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A Nagydobronyi Községi Tanács lapja

2008. Május

„Maradjatok meg annak az egynek,
akinek Isten tervezte életeteket!”
Május 24-én került sor a Nagydobronyi
Református Líceum ballagási ünnepségére. Az
ünnepség megkezdése előtt a ballagó diákok utoljára végigvonultak a 3 évig otthonul szolgáló intézmény termeiben és a kollégiumokban, majd
elfoglalták helyeiket a Nagydobronyi Református
A méltán elhíresült Nagydobronyi Újkrumplifesztivál
Templomban, az ünnep hivatalos megkezdéséhez.
kerül megrendezésre immár 4. alkalom- Az éneklések után Héder János püspökhelyettes
tartott prédikációt, melyet imádság, a ballagó
mal.
diákok és tanáraik megáldása követett.
Katona Béla líceumigazgató a ballagókhoz
intézett búcsúbeszédében Istennek köszönte meg
A programokból:
azt az ajándékot, melyet a diákok kaptak, hogy
keresztény iskolában végezhették tanulmányaikat.
— Köztudott tény, hogy az egyházi iskolák sok
tudóst adtak a világnak, s a tudománynak nem
Helyi és másfalusi hagyományőrző csoportok bemutatója.
ellentéte a hit. A tudomány ellentéte a tudatlanság,
Futball (összerogyásig)
a hit ellentéte a hitetlenség. Tudást bármely iskola
(a további részletekről érdeklődni, Szilvási Zoltán polgármester- adhat jól képzett tanárok által, de lelki gondozást
csak az egyházi iskolák adnak. Miért van erre
nél lehet).
szükség? Ady szavaival élve: „Beteg a világ, nagy
beteg”. Jó volt veletek dolgozni, jó volt látni fejlőÚjkrumplis ételek vetélkedője
déseteket. Arra kérlek benneteket, őrizzétek meg
(ha rossz a szezon, kevés krumpli - sok hús).
az itt gyűjtött lelki és szellemi kincseket. Ne ássátok el, hanem kamatoztassátok azokat… Áldja
Kézilabda-mérkőzés
meg az Isten életeteket, maradjon veletek örökre a
Zene és tánc reggelig.
hit, reménység és szeretet. Útravalóul hadd emlékeztesselek benneteket a példabeszédek bölcsességére: „Adjad fiam a te szívedet nékem, és a szemed az én utaimat megőrizék.” Isten veletek kedAz érdeklők bővebb információkat majd a plakátokon
ves barátaim.
olvashatnak!!!
A ballagókhoz intézett néhány szót Nagy
Béla, a Kárpátaljai Református egyházkerület
világi gondnoka, majd dr. Tapolyainé Varga GiJárási Tanácsülés falunkban
zella kérte meg a diákokat, hogy maradjanak meg
Nagydobronyban tartották meg az V. szavazott a képviselők nagyobbik fele. A annak, amit tanultak Krisztusról, maradjanak meg
összehívású járási tanács XV. kiszállásos üléssza- Kisdobronyi Zeneművészeti iskola marad tovább- annak az egynek, akinek Isten tervezte életüket.
Az ünnepség a líceum udvarán folytatókát. Az ülésszak munkájában részt vett Anatolij ra is a fő intézmény, melynek fiókintézményeként
Kolibaba, a járási állami közigazgatás elnöke, fog működni a nagydobronyi. Bár reformok van- dott, ahol a himnuszok elhangzása után Hidi Csilhelyettesei, a közigazgatás alegységeinek és a nak a művészeti iskolák terén is az országban,
változhatnak az alapítók, a költségvetési keretek
jogvédő szerveknek vezetői.
Ballagás a
Mihajlo Fedinec, az Ungvári Járási Ta- és a források, így a mostani döntés a közeljövőben
nács elnökének beszámolóját hallgathatták meg nagyban automatikusan megváltozhat.
2008. május 31-én a Nagydobronyi KözépA tanácsülést követően a részvevők saját iskola 71 végzőse életében lezárult egy korszak: a
először a résztvevők, mely 2007. májusától 2008.
májusáig eltelt időszakot foglalta magában. szemmel megtekintették a faluban az utóbbi idők- felhőtlen, gondtalan ifjúság időszaka. Új útra inMihajlo Fedinec beszámolt az egy év alatt meg- ben megvalósított programokat. Nagydobrony dulnak, melyen már sokkal nagyobb felelősség vár
tartott járási tanács üléseinek munkájáról, annak polgármestere Szilvási Zoltán kalauzolta a járás rájuk, sok nehézség léphet fel, melyet saját magukdöntéseiről, a képviselői és állami beadványokról, vezetőit végig a korszerű piacon, megtekinthették nak kell megoldaniuk annak a szellemi, erkölcsi
az értekezletekről, szemináriumokról, tanfolyam- az óvodában folyó fűtésrendszer korszerűsítésé- tudásnak a segítségével, melyet iskolájuktól, tanáokról. Külön kiemelt kérdéssor volt a költségveté- nek munkálatait, a 2007-ben elkészített műfüves raiktól kaptak. Talán utoljára lépték át a feldíszített
