég, új föld, új Jeruzsálem és az 
üdvösség az atyai hajlékban, mind neked szól. 
Csak vedd elő a Bibliát, olvasd alázattal, imád-
kozó lélekkel, és a Szent Lélek az igaz hitet 
felgerjeszti benned. A Biblia ne csak „valahol” 
legyen a házadban, hanem legyen a szívedben. 
Akkor még az értelmed is megváltozik. Tudá-
sodat Isten dicsőségére és felebarátaid boldo-
gulására fogod használni. Képes leszel Istent 
és felebarátodat szeretni. 

Az Íge bátorítani fog félelmedben, 
vígasztal bánatodban, reménységed lesz a ha-
lálban. És ha megcselekszed az Igét, hasonla-
tos leszel a bölcs emberhez, aki kősziklára 
építette házát.  
Jézus Krisztus mondja: „AZ ÉG ÉS A FÖLD 
ELMÚLNAK, DE AZ ÉN BESZÉDEIM 
SEMMIKÉPEN EL NEM MÚLNAK.”(Máté 
24:35) 
       „Nem hagyjuk el a Bibliát, Isten Szent 
Igéjét, 
        Ez támasza az aggoknak, ifjút ez Ige véd. 
        Ez nap, mely fényes sugarát, utunkra hinti 
el, 
        Ebből halljuk Jézus szavát, ez Ég felé 
emel!”   
 

Testvéri szeretettel:  
Horkay László lelkipásztor 

2008 a Biblia éve. 2007 utolsó  
tanácsülésének  

eredményei 
  
 2007. december 28-án került sor az 
esztendő utolsó tanácsülésére, melyen a 
következő határozatok születtek: 
 1. Piacdíj árának megállapítása: a 
tanács 1 m2 napi díját 25 kop-ról 28-ra 
emelte.  
 A piac területén az árusokra vonat-
kozó szabályzatot a tanács elfogadta és 
megerősítette. 
 2. A piac alatt lévő földterület meg-
vásárlásának engedélyezése és árának elfo-
gadása. A területet a jelenlegi piacigazgató 
vásárolta meg, melynek összege 185 000 
hr.  
 A befizetendő összeg 25 %-át a mel-
lékutcák utcavilágításának kiépítésére sza-
vazta meg a testület. 
 3.  A posta kérvényezésére épületé-
nek földterületét a tanács örökös használat-
ba adta. 
 4. A Nagydobronyi Református Lí-
ceum lemondott gazdasági földterületük 
egy részéről, melyet a református egyház-
nak adott át a tanács jóváhagyásával.  
 5. A KRP 2000 (AMBAR) vállalat 
átadta a tanács vagyonalapjába a rendelőig 
húzódó járdaszakasz 90,5 m2 –es területét. 
 7. Lakossági kérvények. 
 8. A volt kolhoz archívumának átvé-
tele a tanácshoz. 
 9. A nagydobronyi körzeti kórház 
bázisán két osztály átszakosodására adott 
engedélyt a tanács házi orvosi szolgálatra.  

 

Ügyfélfogadás: minden szombaton 900-1200-ig, más időpontokban: előzetes egyeztetés 
szerint. 

Egyeztetni csak a lelkészekkel lehet személyesen, illetve telefonon!  
714-289 (Horkay László), 714-146 (Kolozsy András) 

Egyházi szolgálatok igénybevételének feltételei 2008. február 11-től: 
Minden egyházi szolgáltatás (keresztelés, esketés, temetés) igénybevétele előtt  szíveskedje-

nek felkeresni a körzeti presbitert.  
 

Keresztelő 

• A keresztelőt legkésőbb két héttel a keresztelő előtt lehet bejelenteni, későbben nem! A 
lelkész azon családoknál, akik gyermekük keresztelésének szándékát bejelentették, csa-
ládlátogatást tesz. Kérjük, fogadják szeretettel. 

• Azon szülők, akik nem kötöttek sem polgári -, sem egyházi házasságot, gyermekük 
keresztelője előtt kötelesek törvényesen házasságot kötni, különben nem jogosultak 
arra, hogy gyermeküknek kiszolgáltassuk a keresztség sákramentumát. 

• A keresztelés szándékát az illető szülők egyike jelentse be. A Nagyszülő, valamint a 
rokon keresztelési szándék bejelentését nem fogadjuk el. 

Esküvő 

• A házasságkötést szándékozók házassági szándékukat esküvőjük előtt egy hónappal és 
egy nappal kötelesek bejelenteni az illetékes állami szervnek, aki megvizsgálja szándé-
kukat és ha nem talál természetes akadályt, engedélyezi a polgári (állami) esküvőt. 

