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Győzött az Élet a halál felett!
„Hála az Istennek, aki a diadalt adja nékünk
a mi Urunk Jézus Krisztus által.
(I.Kor.15:57)
Látszat szerint a halál hatalmasabb, mint
az élet. De végül mégis az Élet diadalmaskodik a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ő az
Alfa és az Omega, kezdet és vég, aki halott
volt és feltámadott. Milyen jó tudnunk, hogy
a halálnak és az életnek csak egy Ura van,
Jézus Krisztus, akinek a kezében vannak a
pokolnak és a halálnak kulcsai. De Krisztus
nemcsak a halált, hanem a bűnt is legyőzte.
Milyen rossz lenne még csak gondolni is
arra, hogy a halálunk után örökké kellene
ugyanolyan bűnös testben élni, amelyben
megszülettünk. Ő megmosott minket bűneinkből az ő vére által és tett minket királyokká és papokká az ő országában. Abban az
országban, ahová Énók felvitetett, Illés próféta felemeltetett tüzes szekéren, és ahová a
mi Urunk feltámadása után negyven nap
múlva tanítványainak szemeláttára fényes
felhőben mennybe ment.
Annak van igazi Húsvétja, akinek van
bűnbocsánata. Nem azért nyersz bocsánatot,
mert megtértél, hanem azért térsz meg, mert
Isten megbocsátott. Ez az első feltámadás a
hívő ember számára, az ilyenen nincs hatalma a második halálnak. Az Isten ingyen
kegyelme megváltoztatja életedet is. Jézus
Krisztus által győzelmet aratsz a testi vágyak felett, a tisztátalan beszéd, a telhetetlenség, az iszákosság és a többi bűn felett,
amely lelki halottá tett eddig. Ő segít diadalra a harag, keserűség, a gonosz gondolatok
legyőzésében. Általa tudsz megbocsátani
ellenségeidnek, csak az Ő segítségével tudsz
elfordulni a mulandó földi dolgoktól az
örökkévaló, azaz a mennyei dolgok felé.
Nem érzed magadat jobb embernek, sőt a
bűnösök között elsőnek, mégis mint igaz,
úgy mehetsz Istenhez, mert békességed van
a Jézus vére által.
Az első Húsvét nem okozott minden embernek örömöt. A sírt őríző katonák leestek
a földre és félelmükben olyanok voltak, mint
a holtak. Jézus ellenségeinek attól kezdve
nem volt békességük, mindent elkövettek,
csakhogy elhallgattassák a Jézus feltámadásának tanúit. Csak azok örültek, akiknek
megjelent. Az asszonyok, akik még hajnalban kimentek a sírhoz, és üresen találták azt,
félelemmel és nagy örömmel vitték a hírt,
amit az angyaltól hallottak: Jézus nincs a
sírban, mert feltámadott. Este, bár az ajtók

zárva voltak, Jézus megállt a tanítványok
között, és megmutatta, hogy ő él. Örvendeztek a tanítványok, hogy látták az Urat.
„Békesség néktek!”- köszöntötte őket. A
félelemben élőnek nincs nyugalma. Azt adta
az Úr tanítványainak, amire legnagyobb
szükségük volt. Az Istennek békességét,
mely minden értelmet felülhalad, azt adja
ma is mindazoknak, akik szeretik Őt.
Olyan jó keresztyénnek lenni. Boldogságon és boldogtalanságon, gazdagságon és
szegénységen, termékeny és terméketlen
esztendőkön, jó egészségen és betegségen
úgy haladunk át, hogy mi tudjuk, hogy a mi
Megváltónk él, és utoljára porunk fölött
megáll. Nem halunk meg, hanem élünk,
hogy hirdessük az Úr csodálatos dolgait. Mi
tudjuk, hogy általmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánkfiait. Aki nem
szereti az ő atyjafiát, a halálban marad.
(I.Ján.3:14)
Áldott Húsvétot kívánok minden testvéremnek, és köszöntöm kedves olvasóinkat a Feltámadott Jézus Krisztus szavaival: „BÉKESSÉG NÉKTEK!”
Atyafiságos szeretettel: Horkay László lelkipásztor.
Bódás János
HÚSVÉTI DERŰ
Derítik a földet tavaszi záporok,
Fényben s könnyű szellők illatában forog
Virágzik szívem is, fénytől derűs vagyok,
Fénytől, mely az üres sírból biztat, ragyog.
Vádol a bűn? … Elrejt a keresztfa árnya,
Jézus vére rajtad üdvösség virága!
Vér, vágy, test bár űz még, hogy lelked elvessze,
Ha Ő éltet, lassan elhal a bűn teste.
Valami új készül benned, mint a földben
Kelő mag, s terem, nő áldva, éltetően.
Újjászül, hogy minden meggyőzetve vallja:
Él az Úr, és ma is látszik a hatalma.
S néked a halál se több, csak rövid álom,
Mert feltámaszt Ő, ki győzött a halálon!