si összegek és azok felhasználása. Sok községben pályát, a középiskola új ablakait és belső illem- osztályuk küszöbét, utoljára ültek együtt azokban a
problémát jelent a betervezett tervek teljesítése, helyét, a falu központján elkészült járdákat. Azon- padokban, ahol 11 évet töltöttek, utoljára sétáltak
így a tanács segítségnyújtásként külön munkacso- ban leggyönyörködtetőbb volt a rendezett porták végig a folyosókon. Búcsú volt ez a nap a kedves
portot állított össze a közigazgatás, a pénzügyi látványa, melyek előtt virágok pompáznak, vala- barátoktól, osztálytársaktól, kedvenc tanároktól.
osztály, a járási tanács és az adóügyi felügyelőség mint az utolsó négyzetméterig kihasznált házi
Miután a végzősök végigjárták
kertekben szorgoskodó emberek.
dolgozóiból.
az iskola tantermeit dalokat énekelElmondható, ve, elfoglalták helyüket az iskola
A járási tanács
hogy eredményes bejáratánál, ahol megannyi szép
elnöke kiemelte a képvolt a járási tanács dallal búcsúztak: Húsz év múlva,
viselők munkáját, akik
az ötödik összehívású
képviselőinek kiszál- Múlnak a gyermekévek, stb.
lásos fogadónapja a
tanács tevékenysége
A dalok elhangzása után Katona
Nagydobronyi Kö- -Mironova Berta igazgatóhelyettes
idején komoly vizsgát
zségi tanács bázisán, hivatalosan megnyitotta az ünnepsétettek, bebizonyították,
sokat tanulhattak a get. A himnuszok elhangzása után
hogy képesek hatékoképviselők és a je- ifj. Kántor József igazgató megtarnyan dolgozni, meglenlévő polgármeste- totta ünnepi beszédét, figyelmeztetfontolt lépéseket tenni
rek.
a kérdések megoldása
ve a diákokat a nagybetűs élet nehéérdekében, legtöbbször
zségeire. Az igazgató beszéde után
sikerült közös nevezőkiosztotta a tantárgyi versenyeken
re jutni félretéve a
elért dobogós helyezésekért járó
politika ambíciókat, az állampolgárok
okleveleket, melyeken a végzősök közül a különérdekeit részesítve előnyben.
böző tantárgyakból Katona Angéla, Katona Jolán,
Az ülésen felszólalt továbbá
Csicsó Diana nyújtotta a legjobb teljesítményt.
Maftej Popovics, a földtartalékok járási
A végzős osztályfőnökök közül Váradi Imre
osztályának vezetője, Olga Jascsiscsák, a
intézett szép szavakat a ballagókhoz, kiemelve azt,
pénzügyi osztály vezetője és mások.
hogy bármi is csábítana az életben, pénz, hatalom,
Az ülésen egész sor programot
mindig maradjanak tisztességesek.
fogadtak el, megvizsgálták a képviselői
Az ünnepség a hagyomány szerint folytatódott,
beadványokat. Nagy vitát váltott ki a
melynek egyik jelentős pillanata a stafétabot átadáNagydobronyi Gyermekművészeti iskola
sa a 10. osztályos tanulóknak, akik pedig útravalólétrehozásának kérdése, melyre nemmel
val „feltarisznyázták” az életbe kilépő fiatalokat. A
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la osztályfőnök búcsúzott a ballagó osztályoktól.
A végzős diákok nevében Keresztény Károly
búcsúzott az iskolától, barátoktól, majd átadták a
stafétot. Mindenkiben sokszor volt elégedetlenkedés az ittlét miatt, de most már belátják, hogy a
három év nem volt hiábavaló. A végzős diák
mindannyiuk
nevében hálájukat, megelégedésüket,
szeretetüket
fejezte
ki
azoknak
a
tanároknak,
n e v e l ő kn e k
és munkásoknak,
akik
három éven át gondoskodtak róluk, tanították
őket, majd megkérte társait, hogy egy-egy csokor
virágot nyújtsanak át számukra.
A másodikos diákok nevében Bogáthy
Emese búcsúzott felsős társaitól, majd útravalóul a
nekik szánt versek és énekek után átadták a tarisznyákat.
Katona Béla igazgató okleveleket nyújtott
át azon diákoknak, akik dobogós helyezéseket
értek el a járási és a megyei tantárgyi vetélkedőkön. Kiemelkedő eredményt ért el több tantárgyban is Demes Sándor, Kósa Nikolett, Szaniszló
Szebasztyián, Szanyi Timea és még sokan mások.
A ballagás koncerttel folytatódott, melyet
az amerikai Kálvin Collage együttese adott elő.
A koncert után Horkay László tiszteletbeli
püspök szólt a végzősökhöz, majd az ünnepség
imádsággal zárult Kolozsy András lelkész által.
A tartalmas, szép ünnepség után a szülők,
rokonok, barátok gratulációja következett, mely
szerény fogadáson folytatódott a líceum étkezdéjében.

