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A NAGYDOBRONYI KÖZSÉGI TANÁCS lapja

Falunap 2008
Az elmúlt évekhez hasonlóan augusztusban került sor a nagydobronyi népünnepre, a falunapra. Az időjárás majdnem
megtréfálta a szervezőket, ám végül ragyogó napfényes vasárnapon ünnepelhetett a
falu apraja-nagyja.
Megnyitó beszédében Szilvási Zoltán
polgármester köszöntötte a jelenlévőket és
a vendégeket, többek között Mackó Istvánt,
Szanyi Bélát, az UMDSZ ungvári
járási elnökét, Balog Tibort, Nyírbogdány polgármesterét, Kerekes
Miklóst, Ajak polgármesterét. A
köszöntő után mindenkinek jó szórakozást, kikapcsolódást kívánva
átadta a szót Kerekes Miklósnak.
Ajak polgármestere megköszönte a
meghívást a falunapra, nagy örömét
fejezve ki, hogy kölcsönösen egyre

ill. Ráti Éva a kárpátaljai magyarság kultúrájának megőrzésében alkotott kiemelkedő
munkáját, emléklapot adva át számukra. Az
óvodások sem maradtak üres kézzel, játékokat, kifestőket, ceruzákat vehettek át
Szanyi Béla kísérőitől.
A vendégek köszöntői után fergeteges színpadi produkciók vették kezdetüket.
Elsőként a nagydobronyi Napsugár óvoda

több kulturális rendezvényen tudnak részt
venni, ápolva és fejlesztve a két község
kapcsolatát.

Szanyi Béla mint mindig nagy örömmel vette a meghívást és még nagyobb
örömmel köszöntötte a falunap résztvevőit,
kiemelve mennyire nagy szükség van most
az a kárpátaljai magyarok összetartására,
melyre jó példa a falunap. Kiemelte köszöntőjében Szilvási Zoltán polgármester

Megkezdődött a Nagydobronyi Református templom tetőszerkezetének
felújítása
Köszönetnyilvánítás
A Nagydobronyi Református
Egyházközség Vezetősége nevében szeretném megköszöni a Nagydobronyi
Községi Tanács Képviselőtestületének,
az Ungvári Járási Tanács nagydobronyi
képviselőinek, valamint azon vállalkozóknak és magán személyeknek, akik
A legutóbbi számunkban azzal a felkéréssel fordultunk a
önkéntes adományaikkal támogatták
Egyházközségünk templomának tetőfel- nagydobronyi lakosokhoz, hogy támogassák falunk központi épületének felújítását. Az adakozók nagylelkűségének köszönhetően
újítását. Az adományokat hálásan köösszegyűlt az a pénzösszeg, mellyel meg lehetett kezdeni a munkászönjük. Életükre, munkájukra Isten
latokat.
áldását kérem! Adományokat továbbra is
A nagydobronyi községi tanács köszönetét fejezi ki
szeretettel fogadunk.
Kolozsy András
nagydobronyi református lelkész

kis növendékei káprázatták el a nézőket,
majd az Irgalmas Samaritánus Gyermekotthon nem mindennapi tánc-showal kedveskedett a közönségnek. A műsort a
nagydobronyi kultúrház szórakoztató produkciója követte. A színpadi előadásokat a
nagydobronyi középiskola táncköre zárta,

mint mindig elkápráztatva a közönséget.
Míg a nagyok bográcsoztak
és a focipályán az Orihivci és a
Nagyláz között zajló járási bajnokság eseményeit kísérték figyelemmel (e napon a nagydobronyiak ifi
csapata elnyerte a járási kupát,
amit szintén a népünnepélyen adtak át),
a legkisebbek a légvárat és a vízi csúszdát
vették birtokukba. A késő esti órákban
utcabál vette kezdetét, melyet a tánckörösök nyitottak meg egy igazi dobronyi csárdással.

ABC „Кредит”
A legjobb stabil jövedelem 25%-os éves kamattal.
Címünk: Nagydobrony, Kisdobronyi ut 130/3.
A piacon a 3. épület „ABC Кредит”.
Elérhetőség: Tel: 80504735267
2008. szeptember 10-én 10:00 órai kezdettel 12:00 óráig a községi tanács épületében
fogadó napot tart a lakosság számára Kuzjo I. M., major, a járási állami milícia vezető-helyettese.

FIGYELEM!
A Nagydobronyi Községi Tanács felhívja a lakosok figyelmét a 2008as földadó befizetésére. Az adót hétfőtől-péntekig fizethetik be a községházán, 8:00 — 16:00 óra között, Ráti Anitánál.