Figyelem
Március 22-28. között a Nagydobronyi Stadionban megrendezésre kerül a „MIHALINA”
labdarúgó kupa, az 1993-as korosztályban. A résztvevő csapatok között szerepel
Nagydobrony, Debrecen, Zsitormír, Ungvár ifi válogatottjai. A mérkőzésekre szívesen várják az érdeklődőket, melyek kezdő időpontja 9:00 (h.i.sz.).

ÉRTESÍTÉS
Értesítünk minden olyan nagydobronyi lakost, aki rendelkezik traktorral vagy más mezőgazdasági járművel, hogy Állami műszaki vizsga lesz a
községháza előtt március 27-én és április 8-án.

FELHÍVÁS
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy aki szeretné a háztáji és a hozzájáró
kiegészítő fölterületét privatizálni, forduljon információért a községházán Szilvási Erzsébet földmérőhöz.

A Nagydobronyi Községi Tanács minden kedves lakosnak áldott
húsvétot, fess locsolókat, illatos kölnivizet, sok hímes tojást, jól pihenést kíván.
Eljött a szép húsvét reggele,
Feltámadásunk édes ünnepe.
Ünneplő ruhákba öltöztek a fák,
Pattognak a rügyek, s virít a virág.
A harang zúgása hirdet ünnepet,
Egy kismadár dalol a zöld rétek felett.
Kellemes húsvéti ünnepeket!

Szalagavató ünnepség a líceumban
Hagyományszerűen 2008-ban is
megrendezésre került a Nagydobronyi Református Líceum végzős diákjainak szalagavató ünnepsége, melynek a középiskola
díszterme adott otthont.
A végzősök ünnepe a nemzeti himnuszokkal kezdődött, a líceum énekkarának
előadásában, majd Kolozsy András lelkészigazgató tartott áhítatot. A tiszteletes beszédében annak adott hangot, hogy a három év
nem volt más, mint az Isten tervének kibomlása, annak szemlélése.
Az áhítatot az énekkar szolgálata
követte. Sok neves vendég megtisztelte az
ünnepséget, köztük Orosz Ildikó a megyei
tanács képviselője, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnök asszonya, a
KMPSZ elnöke, Kántor József járási képviselő, a Nagydobronyi Középiskola igazgatója, Balog János, a Nagydobronyi Középiskola igazgató-helyettese, Őrhidi László, a
KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke,
Ráti Mária, a nagydobronyi Napsugár óvoda igazgatója.
A végzősök miután elfoglalták helyüket a színpadon, igazgatójuk Katona Béla
köszöntötte őket. Szavaiban Katona Béla
igazgató örömét fejezte ki, hogy igazgatóként szólhat ezen az ünnepen. Jó tudni, hogy
itt Kárpátalján is vannak keresztény magyar
családok, születnek hittel vállalt gyermekek,
akiket egyház, család, iskola együtt nevelnek Isten iránti engedelmességre, egymás
szeretetére - fogalmazta Katona Béla a líceum igazgatója, aki annak a reményének
adott hangot, hogy a gimnáziumban sikerült