középiskolában
10. osztályosok nevében Molnár Anita kívánt sok
sikert és kitartást, a végzősök nevében pedig Katona Angéla búcsúzott az alma mátertől. A szülők
hálaüzenetét Katona Judit továbbította a tantestület
valamint az igazgatóság felé, megköszönve minden
fáradozásukat. Az alsó osztályos gyerekek versel és
dallal búcsúztatták a végzősöket.
A meghívott vendégek közül dr. Orosz Ildikó
köszöntötte az érettségizőket, gratulálva számukra,
hogy bátran vették fel a küzdelmet az új érettségi
követelményekkel, letévén az emelt szintű vizsgákat, főleg ukrán nyelvből. Bátorított továbbá mindenkit,
hogy
merjék vállalni
önmagukat,
mivel
hosszú
távon nem az
önfeladás a cél
és a lényeg.
—A világ dolga és rendje az,
hogy akiknek
születtünk azt
vállaljuk el. Ha
leéljük az életünket,
akkor
éljük le kereken
egészen,
ha
megtaláljuk az otthonunkat, megcselekedjük azt a
jót, amit most fiatalon elterveztetek. Ehhez kívánok
erőt, lehetőséget, akaratot, sok szerencsét. Jó utat!
Horkay László tiszteletes mielőtt megáldotta a
ballagókat, megkérte őket ne felejtsék el a konfirmáción tett fogadalmat, olvassák a bibliát, imádkozzanak, mivel csak a szőlőtőkén maradt szőlővessző terem sok gyümölcsöt.
Az ünnepség befejezéséül a szózat hangzott
el, amely után a szülők, rokonok, barátok virágcsokrokkal köszöntötték a fiatal végzősöket.

Szemezgető
Munkaszombat szülői támogatással
Május 17-én
nagyszabású munkaszombatra került sor a
nagydobronyi
„Napsugár” óvodában, melyen az óvodai
dolgozókon kívül a
szülők is aktívan bekapcsolódtak a munkálatokba. Új festést
kapott az óvodát szegélyező kerítés, lekövezték a játszótér fedett részét.
Ráti
Mária
igazgatónő köszönetét fejezi ki az óvoda
dolgozóinak és főleg
azoknak az apukáknak, akik önzetlen
munkájukkal segítséget nyújtottak az
óvoda
udvarának
szebbé tételében.