2008. Augusztus

Popovics János, Kis Feri Béla, Balog József, Baksa
János, Vaszilcsenkó Róbert, Katona András képviselőknek, Katona Béla VB tagnak és az Agyag kft-nek a
nagylelkű adományaikért.

Tanévnyitó ünnepség a Nagydobronyi Középiskolában
A tanévnyitó ünnepségen a himnuszok elhangzása
után Katona-Mironova Berta igazgatóhelyettes köszöntötte a tanévnyitó résztvevőit és a meghívott vendégeket,
közöttük Kolozsi András tiszteletest, Katona Bélát, a
Nagydobronyi Református Líceum igazgatóját, Hidi
Józsefet, a Fogyasztási Szövetkezet vezetőjét.
Kántor József igazgató folytatta az ünnepi tanévnyitót, üdvözölve mindenkit az új tanév alkalmából.
— Kinek rövid, kinek hosszú volt a szünet, de valamennyien reménykedve vártuk ezt a napot. Vártuk, mert
tudjuk a tanév új kihívásokkal áll előttünk, és ezeknek a
kihívásoknak, meg kell felelnünk. Vártuk a mai napot,
mert tudjuk, tovább kell lépnünk, tovább kell gyarapítanunk gyermekeink tudását. Szülőnek, tanárnak, nevelőnek kötelessége gyermekeink jövőjének tudatos tervezése, már csak azért is, mert egyre nagyobb a kihívás évről
évre. És ez, sajnos nem csak az általános fejlődésnek
köszönhető, hanem azoknak az új ukrajnai törvényeknek
és szabályoknak is, melyek egyre nehezebb helyzetbe
hozzák a kárpátaljai magyar oktatást és már veszélyeztetik annak jövőjét.
Az elmúlt nyáron az iskola épületében is történtek felújítási és karbantartási munkák. A szülői támogatásnak köszönhetően sikerült kitatarozni a tantermeket, a
járási oktatásügyi osztálynak köszönhetően pedig megújulhatott az iskola többi része, lecserélhetjük a bútorzat
legelavultabb darabjait, és mint láthatják elkezdhettük
az iskolaudvar boritásának cseréjét is. Ez utóbbi nemcsak jelentős pénzösszegeket emészt fel, de még nagyon
munkaigényes. Hogy idáig eljutottunk abban szerepe
volt annak a segitségnek, amit szünidejük, szabadságuk
és szabadidejük egy részét feláldozó végzősök, tanárok
és szülők nyújtottak az iskolának, amiért nagyon hálásak
vagyunk. Elmondhatjuk, hogy a Nagydobronyi Középiskola az idén is tovább javult anyagi
bázissal kezdheti el 55-ik tanévét.
Nyugtalanitó azonban a tanulók számának csökkenése, melynek fő oka a
demográfiai válság. Az idei tanévet
két osztállyal kevesebben kezdjük: 15
alsós és 20 felsős osztállyal, ami
eggyel-eggyel kevesebb mint tavaly.
Az elmúlt évtized alatt csaknem 150
fővel csökkent a gyerekek száma.
Kedves végzőseink!
Életetek egy igen fontos
szakaszát zárjátok ebben a tanévben.
Jövő ilyenkor már vagy máshol tanultok tovább, vagy már munkahellyel
fogtok rendelkezni. Ti is tudjátok,
hogy a tudást nem adják könnyen. Azt
is tapasztaltátok, hogy nincs könnyen
szerezhető tudás kitartó és következetes munka nélkül. Kívánom, hogy
legyenek álmaitok, hogy az iskola
segítsen abban, hogy ezeket megvalósíthassátok. Kívánom, hogy legyetek sikeresek, de ne
feledjétek, a siker azokhoz pártol, akik elég kitartóak,
hogy higgyenek benne, akik elég tettre készek, hogy
cselekedjenek érte, és akik elég türelmesek, hogy kivárják. Ti lettetek az iskola legöregebb tanulói. Tanuljatok
és viselkedjetek példamutatóan! Mutassatok mindenben
jó példát az itt álló első osztályosoknak. Tanuljatok úgy,
hogy év végén elmondhassátok: Én minden tőlem telhetőt megtettem a sikerért. Tanáraitoktól, szüleitektől
ehhez minden segítséget megkaptok.