felvértezni a diákokat olyan tudással és hittel, megismertetni azokkal az igaz értékekkel, amelyek segítenek küzdeni erőnk szerint
a legnemesbekért, a legszebb célokért. Szavaiban továbbá kiemelte a kitűzők zöld színének kettős jelentését: az éretlenségre való
emlékezést ill. a bizakodást, a reménykedést.
Az igazgató végezetül Széchenyi szavait
idézve búcsúzott: „Az ember akkor a legnagyobb, ha imára térdel”.
Ezek után az igazgató feltűzte Hidi
Csillának és Bakk Évának a jelképes szalagokat, majd a két osztályfőnök büszkén
egyenként helyezte fel diákjaiknak a jelképes zöld kitűzőket.
A végzős tanulók tanáraikról sem
feledkeztek meg, egy versel megköszönve
odaadó munkájukat, majd egy szál virágot
nyújtottak át számukra. Ezt követően Mikszáth Kálmán: Tavaszi rügyek című műve
alapján készült színdarabot láthattak a vendégek, a végzősök előadásában. Persze egy
szalagavató nem múlhat el keringő nélkül,
melynek látványa elkápráztatta a szülőket,
tanárokat. A fergeteges összeállítás után a
tanulók versekből és dalokból álló műsorral
köszöntötték szüleiket.
Orosz Ildikó Reményik Sándor:
Akarom című versével kívánt sok szerencsét
a Nagydobronyi Református Líceum harmadéves diákjainak.
Az ünnepség végén Demes Sándor
előadásában a Szózat hangzott el, majd
Kolozsy András lelkipásztor imádkozott a
végzősökért.

Szemezgető
"A magyar név megint szép lesz..."
Széchenyi István ráébresztette nemzetét, hogy kezébe kell vennie a sorsát. A gróf
magyar kultúrát és gazdaságot akart, művelt
polgárságot, erős ipart, békés építkezést - s
végül nemzeti függetlenséget, Magyarország
fokozatos, békés elszakadását Bécstől.
A kerek 160 évvel ezelőtti március 15én azonban földindulás rázta fel Pest-Budát: a
Pilvax ifjai tízezres tömeget vezettek végig a
főváros utcáin, a Nemzeti dal és a 12 pontba
foglalt követelések zengtek az ajkakon, s a 25
éves Petőfi valóra váltotta Kölcsey gondolatát:
"Erős rendület viszi véghez nem egyszer, mit
hosszú idők békésen nem hozhatnak végre." S
megszülettek az áprilisi törvények, gróf Batthyány Lajos megalakította az első felelős magyar kormányt, Kossuth Lajos pedig zengő
szóval kimondhatta Magyarország függetlenségét. És lett a hazában szabadság, egyenlőség,
testvériség, ujjongás és lelkesedés.
De aztán hadak gyülekeztek minden
oldalról, a császári és a cári sasmadarak szol-

gálatukra siető dögkeselyűk seregével földre
kényszerítették a sólyomszárnyon szálló szabadságot. És lett az egész hazában vér, könynyek és fájdalom. Aradi 13, megtorlás, rémuralom.
Mégis, ha ma ki-ki felteszi a kérdést:
Hát akkor kellett nekünk Petőfi, Kossuth,
Talpra magyar? - a válasz mindig: Igen! Kellett!
Mert 1848, a csillag akkor is csillag
marad, ha fekete felleg gomolyog előtte, s
akkor is az égen marad, ha délibábos képek
vonják el felőle a tekintetet. S akárhonnan nézi
a magyar, a földteke bármely pontjáról, március 15-e csillaga éppúgy elvehetetlen, mint a
"Haza a magasban"; emlékeztet arra - 160 éve
már -, hogy VAN SZABADSÁG: akkor is,
amikor gúzsba kötve táncol füttyszóra a magyar. Ez a nap tanítja meg az unokákat leborulni a dédapák sírja előtt, s hittel mondani a szavakat: "A magyar név megint szép lesz..."

A Nagydobronyi Középiskola tanulói hagyományosan 2008-ban is versekkel, énekekkel,
táncokkal köszöntötték a tavasz legnagyobb nemzeti ünnepét!