Hivatalosan is megnyílt a Rehoboth Szeretetotthon
A már 2006 februárjában megnyílt
Nagydobronyi Református Rehoboth Szeretetotthon

A munkálatokban résztvevő szülők:
Baksa Ernő, Baksa Zsolt, Hadar Zoltán, Szilvási János, Katona János, Szanyi F. János, Szántó László, Hidi István, Kertész Béla,
Bara László.

Figyelem!
A nagydobronyi „Napsugár” óvoda vezetősége értesíti a szülőket,
hogy túljelentkezés miatt csak a 2008. április 1-ig második életévüket betöltött gyerekeket veszik fel (49 helyre 59 jelentkező). Fontos követelmény továbbá az, hogy a gyerekek szobatiszták legyenek. A gyerekeket 2008. július
1-től várják.
Megértésüket előre is köszönjük!
Az óvoda vezetősége!

Felhívások!
A Községi Tanács felhívja a lakosság figyelmét, hogy a régi piac
területén tilos az árusítás. A szabálysértőkre 17-170 hr közötti büntetés
szabható ki.
A Községi Tanács felhívja a lakosság figyelmét a 2008-as szemétdíj befizetésére (már a 2. félévre is lehet, díja változatlan, 1hr/családtag/
hónap).
Felszólítjuk a lakosokat, hogy a háztáji ill. a haszonföldek területeinek környezetét szíveskedjenek rendbe tartani! Egyes helyeken a szemét, máshol a bokrok vagy a nagy fű tornyosodik! Amennyiben bejelentés érkezik a fentebb említett „hanyagságra”, a felszólítást követő
határidő elteltével a tanács nem fog kiadni igazolást a mezőgazdasági
termékekről az érintetteknek.

épületének és udvarának rendezése nemrégiben
fejeződött be, így az ünnepélyes megnyitóra ez
év május 6-án került sor. Az ünnepséget a
Nagydobronyi Református Líceum énekkara
nyitotta meg a magyar és az ukrán himnusz eléneklésével.
Az ünnepségen Szabó
Dániel nagytiszteletű lelkész úr
köszöntötte a résztvevőket, a
meghívott vendégeket, közöttük
Héder János püspökhelyettest,
Nagy Bélát, a Kárpátaljai Református egyházkerület világi
főgondnokát, Gulácsy Lajos
nyugalmazott püspököt, Horkay
László tiszteletbeli püspököt,
Balog Attilát, az Ungi egyházkerület esperesét,
Kolozsy
András lelkipásztort, Szántó
János főgondnokot, Katkó
Lászlót igazgatót, Katona Béla
líceumigazgatót, Szilvási Zoltán polgármestert, Kántor József iskolaigazgatót, Ráti Mária óvodaigazgatót,
dr. Pándi Szekeres Dávid lelkészt, dr. Katona
Béla főorvost.
A fent említett vendégek közül Héder
János és Horkay László adott hálát Istennek,
hogy ez a szép épület felépülhetett.
Az ünnepségen a holland vendégek is
köszöntötték az egybegyűlteket, akik annak a
szervezetnek a képviseletében érkezetek, amely
finanszírozta az építkezést és a mai napig fenntartja az öregotthont. Mint ahogy tört magyar
nyelven elmondták, először csak feltérképezték
az itteni helyzetet. Ők nem tudták, de az itt élők
igen, mennyi öreg szenved magányosan, rossz
körülmények között. Először csak élelmiszercsomagokat juttattak a rászorulók számára, majd
egyre többen akadtak Hollandiában, akik segíteni
tudták ezt a missziót, és arról döntöttek, hogy
létre kell hozni egy alapítványt. Így alakult meg
az O. Z. O. 2000-ben (a rövidítés jelentése: „Az
Ukrajnai emberek támogatása” — nem szószerinti fordításban), melynek tagjai kórházi dolgozók, a egyháztagok, magánemberek, akik együttérzésüket mutatták ki bőkezű adakozásaikkal. A
gyűlt pénzek nagysága miatt nagyobb célt tűztek
ki, egy szeretetotthon létrehozását, mely támogatási területünk központjában Nagydobronyban
lett felépítve a polgármesteri hivatal és a helyi
református egyház közös megegyezésére és támogatásával. Azért építették ezt az otthon, mert
szerették volna megszépíteni az itt magányosan
élő, kirekesztett öregek életét. Vezetőjének Hidi
Jenőt nevezték ki a presbiterek jóváhagyásával.
Később gazdaságot hoztak létre, melynek vezeté-

