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 2008-ban is-
mét lehetőség nyílik 
az Ukrajnában ma-
gyarul tanulók szá-
mára oktatási-
nevelési támogatás 
igénylésére a 2001. 
évi LXII. törvény 

14. §.-ban foglaltak alapján. Március 1-
től egészen április 30-ig lehet beadni a 
szükséges iratokat, melyek a következő 
mellékletekből állnak: 

a) a pályázó szülő vagy nevelőszülő 
személyazonossági igazolványának, va-
lamint az adószámot igazoló okiratának 
fénymásolata; 

b) a kiskorú gyermek(ek) születési 
anyakönyvi kivonatának fénymásolata; 

c) a kiskorú gyermek iskolalátogatási 
igazolásának eredeti példánya, amely 
tartalmazza az adott osztály/tagozat/
csoport tannyelvének megjelölését. 

A szükséges iratok beszerzése ill. az 

adatlap kitöltése a Nagydobronyi Kö-
zépiskola titkárságán fog történni a kö-
vetkező utcák szerinti sorrendben 9-13 
óra között: 
Március 3.– Kossuth, Felvég 
Március 4. – Nagytemető, Király 
Március 5. – Kékpatak, Erdőhivatal, 

Garb 
Március 6. – Csongor, Róttag 
Március 10. – Éger, Virág 
Március 11. – Alvég, Kucsárka 
Március 12. – Béke, Sevcsenkó, Kiste-

mető (Gorkij) 
Március 13. – Csapájev, Ady Endre 
Március 14. – Sport, Ifjúság, 

Internacional 
Március 17. – Széchenyi, Petőfi 
Március 18. – Vásártér, Nyirigyszög 
Március 19. – Tábla, Fürdő, Rákóczi 
Március 20. – Tavasz, Meliorátor 
Március 25-26. – Kisdobronyi 
Április  1-2. – Juzsna 
Április 3-4. – Sumna 

„SZÜLŐFÖLDÖN MAGYARUL” 

 Ünnepi esemény színhelye volt a 
Nagydobronyi Középiskola február 23-án. 
Kárpátalja magyar tannyelvű iskoláiból a 

h a gyo má -
n y o k n a k 
megfelelő-
en itt gyűl-
tek össze az 
ífjú nyelv-
á p o l ó k , 
hogy a Ka-
z i n c z y 
Szépkiejtési 
V e r s e n y 
m e g y e i 
d ö n t ő j é n 

való részvétellel hozzájáruljanak anyanyel-
vünk ápolásához, gazdagításához, megőr-
zéséhez.  
 A Magyarországon immár több, 
mint fél évszázada elindított szépkiejtési 
versenybe a KMPSZ közreműködésével 
már 17 éve Kárpátalja is bekapcsolódott. A 
Nagydobronyi Középiskola több mint fél 
évtizede ad otthont a verseny megyei dön-
tőjének. Az idei megmérettetésen 25 tanu-
ló indult két korcsoportban. A barátságos, 
szívélyes fogadtatás után a megnyitó ünne-
pi hangulatát fokozta az iskola műkedvelő 
csoportjának színes összeállítása. Az ötta-
gú szakmai zsűri — dr. Csernicskó István, 
a KMTF rektorhelyettese, dr. Györke 
Magdolna, az UME tanára, Gazda Erzsé-
bet, a Járási Oktatási Osztály munkatársa, 
Hutterer Éva, a KMTF tanára, Braun Éva, 