KMKSZ közgyűlés 2008
2008. március 16-án tartotta rendes évi
közgyűlését a KMKSZ nagydobronyi alapszervezete, amely egyben tisztújító közgyűlés is. A
szépszámú összegyűltet megtisztelte jelenlétével
Sós Kálmán, az Ungvári Járási Szervezet elnöke,
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
rektora, Kántor József és Katona Béla járási képviselők.
Hidi László alapszervezeti elnök megtartotta beszámolóját a végzett munkáról. Kiemelte,
hogy az alapszervezet tevékenységének egyik
sarokköve a politikai érdekvédelem, amire felhatalmazást a (sajnos túl gyakran megtartott) különböző színtű választásokon a szervezetre leadott
szavazatok adhatnak. Ezért veszélyes a közösségünk szempontjából a különböző, a magyarságszerveztek által nem támogatott ukrán pártok,
pártocskák csábbeszédére fülelni, amit alkalmasint némi anyagi ösztönzők is nyomatékosítanak,
hisz ezen szervezetek a bezsebelt magyar szavazatokkal úgy el tűnnek, hogy a következő választásokig nagyítóval sem lelhetők, nemhogy a mi
gondjaink megoldásában segítséget nyújthatnának.
A múlt évi parlamenti választásokon a
KMKSZ a MI-UKRAJNÁNK– Népi önvédelem
választási blokk szövetségeseként vett részt, ahol
az elért eredményt a pártok közötti helyi szintű
együttműködést Hidi László kielégítőnek minősítette.
Hidi László a beszámolójában kitért arra,
hogy az alapszervezet rendre megünnepli a magyar nemzeti ünnepeket és mint máskor is úgy
2007-ben is sikerült megszervezni az alapszervezet központi rendezvényét az ÚJKRUMPLIFESZTIVÁLT, — ahol többek között nagy sikerrel szerepelt a Hidi Anita vezette Bokréta ifjúsági
tánccsoport. A tánccsoport színvonalas munkáját,

előadását és vezetőjük elhivatottságát értékelve a
Nagydobronyi Közművelődési egyesület úgy
döntött, hogy 1000 hrivnyával támogatja tevékenységüket, 2008-ban pedig sikerült pályázati
pénzből bő 5000 hrivnyát juttatni nekik a fellépő
ruhákra, cipőkre, csizmákra, stb.
A gyűlés a beszámolót elfogadta, majd
megtörtént a tisztújítás. Az alapszervezet elnöke
továbbra is Hidi László, alelnök Kántor József,
titkár Keresztény (leánykori neve Festőhidi) Andrea lett.
A továbbiakban a közgyűlés meghatározta az ez évi tevékenységet, rendezvényeket — az
idén is lesz Újkrumplifesztivál — megválasztotta
a delegátusokat a KMKSZ középszintű és megyei
közgyűlésére.
Kántor József hozzászólásában beszámolt
arról, hogy járási képviselőink sikeres lobbizásának köszönhetően befejeződött az iskolai vizesblokk építése-szerelése, az iskola ablakainak
cseréje.
Katona Béla líceum igazgató arról beszélt, hogy tenni kell azért, hogy a magyar végzős
középiskolások egyenlő feltételek mellett mérettessenek meg a vizsgaközpontokban és mit kellene ahhoz csinálni, hogy a magyar diákok magas
szinten elsajátítsák az államnyelvet.
Sós Kálmán az ukrán belpolitikai helyzettel, az elnök és miniszterelnök szembenállással,
magyarázta, hogy akadnak politikai erők, akik
kiakarják használni a magyar és a ruszin kártyát.
Felesleges nagyobb feneket keríteni az ügynek,
mint amit megérdemel, ha megszűnik a kijevi ok,
eltűnik a kárpátaljai okozat is.
A közgyűlés a szózat eléneklésével végződött.

Az „Európai Uniós tapasztalatok átadása az önkormányzat és az oktatás
-nevelés területén”