sével Ráti Istvánt bízták meg, melynek pénzügyi
mérlege napjainkra már pozitív.
Köszönetüket fejezték ki a munkásoknak,
Nagydobrony polgármesterének, a presbitereknek, a kőműveseknek, az itt dolgozó munkásoknak és mindazoknak, akik valamilyen segítséget
nyújtottak az otthon felépítéséhez és elindításához. Isten Áldását kérték
mindnyájukra! Ezek után
egy kis műsorral kápráztatták el az egybegyűlteket.
Hidi Jenő felszólalásában tájékozatót adott
az intézmény alakulásáról
egészen jelenlegi helyzetéig. Eleinte sokan sértőnek
érezték, ha megkérdezték
elmenne e lakni egy ilyen
otthonba. Most megtapasztalhatják, érezhetik a
törődést, a szeretetet, az
Isten közelségét. Kezdetben 8-an lakták az otthont,
a munkásoknak is tanulni
kellett, mivel nem volt előttük járt út. Két év
elteltével úgy néz ki megtalálták az utat, s jelenleg 18 lakó van a felvehető 30-ból. Végül az
igazgató is köszönetét fejezte ki mindazoknak,
akik segítették az intézmény létrejöttét.
A gyermekotthon műsora és Kolozsy
András tiszteletes áldása után hivatalosan is ün-

nepélyesen megnyitották az otthont, a szalagok
átvágásával.
Balog Attila, Nagy Béla majd Szántó
János adta át köszöntőjét, Isten üzenetét. Gulácsy Lajos nyugalmazott püspök elmondta, hogy
sok ilyen intézményre lenne szükség, mivel nagyon sok az öreg és magányos ember vidékünkön, és a magány rosszabb, mint a betegség.
Szeretettel kell körülvenni a magányosságot,
isten lelkének munkájával kell betölteni.
Az ünnepség az a líceum énekkarának
fellépésével fejeződött be.

A burgonyavész (Phytophthora infestans)
Az idei burgonyaszezon sem tartozik a könnyűek közzé. A tavalyi május eleji fagyok, az idei csapadékos tavasz
arra utal, hogy az időjárás mutatója a szélsőségek irányába
nagyon is kileng. Átlagos körülmények között szinte nem
gond krumplit termelni, hisz mindenki tudja mifelénk mikor
kell felszedni, hány fokon kell előcsíráztatni, mikor lehet
vetni a burgonyát.
Akkor kell odafigyelni, ha a körülmények eltérnek a
normális tavaszokon megszokottól.
Az idei cspadékdús (április, május folyamán-120 mm)
enyhe tavasz nagyon kedvezett a burgonyafejlődésének – a
sok eső miatt a krumplibokrok hatalmasra fejlődtek, a sorok,
hamar összeborultak, a május második felében tapasztalt
nyári meleg pedig elősegítette a gombabetegségek fellépését,
robbanásszerű terjedését. Aki nem figyelt oda,- az bizony
búcsút mondhat az idei krumpliszezonból származó bevételnek.
Az egyik legnagyobb gazdasági kárt okozó
krumplibetegség a burgonyavész vagy paradicsomvész, vagy
ahogy mifelénk mondják - felüti az öböl a krumplit. Ez a
gomba a burgonya földfeletti és földalatti részeit egyaránt
megfertőzheti. A kár részben a levélzet tönkretétele révén a
termőképesség lerontásával, részben a gumó közvetlen fertőzése útján következik be.
A levélen kialakuló foltok a szélétől kiindulóan kezdetben sárgás, majd megbarnuló, kiszáradó, szabálytalan
foltokat okoz, amelyek gyorsan növekednek, és súlyos esetben a lombozat barnán lecsüngő levélzetté szárad. A kórokozó a szárakat, a levélnyeleket is megtámadhatja, ilyenkor a
szárrész feletti ép levélzet lehanyatlik, elhervad.
A gomba a burgonya gumóit is megfertőzi.
A gomba szaporítóképletei a levelektől lemosódnak a