a Területi Továbbképző Intézet munkatár-
sa — tagjai közül dr. Csernicskó István 
üdvözölte a jelenlévőket, majd köszöntőjé-
ben az anyanyelv ápolásának, megőrzésé-
nek fontosságáról beszélt és sok sikert kí-
vánt a versenyzőknek. A házigazdák nevé-
ben Katona-Mironova Berta igazgatóhe-
lyettes köszöntötte az egybegyűlteket és 
ismertette a verseny menetét.  
 A verseny 3 fordulója — egy szaba-
don választott és egy kötelező, ismeretlen 
szöveg szép, kifejező előadása, majd egy 
írásbeli feladat megoldása — után a zsűri 
döntést hozott és eredményt hirdetett.  
 A 7-9. osztályos korcsoportban a 
bátyúi Erdős Georgina érte el a legjobb 
eredményt, őt követte Perduk Erzsébet, az 
ungvári Drugeth Gimnáziumból és harma-
dik helyezett lett Bogáthy Boglárka a 
Kisgejőci Középiskolából. A 10-11 (12.) 
osztályosok közül Kiss Julianna, a BMG 
tanulója bizonyult a legjobbnak, második 
helyezett lett Demes Sándor, a 
Nagydobronyi Református Líceum tanuló-
ja és harmadik helyezést ért el Molnár Nó-
ra, a Drugeth Gimnázium tanulója.  
 A verseny támogatóinak — az Ir-
galmas Szamaritánus Gyermekotthon és a 
KMKSZ helyi alapszervezete — jóvoltá-
ból, kiknek a Nagydobronyi Középiskola 
igazgatósága ezúton szeretne köszönetet 
mondani, a versenyzők ajándékokkal tér-
hettek haza, de ennél is értékesebb az a 
lelki-érzelmi feltöltődés, amit e színvona-
las rendezvény nyújtott résztvevőinek.  

Az UMDSZ Járási Szervezete értesíti a lakosságot: 
1. A Magyar Kormány megtéríti a Schengeni vízum és a kishatárforgal-

mi engedély beszerzésére fordított kiadásait. 
2. Lehetőség van egyes betegségek magyarországi kezelésére, melynek 

költségeit a Magyar Kormány fizeti. 
Bővebb információt ad megbízottunk: Balogh Erzsébet. 

A szép szó ünnepe 

 2008. február 
26-án 12:00 órai kez-
dettel a nagydobronyi 
községházán fogadó 
napot tartott Iván 
Baloga, a Megyei Ad-
minisztráció első he-
lyettese, valamint Mi-
hail Fedinec, az Ung-
vári Járási Tanács el-
nöke. A kiszállásos 
fogadónap célja a falu-
ban kialakult problé-
mák megvitatása, me-
lyekkel mindenki sze-
mélyesen fordulhatott 
a megyei vezetőhöz.  
 Az első kérdést 
Misák Sándor, tűzoltó-
parancsnok vázolta fel, mely a tűzoltóállo-
más sorsát érinti. Mint köztudott ígéretet 
kapott az állomás, hogy át lesz alakítva ka-
tasztrófa-elhárítási egységgé. Válaszában 
Iván Baloga elmondta, hogy ők már benyúj-
tották a szükséges iratokat a minisztérium-
hoz, mivel ezt a kérdést csak Kijevben dönt-
hetik el. Ameddig nincs konkrét előrelépés, 
a járás biztosítja a tűzoltók bérét.  
 Kántor József a Nagydobronyi Kö-
zépiskola igazgatója az ukrán nyelv oktatá-
sának problémáival fordult a jelenlévőkhöz, 
mivel az ukrán állam nem megfelelő tan-
anyagot ill. tankönyveket kínál annak elsajá-
tításához, viszont az érettségi vizsgakövetel-
mények megegyeznek az ukrán iskolákéval. 
Baloga elmondása szerint nem csak a ma-
gyar iskolák küzdenek ilyen problémákkal, 
hanem az országban élő más nemzetiségek 
oktatási intézményei is. A kérdés megoldása 
nem megyei jellegű, az oktatási minisztéri-
um hatáskörébe tartozik. 
 Nagydobrony csaknem egy éve zajló 
problematikus kérdése a zeneiskola beindítá-
sa. Ezzel a kérvénnyel fordultak a vezetők-
höz Musz Erzsébet és a zeneoktató pedagó-
gusok. A probléma két részből áll: az épület 
fűtési rendszerének és belső tatarozásának 
megoldása, ill. a jogi problémák leküzdése 
annak megnyitására. Iván Baloga parancsba 
adta a Járási Tanács vezetőjének a jogi kér-