• Az egyházi esküvőt ugyanazon napon jelentsék be, amikor bejelentik a polgári esküvőt. 

• Egyházi esküvőre csak azok jogosultak, akik jogosultak a polgári esküvőre és polgári-
lag (államilag) az illetékes Anyakönyvezető összeadta őket. 

• Azon személyek, akik külföldön kötöttek polgári házasságot és igénylik az egyházi 
esküvőt, azok is egy hónappal egyházi esküvőjük előtt jelentsék be szándékukat. Beje-
lentésük alkalmával kötelesek felmutatni a polgári esküvőről kiállított eredeti Házassági 
Anyakönyvi Kivonatot, illetve annak hitelesített másolatát. 

 
Az Anyakönyvezéshez szükséges okmányok: 

Kereszteléshez 

• Egyháztagsági könyv 

• A keresztelendő gyerek állami Születési Anyakönyvi Kivonata (Keresztlevél) 

• A szülők állami Házassági Anyakönyvi Kivonata 
Esküvőhöz 

• Egyháztagsági könyv 

• Az esküdni szándékozó személyek Személyi Igazolványa (Paszport) 

• A külföldön polgári házasságot kötött személyek a házasságkötésről kiállított eredeti 
Házassági Anyakönyvi Kivonata, illetve annak hitelesített másolata. 

A Nagydobronyi Református Lelkészi Hivatal  
működési rendje 



Események, köszöntők, hirdetések 

KöszöntőkKöszöntőkKöszöntőkKöszöntők    
A Nagydobronyi Községi Tanács ezúton szeretné köszönteni  közelgő születésnapjuk alakalmából  

Ráti Ferenc Ráti Ferenc Ráti Ferenc Ráti Ferenc földmérőt, Molnár D István Molnár D István Molnár D István Molnár D István képviselőt. 
Kívánnak számukra erőt, egészséget, sikerekben gazdag,  

hosszú boldog életet. 
Születtek:  

Sándor Dominik Márk (Csongor út 84.) 
Bakk Emília (Csongor út 99.) 

Vojtovics Anna (Kékpatak u. 4.) 
Ésik Nándor (Vásártér u. 42.) 
Pinte István (Kucsárka u. 6.) 

Vinda Andrea (Csongor út 112.) 
Horvát Éva (Juzsna u. 12.) 

Kikina Tatjána (Ifjúság u. 20/1.) 
Katona László (Rákóczi u. 54.) 

 
 
 
 
 
 

Elhaláloztak: 
Bátyi Borbála (Petőfi u. 12.) 

Kikina Krisztina (Ifjúság u. 20.) 
Szanyi-Szabó Borbála (Ady E. u. 35.) 

Ferencsik Árpád (Petőfi u. 49.) 
Pinte Erzsébet (Petőfi u. 29.) 

Balog Zsuzsanna ( Sport u. 17.) 
Szanyi Terézia (Kossuth u. 64.) 
Kupás Mária (Csongor út 77.) 

Ferencsik Kálmán (Kékpatak u. 32.) 
Kovács Kálmán (Ady E. u 32.) 

Tóth János (Éger u. 51.) 
Gorlov Viktor (Rákóczi u. 30.) 

Pinte Ferenc (Béke út 7.) 
Hete Erzsébet (Kékpatak u. 8.) 

Hete Borbála (Béke u. 24.) 

Anyakönyv (December - Január) 

Januárban ünnepelte  
10. születésnapját  
Fejer Dominika.  

Ez alkalomból köszöntik őt szü-
lei, testvére, nagymamája és 

nagynénje.  
 

Mikor kigyúlnak a fények,  
pajkos tündérek zenélnek.  

Huncut mosollyal egy Rád kacsint, 
kicsi kendőből csillámot hint,  

így adja át üzenetünket:  
Boldog szülinapot Neked! 

 

 Elektronikai cikkek: Hűtők, mosógépek, televíziók, DVD le-
játszók, CD lejátszók, autómagnók, hangszórók, hálózati telefonok, 
porszívók, borotvák, hajszárítók, mikrohullámú sütők, presszó kávéfő-
zők és egyéb háztartási kellékek. 

A piac területén, az 5. sor végén. 

 Mobiltelefonok, valamint 
tartozékaik (töltők, akkumulátorok, előlapok, 
gombsorok, fülhallgatók, adatkábelek, tokok és 
táskák)  széles választékát kínáljuk.  