gumókra és azokon szintén jól látható tüneteket okoznak. A
gumókon kívül szürkés, kissé bessüpedt, kemény ráncosodó
foltok jelennek meg a gumó húsa pedig elmosódó beszűrődő
jelleggel vörösesbarnára színeződik. A megbetegedés a tárolás alatt is folytatódik.
A gombának a kissé hűvös és csapadékos magas páratartalmú időjárás kedvez, hőmérsékleti optimuma 16-22°C.
Járványszerű elterjedésében igen fontos szerepet játszik az
eső és szél (50-60 km-re is eljutnak a spórák). Fellépésére
akkor kell számítani, ha a havi csapadékösszeg kb. 120 mm,
az átlaghőmérséklet 20°C körül alakul. Inkubációs ideje 4-8
nap, főleg a hőmérséklettől függ.
Számos olyan szer létezik, amelyeket ha kellő időben
és kellő rendszerességel alkalmazunk, akkor a súlyos kártételt eltudjuk kerülni. Alkalmazásukkor a következő kérdések
a legfontosabbak: mikor kezdjük a kezeléseket, hogyan ütemezzük a következő permetezéseket, milyen szert használjunk.
Ha a növény elérte a 20 cm-s nagyságot indítsunk egy
kontakt hatású szerrel. A további permetezések időzítése a
fertőzési veszély nagyságától függ. A veszély nagysága a
fertőzési forrás táblánkon vagy a környezetében való meglététől az időjárási körülményektől, a növények
gombaölőszerrel való borítottságától és a fajta fogékonyságától függ.
Az átlagos hatástartalmú szerek 7-10 napnál tovább
nem nyújtanak védelmet. Ha a permetezés után esik az eső,
akkor a csapadék mennyiségétől függ a szer hatástartalmának
a csökkenése– 10-15 mm eső általában egy nappal rövidíti
meg a gombaölőszerek hatástartalmát. További védekezésre
akkor nincs szükség, ha a gomba terjedését gátolják az időjárási körülmények: a száraz, napos nappalok, meleg, száraz

éjszakák. Azonban mihelyt az időjárás megváltozik és a szer
hatástartalma lejárt újra permetezni kell. Ha öntözzük, akkor
minden öntözés előtt permetezni kell.
Tehát, kontakt hatású szerekkel megelőző módon kell
védekezni. Ha azonban a sorok már záródtak, nehezen száradnak fel netán kialakult a fertőzés - akkor felszívódó hatású
szereket kell használnunk egymás után 2-3-szor. Ezek a szerek képesek megállítani a kialakult fertőzést is, ha a növények levélzete van annyira ép, hogy fel tudja venni a hatóanyagot. Kialakult fertőzés esetén kétszer permetezzünk 5
nap elteltével, ha a betegség terjedése megállt, akkor átállhatunk 10-14 napos permetezési fordulóra.
A betakarítást úgy időzítjük, hogy a kipermetezett
vegyszer hatástartalma ne járjon le, így elkerülhető a földben
lévő gumó fertőzése.

Őrhidi László
Kontakt szerek töménység Felszívódó szerek töménység
Antrocol WP

0,2%

Aerobat MZ

2kg/ha

Blu bordo WP

1%

Curzate R

3,0kg/ha

Champion
50WP

3,0kg/ha

Mikal 64WP

4,0kg/ha

Cuproxat FW

5,0kg/ha

Ridomil Gold MZ 2,5kg/ha
WP

Dithane M-45

2,0kg/ha

Tatoo SL

3,0l/ha

Rézoxiclorid
50WP

3,0kg/ha

Infinito SL

1,5/ha

Események, köszöntők, hirdetések
Anyakönyv (Május)
Születtek:
Benedek Jázmin (Éger u. 37)
Vágner Amanda (Rákóczy u. 35)
Varga Kornél (Tábla u. 53)
Pap hajnalka (Juzsna u. 21)
Pap Dániel (Juzsna u. 11)
Váradi Krisztián (Juzsna u. 3)
Orosz Katalin (Juzsna u. 7)
Pap Virág (Sumna u. 1)
Lakatos Szabolcs (Sumna u. 20)