dések mielőbbi megoldását. Az épület felújí-
tását érintő pénzügyi kérdésben pedig azt a 
választ kapták a jelenlévők, hogy a megye 
megduplázza azt az összeget, melyet a kö-
zségi tanács  a felújításra tud szánni. 
 A következő kérdés a Kossuth utca 
elektromos hálózatának kicserélése, melyet 
Katona János képviselő vázolt fel. A megyei 
vezetés ígéret tett a villanypóznák cseréjére, 
ill. új transzformátor állomás felállítására 
még 2008-ban. 
 Megyei szintű megoldást kíván az 
óvoda tetőszerkezetének cseréje, mely Ráti 
Mária óvodaigazgató elmondása szerint ösz-
szedőlne egy nagyobb hóréteg alatt. A me-
gyei vezető 200 000 hrivnyát ígért abban az 
esetben, ha a falu és környéke meg lesz tisz-
títva a szeméttől, a kanálisok, tópartok pedig 
a bokroktól még március folyamán. 
(Szilvási Zoltán polgármester itt hívná fel 
a lakosok figyelmét, hogy környezetük 
megtisztításával járuljanak hozzá gyer-
mekeink rendezett óvodai neveléséhez). 
 A kórház vezetősége egy szolgálati 
autó ügyében fordult a megyéhez, mivel a 
járás már többször elutasította. A jármű a 
gyógyszerek és az élelmiszerek beszerzésére 
kellene. A kérvényt Iván Baloga feljegyezte, 
viszont szerinte csak akkor lenne ez megva-
lósítható, ha a kórházat a Községi Tanács 
átadná a járás költségvetésébe. 

Fogadónap megyei és járási vezetőkkel 

 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 

FIGYELEM! 
 A Nagydobronyi Községi Tanács felszólítja a lakosságot a 
háztáji területek megtisztítására és rendbetételére, melynek 
határideje március 23.  Minden lakos és vállalat kötelessége tisztán tartani az 
épületéhez tartozó, bár közterületnek számító területeket (vízelvezető árkok, tópartok, porta-
szegélyek, járdák stb.).  
 A Községi Tanács évek óta csak figyelmezteti, felhívja a lakosság figyelmét a kérdés-
re, elhanyagolva a büntetés lehetőségét. Mint a fenti cikkben is olvasható a falunkban lévő 
rendetlenségre a megyei vezetők is felfigyeltek, így a tanács kénytelen lesz büntető intézke-
déseket kieszközölni azokkal szemben, akik az évek során figyelmen kívül hagyták a felszó-
lításokat! 



Szemezgető 

Mint a Kárpátinfo is tudósított róla, 
2006-2007-ben Nagydobronyban a 
„Terra Dei” alapítvány Hidi János gazdá-
nál támrendszeres paradicsom bemutatót 
szervezett. Ez a fajtatermesztési mód jól 
ismert a nagyvilágban így indokolt hogy 
szélesebb körben terjesszük a szükséges 
ismereteket itthon is, annál is inkább, 
mert a kordonos uborka piacának tavalyi 
összeomlása deternatív megoldások kere-
sésére ösztönzi a termelőket. Egyik meg-
oldás uborkának kialakított támrendszer 
hasznosítása paradicsommal. Hiszen kezd 
érvényesülni az a tendencia, hogy a piac 
keresi a nyár közepén is a jó minőségű 
gömbölyű bogyójú paradicsomot, ráadá-
sul az elérhető termés is összevethető a 
kordonos uborkáéval - kb.15kg/m2. 

A szabadföldi támrendszeres paradi-
csom termesztés alapvetően eltér a hajta-
tástól, mivel teljesen más környezeti fel-
tételek mellett történik. A paradicsom 
tenyészidőszakának maximális hosszát a 
lehetséges utolsó tavaszi fagy és az első 
őszi fagy közötti idő adja. Az első termés 
legkorábban július elején várható. Legna-
gyobb leszedett termésre augusztusban 
számíthatunk 4-5kg/m2. 

A legnagyobb jelentőséggel a fajta 
kiválasztása bír, mivel a fajta és termőtáj 
között szoros a kapcsolat. (Emiatt is érde-
mes helyi bemutatókra járni a termelők-
nek). 