Az indítótrágyázás
A szabadföldi termesztésben a növényfajok számára szükséges tápanyagot alap-, indítóill. fejtrágya formájában megosztva adagoljuk.
Az alaptrágyát általában ősszel, forgatással (ásás,
szántás) egy időben adjuk, így a szerves, ill. a
műtrágya viszonylag mélyre kerüljön a talajban.
Az indítótrágyázást (starter) legtöbbször tavasszal
a vetést, vagy az ültetést megelőzően, azzal egy
időben, vagy közvetlenül az ültetés után időszerű
hiszen a növények kezdeti gyors fejlődésének az
elősegítése a cél. A fejtrágyákat a növények megnövekvő tápanyagigényének megfelelően egy
vagy több részletben, a tenyészidőszakban juttatjuk ki.
A közép és hosszú tenyészidejű növények
esetében közepes tápanyag-eláttottságú talajon a
nitrogén 20-30%-t indítótrágyaként a többit fejtrágyaként (több részletben) juttatjuk ki. A szükséges kálium műtrágyák felét alaptrágyázáskor a
fennmaradó rész felét indítótrágyaként, a másik
felét fejtrágyaként adjuk. Rövid tenyészidejű
kultúráknál csak egy vagy két fejtrágyázásra van
lehetőség, ezért a nitrogén műtrágya felét indítótrágyaként juttatjuk ki. Kálium fejtrágyát ebben
az esetben nem adagolunk. A növények tenyészidejétől függetlenül a foszforműtrágya teljes
mennyiségének 80-90 %-t az őszi talajműveléskor adagoljuk, a maradékot indítótrágyaként.
Az indítótrágya kijuttatásakor elsődleges
szempont, hogy a kikelt vagy kiültetett növények
kezdeti szükségletének megfelelő tápanyag
(mindenekelőtt nitrogén és foszfor) könnyen
felvehető formában legyen jelen a talajban. Ezért
a jól oldódó készítményt kell választani a tavaszi
vetésű növények esetében pedig az is fontos,
hogy lehetőleg hidegebb talajban is oldódnak. A
klórra érzékeny növényeknél (hagymafélék, fejes
saláta, burgonya, bab, borsó, uborka, spenót,
karfiol, brokkoli) kerülni kell a nagy klórtartalmú
műtrágyákat, pl. a kálisót. (A klór mozgékony
elem a talajban ezért alaptrágyázáskor időnként a
klór-érzékeny növényeknél is alkalmazzák a
kálisót. Megfelelő mennyiségű téli csapadék
ugyanis a gyökérzónából kimoshatja a klórt, indítótrágyázásnál ugyanakkor erre már nem számíthatunk.)

A fiatal növények gyökérzete sekélyen
helyezkedik el, az indítótrágyát a talaj felső néhány cm-es rétegébe dolgozzuk be. Az indítótrágyázásnál kissé ellentmond, hogy a fiatal
(különösen a csírázó) növények érzékenyek a
magas sótartalomra, így az akkor kijuttatott műtrágya mennyisége nem lehet túl nagy. A sóra
érzékenyebb zöldségnövényeknek (saláta, uborka, fehérpaprika, gyökérzöldségek) nitrogénből
négyzetméterenként 5 gramm káliumból pedig 20
gramm hatóanyagot adagolhatunk.
A sóra kevésbé érzékeny fajok esetében
ez a határ 10 gr(N), illetve 30 gr K2O. A foszforműtrágyák a talaj sótartalmát nem növelik jelentősen, ezért erre nincs korlátozás.
A starter trágyák kijuttatási idejének és
módjának három alapvető módja terjedt el. Lehetőség van rá, hogy a vetés előtti talaj előkészítése
során, az utolsó talajművelésnél kombinátorral
bedolgozzuk a talaj felső rétegébe a műtrágyát az
egész területen egyenletesen. Ezen kívül a magvetéssel egy időben, a vetőgépre felszerelt külön
„vetőegységgel” 1-2 cm-el a növénysorok alá is
kijuttathatjuk a műtrágyát. Ennél a módszernél
nagyon fontos, hogy a műtrágya ne érintkezzen
közvetlenül a maggal, mert minden csírázó növény gyököcskéje érzékeny a sóra, aminek a
töménysége a műtrágya oldódásakor hirtelen
megnő. A harmadik eljárást a palántázáskor alkalmazzuk. A palánták beiszapoló öntözését ez
esetben nem tiszta vízzel, hanem 01-02 %-os
foszfortúlsúlyos tápoldattal végezzük. Ilyenkor
tövenként 0,5 l tápoldatot juttatunk ki. Tápkockás
palántáknál a tápkockában általában van még
valamennyi tápanyag, így a tápoldatos beöntözéssel azt segítjük elő, hogy a palánták gyökere
gyorsan benőjön a termőtalajba, s a növények
gyorsan fejlődésnek induljanak. A foszfortúlsúlyos trágyázás a gyors gyökérnövekedéshez járul
hozzá. Elmaradásakor különösen hideg talajon
(foszfornehezebb felvehetősége miatt) a palánták
begyökeresedése elhúzódhat s ez végül a későbbi
termésérésben és a termésmennyiség csökkenésében is megmutatkozik.
Őrhidi László