Elhaláloztak:
Kupás János (Csongor út 77)
Szanyi Km Sándor (Alvég u. 25)
Katona Sándor (Kisdobronyi út 71)
Hidi Erzsébet (Kossuth u. 41)
Ráti János (A. Endre u. 30)
Balog Erzsébet (Felvég u. 18)

A Nagydobronyi Községi Tanács kötelékén belül 2008. júniusában 2
esküvőre kerül sor.

Ebből az alkalomból kívánunk számára felhőtlen
boldogságot, vidám gyermekéveket. Sok erőt és egészséget: szülei, nagyszülei és unokatestvérei, keresztszülei.

Mindennek örülni, s vidámnak lenni.
Ha sírnod kell, akkor is neves,
ne gyűlölj senkit, mindig csak szeress.
Drága szemefénye anyukádnak,
szíve büszkesége az egész családnak.

2008. június 21-én
Balla János (Kossuth u. 79. sz.)
és
Marton Anett
(Csongor, Zelena u. 45. sz.)
köti egybe életét.
Ezúton szeretne a tanács sok boldog-

Ebből az alkalomból köszönti: anya, Mitya, mami és nagyap.

Sportélet májusban

ságot kívánni a leendő házasok számára.
Nagydobronyban május 28-án ünnepelte 4.születésnapját Ráti Emese.

„Négy éve immár hogy te megszülettél.
A mi drága kincsünk, napsugarunk lettél.
Hétköznapjainkat bearanyoztad,
családunkba a fényt, boldogságot hoztad.
Drága szemefénye lettél anyukádnak,
szíve büszkesége az édesapádnak.
S mi, nagyszülők, még a percet is imádjuk,
mikor téged, a mi kis unokánkat karjainkba zárunk.
És imádkozunk szüntelen, hogy áldjon meg az isten
erővel egészséggel és hosszú boldog élettel.”

Nagydobronyban Június 23-án ünnepli
1. születésnapját
Zsigó Szabina.

Június 6-án ünnepelte 8. születésnapját
Bakk Alexa Fruzsina.
„Az életben legjobb gyereknek lenni,

2008. június 7-én
Misák Csaba (Zrinyi I. u. 3. sz.)
és
Takács Irén (Petőfi u. 46. sz.)
köti egybe életét.

Ebből az alkalomból szívből jövő szeretettel köszöntik
őt szülei, testvére és a nagyszülők.

Születésnapi köszöntők
A Nagydobronyi Községi Tanács ezúton szeretné köszönteni közelgő születésnapjuk alakalmából
SzanyiSzanyi-Szabó Béla, Baksa Géza, Szanyi István
képviselőket.
Kívánnak számukra erőt, egészséget, sikerekben gazdag,
hosszú boldog életet.

Megkezdődött a járási labdarúgó bajnokság.
Május 11-én Téglás csapatával játszottak a
nagydobronyiak Tégláson, mivel az eltíltás miatt nem
tudták itthon fogadni őket. Az eredmények viszont
nagyon jók lettek, a fiatalok 4:3-as, a felnőttek 4:0-s
győzelmet arattak. A következő forduló Eszennyel,
majd pedig Cservonával maradt el. De eközben
Szerednyével, a járás élvonalbeli csapatával, barátságos
mérkőzésre került sor. Nagyon jól helyt állt csapatunk,
mivel 2:2-es döntetlen született. Június 1-én a
nagydobronyiak Nagygejőcbe látogattak, ahol az ifjak
5:3-as vereséget szenvedtek, viszont a felnőttek fölényesen 1:6-ra megverték a helyieket. Június 8-án végre
itthon játszik a csapat, lelelt a tiltás. Salamont fogadjuk
majd, melyre minden kedves futballrajongót szeretettel
várunk 14:00 órai kezdettel. Megkérünk minden szurkolót, próbálják meg elkerülni az incidenseket, ugyanis
ezekből senkinek semmi haszna nincs. Előre is köszönjük etikus viselkedésüket!