Nagyrészt folytonnövők használhatók 
erre a célra, a hibridek használata min-
denképpen ajánlott. Azok a fajták előnyö-
sek, amelyeknek az alkalmazkodó képes-
sége nagyobb, mivel a környezeti ténye-
zők többsége (hőmérséklet, páratartalom, 
fény) kevésbé szabályozható. 

A terület kiválasztásakor a következő 
szempontokat érdemes figyelembe venni: 
- ne legyen mély fekvésű, ködös, legyen 
könnyen felszáradó, a sorok párhuzamo-
sak az uralkodó széliránnyal. 
- legyen lehetőleg déli vagy sík fekvésű, 
ahol lehetőség van a bakhátak kialakítá-
sára. 
- a terület talaja legyen lazább szerkezetű, 

könnyen felmelegedő. 
Az a tapasztalat, hogy a pontos tech-

nológiával akár 3 évig fenntartható a ter-
mesztés, közel azonos termésmennyiség 
elérésével. 

A támrendszer megfelel az uborkánál 
használtnál, csak a szélső oszlopokat kell 
sokkal erősebben rögzíteni, hiszen na-
gyobb súlyt kell tartania mint a folyton 
szedett uborkánál. 

A kiültetés a támrendszertől függetle-
nül lehet egyes sorokban vagy ikersoro-
san. Az egysíkú támrenszerre is fel lehet 
ikersorosan vezetni a paradicsomot, ha a 

kiültetés háromszög kötésben történik. 
Ajánlott ültetési módok: 

sor és tőtáv   állomány sűrűség(növ./m2) 
140+40x30   3,7 
140+60x35   2,9 
210+30x30   2,8 
120x40   2,1 
A kiültetés legkorábbi időpontja a május-
ban lehetséges utolsó fagyok után a leg-
biztonságosabb. 

Jól alkalmazható az uborkatermesztés-
nél megismert fátyolfóliás takarás. 

A tápanyag ellátásnak az intenzív ter-
mesztéshez kell alkalmazkodni. A 

támrendszeres paradicsom esetében alap-
trágyaként általában csak szerves trágyát 
alkalmaznak, amelynek bemunkálása (15
-20kg/m2) az alapműveléssel egy menet-
ben történik. Az indító (starter) trágyázás 
a kiültetés előtt közvetlenül, a fejtrágya 
pedig folyamatosan kijuttatandó táp-
anyag. 

A tenyészidő folyamán a paradicsom 
változó tápanyagigényét leginkább a víz-
ben tökéletesen oldódó műtrágyákkal 
lehet kielégíteni (Ferticare, Kristalon, 
Master, stb.). Legcélszerűbb a tápoldat 
formában, csepegtető-csövön keresztül 

kijuttatni, de a slagos, vagy barázdás ön-
tözés is elfogadható. 

A támrendszeres paradicsom termesz-
tés esetén az alapműveléssel kijuttatott 
nagy adagú szerves trágya esetén nincs 
szükség alapműtrágyára. 

Indítóként foszfortúlsúlyos komplex 
műtrágya javasolható a gyökeresedés 
elősegítésére, beöntözéssel kijuttatva.  A 
nagyobb méretű gyökérzet kifejlődése 
érdekében néhány hétig nem kell öntözni, 
mivel így a gyökerek mélyebbre hatolnak 
és nagyobb talajszelvényt hálóznak be. 

A virágok megjelenéséig alkalmazott 

tápoldat N/K aránya 1:1,5—2,2 lehet a 
vegetatív túlsúly elkerülése érdekében.  

A virágzás kezdetétől a rendszeres 
tápoldatozás (heti 2-3 alkalommal) 0,15-
0,2 %-os oldattal történhet. A N/K arány 
1:1,6 legyen.  

Az első szedéstől 1:1,5 N/K arány 
tartása folyamatos heti 2-3 alkalommal 
végzett tápoldatozással oldható meg. He-
tente egyszer a csúcsrothadás megelőzése 
érdekében jutassunk ki 0,15 % kalcium-
nitrátot is.  

Ha a tápoldatozás heti 2-3 alkalommal 
rendszeresen történik, akkor külön öntö-
zésre ritkán van szükség. 