címmel a testvértelepülési kapcsolatok ápolásának nyújtott segítséget. Kántor József igazgató megújabb eseményére került sor Ajak községgel. Az köszönte a színes előadásokat, fellépéseket, reméli
uniós támogatású kétnapos konferencia első állo- hasznos tapasztalatokra tett szert minkét község
mására, egy csaknem 70 fős delegációja érkezett jelen lévő polgára, s búcsúzóul hozzátette, reméli
Nagydobronyba március 13-án.
a vendégek sokáig nem felejtik el a mai napot és a
A látogatás másik fontos célja a két telepü- nagydobronyiakat.
lés intézményeinek közös tapasztalatcseréje, ill.
A három napos program március 14-én
falunk intézményeinek bemutatása: gyermekott- már a magyarországi Ajakon folytatódott. A program Ajak község bemutatásával kezdődött, a venhon, öregek otthona, óvoda, középiskola, stb.
Az intézmények bemutatása után a ven- dégek megtekinthették az egyházi intézményeket,
dégek együtt emlékezhettek az 1848-as esemé- az öregek napközi otthonát, az óvodát. A nap fő
nyekre a Nagydobronyi Középiskola tanulóival és eseménye volt Dr. Czeizel Endre orvos-genetikus
professzor előadása
„A tehetség elhalásának
tanáraival.
A nap programjaként a továbbiakban két kiváltó okai" címmel.
Március 15-én az ünnepi műsorra az Ajaki
előadásra került sor a Nagydobronyi Középiskola
Általános iskola és a Művelődési központ előtt
dísztermében:
került sor. A színes kulturális műsor után emlék— Dr. Szilágyi
mű koszorúzásra került sor, a nagydobronyi külImréné a fővárosi
Tóth István előadása
Pedagógia Intézet
Az Ajaki ÁMK mazsorettcsoport előadása
szaktanácsadója,
a Tanító c. folyóirat felelős szerk e s z t ő j e :
„Változások a
magyar oktatásban az EU-s csatlakozástól"
— Tóth István a
Szabolcs-Szatmár
-Bereg Megyei
Ö n ko r m á n yz a t
külügyi tanácsa d ó j a :
„Kárpátaljai maA nagydobronyi középiskola műkedvelő csoportjának műsora
gyar oktatás kérdése a
magyar-ukrán kormányközi kisebbségi
vegyes bizottság jegyzőkönyveiben.”
Az érdekes előadásokat követően a két
település művelődési
csoportjai léptek fel.
Először a Napsugár óvoda dalokból és táncokból
álló színvonalas műsora
következett, mely mosolyt csalt minden jelenlévő arcára. Ezt követően, a házigazdák, a középiskola műkedvelő csoportja lépett fel. A vendé- döttség részvételével.
A három napos eseménysorozat alatt gazgek is bemutatták tánc és énektudásukat, néptánc
összeállításukkal ill. a mazsorett csoport fellépésé- dag tapasztalatokra tettek szert a résztvevők. Revel. A fellépések után Kerekes Miklós Ajak pol- mélhetőleg ez a kapcsolat tovább fog fejlődni
gármestere ajándékot nyújtott át Kántor József mind kulturális, önkormányzati, oktatási és az élet
igazgatónak, megköszönve a nap programihoz egyéb területein is.

Események, köszöntők, hirdetések
Anyakönyv (március)
Születtek:
Baraté Gábor (Béke u. 35)
Lakatos Amanda (Juzsna u. 11)
Pap Klaudia (Sumna u. 3)
Dávid Dániel (Sumna u. 71)

Elhaláloztak:
Molnár József (Csongor út 36)
Szanyi M Ferenc (Kisdobronyi út 10)
Nyomó József (Béke u. 41)
Szanyi János (Internacional u. 20)
Pap Vilmos (Juzsna u. 11)