Végeredmények a 2000-es korrosztályban:
1. Debreceni Olasz focisuli
2. Vinnyicai Niva
3. Zsitomiri Olimpic,
a 2001-es korosztályban:
1.Vinnyicai Niva
2.Ungvári Sportiskola
3.Munkácsi Sportiskola.
A résztvevők nagyon meg voltak elégedve a
mérkőzések és az ellátás színvonalával. A csapatok
képviselői köszönetüket fejezték ki mindezekért, s
remélik máskor is részt vehetnek ilyen tornán. A gyerekek kupákkal, érmekkel és oklevelekkel térhettek haza,
nem is beszélve a sok élményről, az új barátokról.

Május 31-én és Június 1-én a Nagydobronyi
Satdionban nemzetközi labdarúgó mérkőzéseket rendeztek a 2000 és 2001-es korosztályok számára. A
Debreceni Olasz Futballiskola, a Zsitomiri, Vinnyicai,
Munkácsi, Ungvári és Beregszászi sportiskolák képviseltették magukat. A torna folyamán kisebb ünnepség
jött létre, mivel a gyerekeket rengeteg szülő kísérte el,
akik nagyobb izgalommal követték a mérkőzéseket,
mint az ifjú futballisták.

Mobiltelefonok,

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

MTC, Kyivstar, Life, Beeline.

Megújult kínálatunkban találhat
robogót, motorbiciklit, férfi-, női-,
illetve gyerek kerékpárokat is.

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.

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

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.
Egyéb
Eladó LADA 2101-es személygépkocsi.
1980-kibocsátás (egy éve volt teljesen felújítva). Érdeklődni lehet: Nagydobrony,
Petőfi u. 12. Tel: 80987714768
Az Alvég 10-11 számok alatti, régi típusú
házak eladók. Érdeklődni a következő mobilszámon lehet: 80965599229.
Katona Béla.

Audi 100-200-as alkatrészek eladók olcsón. Tel: 80951962718.

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

Bébiszittert keresek hetente három napra.
Érdeklődni a 80968438964-es számon
lehet.
Jó állapotban lévő kék színű babakocsi
eladó.
Tel: 80968438964
Számítógépes oktatást vállalok az alapoktól az ECDL vizsgákig, gyerekeknek és
felnőtteknek egyaránt.
Tel: 80961361106
80505894041

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

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.

Kedves házasulandó fiatalok! Kedves érdeklődők és leendő ügyfeleink!

Műtrágya kapható Molnár Jánosnál,
a Béke út 13-as és a Kisdobronyi út 37-es
számok alatt.
Ingyenes házhozszállítás a falu területén.
Mobil: 80501571562.

Esküvői ruhaszalonunkba megérkeztek a 2008-as év legújabb modelljei.
Menyasszonyi ruhák, menyecskeruhák, koszorús– és kísérő– valamint báli– és gyerekruhák széles választékban megvásárolhatók és bérelhetők a legkedvezőbb áron.
Ugyanitt működik virágüzletünk, ahol menyasszonyi– és alkalmi
csokrokat, kitűzőket és autódíszítést is vállalunk.

Ortopéd valamint egyszerű ágybetétek
megrendelhetőek minden méretben.
Érdeklődni lehet,
Ifjúság út 38-as szám alatt illetve a 80985985674 és a 80506948256-os telefonszámon.
Simon Szergej

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

MŰTRÁGYA ELADÓ!
1. Fehér (ammónium nitrate)
2. Szürke (kalcium ammonium nitrate)
3. Piros (nitroamophoska)
4. Ferticare és egyéb műtrágyafélék.
Ingyenes házhozszállítás!

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.

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
Szerkesztők, tördelők:
Szanyi-Szabó Béla, Ráti Ferenc.

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.