A kiültetés után kb. 2-3 hét alatt érik 
el a növények azt a nagyságot, hogy 
szükséges őket a huzalhoz rögzíteni. Az 
uborkaháló a tapasztalat szerint gyenge a 
paradicsomhoz, használjunk inkább mű-
anyag zsineget. 

A zsineget a növény tövére lazán kell 
kötni a szár növekedése miatt, felső végét 
a huzalhoz kell rögzíteni csúszókötéssel, 
hogy utánafeszíteni lehessen. A zsinór 
köré tekerhetjük a növényt tetszőleges 
irányban. A tekergetést a növekedés fo-
lyamán folyamatosan kell végezni, min-
dig a megkezdett irányban. Másik fontos 
teendő a hónaljhajtások folyamatos eltá-
volítása, amíg a kocsok kb. 5-10 cm-sek. 
A támrendszeres paradicsomot levelezni 
nem szükséges. 

Ha a főhajtás elérte a támrendszer 
tetejét, a hajtáscsúcs eltávolítható 
(tetejezés), ezzel e hosszirányú növeke-
dés leáll, az érés felgyorsul. A tenyészidő 
végén, ha maradt be nem érett bogyó a 
száron, elképzelhető ethreles kezelés – 30 
ml ETHREL / 10 l víz a várható betakarí-
tás előtt két héttel. 

A zsendülő bogyókat (fehéres-zöld 
színű) 16 °C-n lehet utóérlelni folyamato-
san kiválogatva az érett és a romlásnak 
induló paradicsomot.  

Őrhidi László 
 
 
 

A paradicsom támrendszeres termesztése 

 2008. február 15-én került sor a 
Nagydobronyi Községi Tanács soron következő 
ülésére, melynek fő napirendi pontja és döntései a 
következők voltak: 
 1. Az OKKO cég által létesítendő üzem-

anyagtöltő állomás alatti földért történő befizetésé-

ből származó pénzösszeg felhasználása.  
 A létesítendő állomás helyéül szolgáló földe-
ket a cég már felvásárolta, s most annak iparivá ala-
kítása van folyamatban. A kb. 80 ár terület termő-
földjéért kifizetendő összeg 43 000 UAH, melyet a 
tanács legelő-felújításra vagy vízgazdálkodásra for-
díthat. A képviselők a legelők felújítását nem tartot-
ták célszerűnek, mivel egyre kevesebb jószág hasz-
nálja azokat, így a falu közepén áthaladó „Tó”  
medrének tisztítására javasolta a rendelkező keretet. 
A tanács azonban a polgármester javaslatára azon 
szakasz tisztítását támogatta, amely a kanálishoz 
csatlakozik (a téglagyár mögötti szakasz),  ahol a 
meder már szinte egybeolvadt a legelővel.   
 2. A világítási rendszer kiépítésének megkez-

dése a mellékutcákban. 
 A község költségvetésében szereplő 60 000 
UAH-ból, mely tartalékként szerepel el lehet kezde-
ni a kiépítést. A mellékutcák többségében hiányzik 
az 5. szál vezeték, mely a világítás központi irányí-
tására és ellenőrzésére szolgál. Csaknem 5,5 km 
vezetéket kell pótolni, mely  „eltűnt” az évek folya-
mán.  A rendszer kiépítését így azokban az utcák-
ban kezdik el, ahol a legkevesebb hiányosságot kell 