Masszázs ágy működik a Krisztina
szalon 2. emeletén.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Érdeklődni a
80506712598-as telefonszámon lehet.
(Kisdobronyi út 131/6.)
Húsvéti locsolóversek
Kelj fel párnádról szép ibolyavirág,
Tekints ki az ablakon, milyen szép
a világ!
Megöntözlek gyorsan a harmat friss
illatával,
Teljen a talicskám sok szép piros
tolással!
Zöld erdőben NEM jártam,
Kék ibolyát NEM láttam,
NEM akart hervadni;
NEM-e szabad locsóni?
Korán reggel felébredtem, messzemessze jártam,
Tündérország kiskertjébôl rózsavizet hoztam.
Na, te kislány, megöntözlek, ma

van húsvét napja,
Tündököljön a két orcád, mint a
piros rózsa.
Az illatos rózsavíztôl megnônek a
lányok,
Zsebemben is elférnek a piros tojások.

Meglocsolnám rózsavízzel, hogyha
előjönne,
Akkor az a kicsi lány jaj de nagyot
nőne !

Köszöntők
A Nagydobronyi Községi Tanács ezúton szeretné köszönteni közelgő születésnapjuk alakalmából
Balog József és Bátyi László
képviselőket.
Kívánnak számukra erőt, egészséget, sikerekben gazdag,
hosszú boldog életet.

Felkészítő mérkőzéseken a Nagydobrony SC
Megkezdte felkészülését a nagydobronyi
labdarúgó csapat. Január 27-én Kaszonyba látogatott, ahol szoros mérkőzésen megfiatalított csapatunk 3:1-es győzelmet aratott. A visszavágó február 3-án zajlott hazai pályán, s 5-1es győzelemmel zárult Nagydobrony javára.
Következő héten barátságos mérkőzésre
az Irsavai járási bajnokcsapat látogatott hozzánk,
ahol 1:1-es döntetlen született.
Február 10-én a fiatalokból álló csapatunk
benevezett a Csapi városi kupába. A selejtezőkön
a kö ve t ke z ő e r e d mé n ye k s z ü l e t t e k:
Nagydobrony – Csap 3:0
Nagydobrony - Eszeny 5:1
Nagydobrony– Tiszaásvány 4:1
Nagydobrony - Cservona 3:1
Így a kupát Nagydobrony SC nyerte meg fölényesen.
Közben csapatunk benevezett a megyei
labdarúgó kupába, ahol a sors az AVIA SPORT
Nagyberezna, a megye egyik legjobb csapatával
hozta össze. A mérkőzésre március 9-én került sor
a Nagydobronyi Stadionban 13:00 órai kezdettel.
Csapatunk óriási küzdelemben az utolsó percekig
feltartóztatta a nagyhírű ellenfél támadásait, de
sajnos a 85. percben sikerült betalálni a
nagydobronyiak kapujába. Az eredmény így 0:1

lett. Ám ez a vereség a vendégcsapat
szinvonalához képest elhanyagolható. A szurkolóknak nagyon tetszett a csapat versenyszelleme,
összetartása. Végre a Nagydobronyi Stadionban a
szurkolók igazságos bíráskodást láthattak, melyet
ki is nyilvánítottak a játékvezetők irányában.
Ezek az eredmények elsősorban annak
köszönhetőek, hogy új edzője, vezetője van a
csapatnak Molnár András és Gábor Zsolt személyében, s természetesen a megfiatalított játékosoknak, akik nagy akarattal és odaadással mindent
megtesznek Nagydobrony hírnevének emelésében.
A 2008-as csapat összeállítása:
Molnár D István, Bátyi László, Bálint Sándor,
Bara Csaba, Szanyi Zsolt, Molnár Róbert, Géczi
Béla, Pinte András, Kupás Zoltán, Molnár József,
Kis László, Szilvási Zoltán, Medvigy Gábor,
Badó Zsolt, Katona Krisztián, Nagy Imre, Baksa
Tibor, Marton Tibor, Dolhanics Szása.
A 2007-es incidensek miatt a csapat részvétele a járási bajnokságban egyelőre bizonytalan,
mivel eddig a Járási Labdarúgó Liga nem válaszolt a klub beadványára, hogy engedélyezik e az
idei részvételt.

Én vagyok a húsvéti nyúl,
A fülem meg jól lekonyul.
Mert én vagyok a húsvéti nyúl!