Kezdő csomagok és felöltőkártyák:  
 

MTC, Kyivstar, Life, Beeline. 

Függönyök méretre, készen. Függöny pálcák, ágytakarók, hímző 
fonalak, varrócérnák, méterárú, csipkék. 

Balog Zoltán  Tel: 80507583005 

Piac — szélső sor,  
2. üzlet.  



 
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 20 hr. A reklámok díja: 50 cm2 = 20 hr. A hirdetéseket személyesen a szerkesztőségben lehet feladni, hétfőtől-péntekig 13:00-16:00 óra között. 

Apróhirdetések 
Szolgáltatás 

 Igazolványképek  
készítése! (6 db-os sorozat) 

Községháza II. emelet 
(balra).  

Hétfőtől-péntekig   
13:00 - 16:00 

   

 Lakodalmak, esemé-
nyek, estek fotózása, vi-
deózása, hangszerelése.  

Le ne késen megren-
delni bennünket! Szanyi-
Szabó B.  Ady E. u. 35. 

 
Egyéb 

Kállai Gézánál májusi virágméz 
eladó (gyümölcs, hárs, akác). 

Nagydobrony, Sport utca, 2 szám. 
Tel: 714-253 

 
 

Sürgősen eladó egy jó állapotban 
lévő zöld színű Lada 2101-es sze-
mélygépkocsi. Érdeklődni az Ady 
E. 36 sz. alatt lehet. Tel: 174-034 

 

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. 

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 

Jó minőségű tápok valamint takarmányok nagy választékban 
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! 

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

fűrészárút kínál minden 
minőségben,  

formában és mennyiség-
ben.  

A hét minden napján az 
önök rendelkezésére ál-
lunk.  
 

Külföldre történő fuvaro-
zást is vállalunk! 

 Növényvédő szerek nagy 
választékban, valamint lombtrá-
gyák kis– és nagy kiszerelésben 
eladók a Petőfi út 17 sz. alatt  

 
Góré Istvánnál. 

MŰTRÁGYA ELADÓ! 
 

1. Fehér (ammónium nitrate) 
2. Szürke (kalcium ammonium nitrate) 
3. Piros (nitroamophoska) 
4. Ferticare és egyéb műtrágyafélék. 
 

Szűcs Emil, Sport u. 1. 
Tel: 714-398  

Az UNIFA Kft. (lambéria cég) a következőket kínálja a kedves érdeklő-
dőknek: 

• fűrészárú minden méretben és mennyiségben 
• fából készült ajtók és ablakok bármilyen kivitelezésben 
 
 

 

 

 

 

 

Volt kőkorszak – lett rönkkorszak! 

  
 
Rönkfaházak és gyerekcsúszdák minden méretben és mennyiségben, a 
megrendelő igényei szerint. (Szín, típus, stb.).  

Tegye egyedivé általunk  kertjét és lakását.Tegye egyedivé általunk  kertjét és lakását.Tegye egyedivé általunk  kertjét és lakását.Tegye egyedivé általunk  kertjét és lakását.    

Ha gyorsan és szépen  

szeretne lebarnulni,  

keresse fel a  

szoláriumunkat  

a KRISZTINA szép-

ségszalonban.  

Kisdobronyi út 131/6 

 Vízszivattyúk, tartozékok víz-, gáz-, központi fűtés-
vezetéshez. 

Megrendelésre belső tatarozáshoz: spaklik, gipszkarton, laminált 
padló, műanyag lambéria, festékek, gázkazánok, radiátorok stb. 
Nagyobb tétel vásárlása esetén igény szerint házhoz szállítás. 

5. sor (a boltsorral szemben) az újpiac területén. 
 

Tel: 80976838444   ill.   80501012602               
 Varga István 

Tavaszra - Fitt forma! 
 

 Ne gondolkozz, gyere és tornázz velünk! 
Kedden és csütörtökön 17:00-tól az iskola tornatermé-
ben várunk.  
Egyéb információk a 714-152-es telefonszámon. 

Műtrágya kapható Molnár Jánosnál,  
a Béke út 13-as és a Kisdobronyi út 37-es  

számok alatt.  
Ingyenes házhozszállítás a falu területén.  

Mobil: 80501571562. 

Új kedvező vételajánlat!  
 

A Nagydobronyi piac fősorán az elektromos, illetve a háztartási  
cikkeket árusító üzletben hitelre való vásárlásra is van lehetőség.  

Érdeklődni lehet: Krisztinánál, ill. a   
80501571562-es mobilszámon. 