pótolni: vezetékeket, ellátni órával a transzformá-
tort, stb. Jelenleg 6 transzformátor rendelkezik vil-
lanyórával és kapcsolórendszerrel, így az ezekhez 
kapcsolódó utcák részesülnek előnyben. 
 Azonban az új ukrán törvények szerint 50 
000 UAH-os tervek után pályázatot kell kiírni az 
adott munkára, mely időbe és pénzbe kerülne a ta-
nácsnak. A polgármester és a könyvelők javaslatára 
egyelőre 49 990 UAH értékben lesz elvégeztetve 
munka, kikerülve a pályázati formát.  A falu teljes 
kivilágítására összesen 180 000 UAH-ra lenne szük-
ség figyelembe véve a jelenlegi árakat.  
 3. A szennyvizek elszállítása. A polgármes-
terhez panaszok érkeztek a szennyvizet elszállító 
sofőröktől, mivel esős időszakban a rossz, csúszós 
útviszonyok lehetetlenné teszik a kijelölt helyre tör-
ténő szállítást (a volt méregraktár melletti kanális 
falutól távolabb eső része). A kérdés megoldására 
két lehetőség lenne jelenleg: új hely megjelölése 
vagy az út kijavítása. Hosszas vita és a lehetőségek 
figyelembe vétele után más szennyvízgyűjtő helyet 
a tanács nem tudott kijelölni, kizárva a szeméttelep 
lehetőségét a faluhoz közeli elhelyezkedése, a vizek 
szennyezése valamint a mellette lévő nagy forgalom 
miatt.  
 A helyzet megoldása lenne a jelenlegi gyűjtő 
felé vezető  néhányszáz méternyi út kijavítása. Ezt 
pedig a tanács pénzhiányában a fuvarozóknak közö-
sen kell megoldaniuk.  

Ülésezett a képviselőtestület A járási igazságügyi hivatal közleménye 
 

Határidős munkaszerződés 
 

 Az Ukrajna munkatörvényről szóló jogszabálygyűjte-
ménye 1 részének a 23 cikkelye alapján a határidős munka-
szerződés- az a munkaszerződés, amely meghatározott idő-
tartamra készül a felek közös megegyezése alapján, amely 
egy bizonyos munka elvégzésének idejéről szól. 
 A határidős munkaszerződés a munkáltató parancsával 
és a munkát elvégző kérvényezésével jön létre. 
 A határidős munkaszerződés abban az esetben jön lét-
re, amikor a munkaviszonyokat nem lehet kijelölni határozat-
lan időre az alábbiak figyelembevételével: 
 1. a munka sajátossága; 
 2. végrehajtásának feltételei; 
 3. a munkavégző érdekeltsége; 
 4. és egyéb, a törvény által előirt jogszabályok. 
 A törvény által meghatározott bizonyos estekben ha-
táridős szerződést kell kötni: 
 1. a községi és városi tanácselnökökkel; 
 2. az ideiglenes, vagy szezonális munkásokkal 
 A határidős munkaszerződés megkötése érvénytelen-
nek tekintendő a fentebb említett feltételek hiányában. 
 A munkaügyi viták az ez ügyben létrehozott bizottsá-
gok, vagy bírósági úton keresztül megoldhatóak. 

 
Az Ungvári Járási Igazságügyi  

Hivatal vezető szakértője:  
Kosztyik V. V. 



Események, köszöntők, hirdetések 

KöszöntőkKöszöntőkKöszöntőkKöszöntők    
A Nagydobronyi Községi Tanács ezúton szeretné köszönteni  közelgő szüle-

tésnapjuk alakalmából     
Ráti Anitát,Ráti Anitát,Ráti Anitát,Ráti Anitát,    

a Nagydobronyi Községi Tanács adószedőjét,    
Vaszilcsenkó Róbert Vaszilcsenkó Róbert Vaszilcsenkó Róbert Vaszilcsenkó Róbert     

képviselőt. 
Kívánnak számukra erőt, egészséget, sikerekben gazdag,  

hosszú boldog életet. 

Születtek:  
Misák Lili (Éger u. 32) 

Pap Dzsina (Juzsna u. 9) 
Pap Róbert (Sumna u. 20) 

Lakatos Amanda (Juzsna u. 11) 
Pap Klaudia (Sumna u.4) 

 
 
 

Elhaláloztak: 
Góré Piroska (Petőfi u. 3) 
Bálint Ferenc (Béke u. 49) 

Szkiba Erzsébet (Tábla u. 18) 
Nyomó Jolán (Kisdobronyi út 12) 

Katona Terézia (Éger u. 31) 
Hidi Ilona (Rákóczi u. 27) 
Hidi Borbála (Tábla u. 48) 

Ráti Sándor (Csongor út 74) 

Anyakönyv (február) 

Februárban ünnepelte  
9. születésnapját  

Molnár Krisztián.  
Ez alkalomból köszönti őt édesanyja, 
nagyszülei és keresztanyja családja.  