Én kis kertész legény vagyok,
Locsolkodni járogatok.
Ha nem adnak garast,
Levágom a csupasznyakú kakast!

Locsolni jöttem, nem titkolom,
Szép szokás ez, úgy gondolom.
Múljon vizemtől a téli álom,
Bizony most én ezt kívánom.
Ha a hatása múlik is esztendőre,
Patak mellett mentem, azt súgta egy Ígérem, itt leszek jövőre.
harcsa:
S nem adok az illendőre,
Van e háznál kislány, hogy az Isten Locsolok kérdezés nélkül, nyakra,
tartsa.
főre.

Mobiltelefonok,

valamint
tartozékaik (töltők, akkumulátorok, előlapok,
gombsorok, fülhallgatók, adatkábelek, tokok és
táskák) széles választékát kínáljuk.
Kezdő csomagok és felöltőkártyák:

MTC, Kyivstar, Life, Beeline.

Elektronikai cikkek:

Hűtők, mosógépek, televíziók, DVD lejátszók, CD lejátszók, autómagnók, hangszórók, hálózati telefonok,
porszívók, borotvák, hajszárítók, mikrohullámú sütők, presszó kávéfőzők és egyéb háztartási kellékek.
A piac területén, az 5. sor végén.

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 bennünket! Szanyi-Szabó B. Ady E.
u. 35.

Bútorok rendelésre:

Egyéb
Kállai Gézánál májusi virágméz eladó
(gyümölcs, hárs, akác).
Nagydobrony, Sport utca, 2. szám.
Tel: 714-253
Az Alvég 10-11 számok alatti, régi típusú házak eladók. Érdeklődni a következő mobilszámon lehet: 80965599229.
Katona Béla.

Konténer eladó vagy bérelhető.
Méret: 4,5×2,5m.
Érdeklődni Katona Ferencnél.
Tel. 714-191. Mobil: 80989779495

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

Piac — szélső sor,
2. üzlet.

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!
Kedden és csütörtökön 17:00-tól az iskola tornatermében várunk.
Egyéb információk a 714-152-es telefonszámon.

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
Az UNIFA Kft. (lambéria cég) a következőket kínálja a kedves érdeklődőknek:
•
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.

Műtrágya kapható Molnár Jánosnál,
a Béke út 13-as és a Kisdobronyi út 37-es
számok alatt.
Ingyenes házhozszállítás a falu területén.
Mobil: 80501571562.
Függönyök méretre, készen. Függöny pálcák, ágytakarók, hímző
fonalak, varrócérnák, méterárú, csipkék és padlószőnyegek.
Balog Zoltán Tel: 80507583005

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.

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

Növényvédő szerek
nagy választékban, valamint lombtrágyák kis– és
nagy kiszerelésben eladók a Petőfi út 17
sz. alatt Góré Istvánnál.

A Nagy Kft. (fűrészüzem)

a Tanya út 6-7. szám alatt
fűrészárút kínál minden
minőségben,
Jó minőségű tápok valamint takarmányok nagy választékban
formában és mennyiségés jó áron
ben.
(csirke, nyúl és malactáp).
A hét minden napján az
Érdeklődni lehet:
önök rendelkezésére álNagy Ferenc
lunk.
Éger u. 50 sz. alatt Tel: 714 - 225
Mobil:80968503777
Külföldre történő fuvaroNagy tétel esetén házhozszállítás!
zást is vállalunk!
A Nagydobrony havilap lehetőséget kínál mindennemű lakossági hirdetésre és reklámra, köszöntőre. Egy apróhirdetés díja 1 hónapra 5 hr. Fényképes köszöntő 20 hr. A reklámok díja: 50 cm2 = 20 hr. A hirdetéseket személyesen a szerkesztőségben lehet feladni, hétfőtől-péntekig 13:00-16:00 óra között.

NAGYDOBRONY
Közéleti havilap
Cím: Nagydobrony, Csongor út 2 (II. emelet, balra)
Tel:714-325 Email: nagydobrony@gmail.com

Lapalapító és fenntartó:
Nagydobronyi Községi Tanács
Főszerkesztő: Szanyi-Szabó Béla
Szerkesztő-helyettes: Ráti Ferenc
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