 
„Azt kívánjuk mindnyájak e szép napon, 

Ragyogjon rád napfény, legyél boldog na-

gyon. 

Szíved sose féljen, bánat sose érjen, 

Minden utadon szerencse kísérjen.” 

 

 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. 

 2008. március 8-án  
Molnár Béla (Ifjúság u. 13. sz.) 

és 
Hidi Nikoletta (Ifjúság u. 14. sz.)  

köti egybe életét. 
 

2008. március 15-én  
Szanyi Ferenc (Csongor út 103. sz.) 

és 
Hidi F Margit (Éger u. 22. sz.) 

köti egybe életét. 
 

2008. március 15-én  
Kis Béla (Tábla u. 54. sz.) 

és 
Szabó Brigitta (Sport u. 13. sz.) 

köti egybe életét. 
 

2008. március 15-én  
Hete László (Kékpatak u. 11. sz.) 

és 
Szaniszló Marietta ( Cservona) 

köti egybe életét. 
 

2008. március 15-én  
Hofinger László (Bátyú, Kis út 4 sz.) 

és 
Nagy Edina (Király u. 16. sz.) 

köti egybe életét. 
 

2008. március 29-én  
Misák Gábor (Király u. 1. sz.) 

és 
Sándor Szilvia  (Erdőhivatal u. 3. sz.) 

köti egybe életét. 

 
Ezúton szeretne a tanács Ezúton szeretne a tanács Ezúton szeretne a tanács Ezúton szeretne a tanács sok boldog-sok boldog-sok boldog-sok boldog-
ságot ságot ságot ságot kívánni a leendő házasok számára.kívánni a leendő házasok számára.kívánni a leendő házasok számára.kívánni a leendő házasok számára.    

A Nagydobronyi Községi Tanács kötelékén belül 2008. márciusában 
6 esküvőre kerül sor. 

 E közelgő szép ünnep alkalmából az 
újság szerkesztősége szeretne boldog nő-
napot kívánni a községháza minden ked-
ves hölgy dolgozójának és a lap olvasói-
nak. 

Ők a nők 
 
            Mikor még kisebbek voltunk 
            és nem érdekeltek ők 
            nem tudtuk valójában 
            mire valók a nők. 
 
            De mostanára rájöttünk, 
            hogy kellenek ők, 
            sok érdemük van, 
            amik a következők: 
 

            Boldogságot nekünk 
            nem jelentenek csak ők 
            bajok, bosszúságok velük 
            könnyen elfeledhetők. 
 
            Szemünkben s elménkben 
            ti vagytok a fények 
            gyönyörűek, szépek, 
            csodálatos lények. 
 
            Ezzel a verssel hát 
            tiszteletet adunk 
            és eme szép napon 
            boldog nőnapot kívánunk!  

Március 8. — Nemzetközi nőnap 



 
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 között! 
   

 Lakodalmak, események, estek 
fotózása, videózása, hangszerelése.  

Le ne késen megrendelni ben-
nünket! 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 személygépkocsi. 
Érdeklődni az Ady E. 36 sz. alatt lehet.  

Tel: 714-034 
 

Konténer eladó vagy bérelhető. 
Méret: 4,5×2,5m.  

Érdeklődni Katona Ferencnél. 
 Tel. 714-191. Mobil: 80989779495 

 

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, vala-
mint lombtrágyák kis– és 
nagy kiszerelés-

ben 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. 

Ingyenes házhozszállítás! 
 

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.    

 Vízszivattyúk, tartozékok víz-, gáz-, központi fűtés-vezetéshez. 
Megrendelésre belső tatarozáshoz: spaklik, gipszkarton, laminált padló, mű-

anyag 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. 

Kis Inke gyógymasszőr 
szeretettel vár minden gyógyulni vágyó vendéget a hét minden 

napján (kivéve vasárnap).  
Érdeklődni személyesen: Kossuth u. 68. sz. 

Tel: 714-114.  Mobil: 80967480511 

Piac — szélső sor,  
2. üzlet.  

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

Balog Zoltán  Tel: 80507583005 