Kedves első osztályosok!
Talán Ti vártátok legjobban a mai napot. Sok kérdést
tettetek fel magatoknak, szüleiteknek az iskolával kapcsolatban. Számotokra ez még egy ismeretlen világ,
melytől nem tudjátok hogy mi várható. Megismerésében
a tanitó nénik és bácsik segitenek benneteket. Fogadjatok szót nekik, fogadjátok meg a tanácsaikat, tanuljatok
szorgalmasan, és ha jól használjátok a varázsceruzát,
akkor a tanév végén biztosan sokan vehettek át jutalmat.
Számotokra a legfontosabb, hogy a tanév végére megtanuljatok írni, olvasni, számolni. Ha úgy viselkedtek,
ahogy egy iskoláshoz illik, minden nehézségetek megszűnik és rengeteg sikerben és örömben lesz részetek.
Kedves tanulók, kollégáim, szülők és vendégeink!
Az új tanév küszöbén arra kérek minden jelenlevőt, hogy az előttünk álló tanévben, közös akarattal
munkálkodjunk azon, hogy tovább növeljük iskolánk jó
hírét. Törekedjünk arra, hogy az év folyamán minél több
tanulónk érjen el a versenyeken, szemléken szép sikereket, hogy az év végén a tanévzáró ünnepélyen eredményes
tanévről
számolhassunk
be.
Köszönöm
valamennyiük
segítségét,
bizalmát,
kívánok
valamennyiüknek jó egészséget, eredményekben és sikerekben gazdag tanévet.
Az igazgató ünnepélyes beszéde után az első osztályosok köszöntötték az új otthonukat, tanítóikat.
A végzősök nevében Nyomó Henrietta üdvözölte
az elsősöket kívánva számukra sok türelmet, kitartást
nagyon jó és eredményes tanulást.
Az ünnepélyes megnyitó után a tanulók elfoglalhatták helyeiket a tantermekben és megkezdődhettek az
osztályfőnöki órák.

A Nagydobronyi Középiskola igazgatósága
köszönetét fejezi ki azon szülőknek, akik segítséget nyújtottak az iskola előtti tér burkolatának lerakásában: Manyura György, Szanyi
Km András, Hidi Sándor, B. Balog János, Balog Sándor, Balog János, Herceg Zoltán, Herceg Béla, Szanyi Kálmán, Bálint János, Katona
László, Katona Sándor, Pinte József, Szanyi
László, Pinte Sándor, Hidi Sándor.

Szemezgető
A fűszerpaprika szedése és feldolgozása
Az idejében kiültetett fűszerpaprika
– Nagydobrony pirosaranya – augusztus
végén – szeptember elején kezd érni. Ebben
a szakaszban alakulnak ki a fűszerpaprika
minőségét meghatározó vegyületek festékanyagok, illó olajok, cukor, vitaminok, ásványi anyagok.
A termesztés során törekedjünk arra,
hogy a termésérés mielőbb megkezdődjék,
hogy a fűszerező hatás szempontjából lényeges vegyűletek minnél nagyobb mennyiségben halmozódjanak fel a termésben.
A minőségi értékek magas szintű
kialakulása két fázisban történik:
1. a kertben (szántóföldön) levő növényen
szedésig;
2. szedés után a termés utóérlelésének időszakában.
Az érés látható jele a termés piros
színeződése. Érés kezdetén a sárga festék
aránya magasabb, az érés előrehaladtával, a
teljesen bepirosodott termésben a vörös
festékkonponensek aránya nő, utóérés során
éri el a legmagasabb értéket.
A termésérést a termesztés során
előnyösen befolyásoló tényezők a következők:
- nagy biológiai értékű vetőmag használata,
ezáltal erőteljesebb a kelés, a növényfejlődés
zavartalan;
- fejlett (6-8 lombleveles) palánta optimális
időbe (május 15-25) történő kiültetése;
- a megfelelő növénysűrűség kialakítása;
- optimális tápanyagszint és vízellátás;
- megelőző növényvédelem.
A kézi szedés a fűszerpaprika termesztés legmunkaigényesebb fázisa. Az érett
termés mennyiségétől függően a fűszerpaprikát 3-4-szer lehet (kell) megszedni. Az első
szedés átlagos évjárat esetén szeptember
elején kezelhetjük. Szedéskor a teljesen bepirosodott, ép, egészséges terméseket szedjük
le.
A félérett kormos, napégett és beteg
termések szedésétől tartózkodjunk. A szedést
és szállítást úgy tervezzük, hogy a termés ne
sérüljön, mert a sérült termés penészedik,
szotyósodik. A pirosra érett termést
utólérlelés szükséges. Különböző módszerek
terjedtek el a gyakorlatban.
Háztájiba kisüzemben használható

hagyományos távolabbi-utóérlelési módszer
a füzéses tárolás, amelynek során a
legkissebb romlási veszteség és a legjobb
minőség érhető el.
Szedés után a termést 2-3 napig
szilárd padozaton 25-30 cm-es rétegvastagságban szikkasztják, majd zsinórra fűzik. A
fűzérek hossza 2-2,5 m ezek végét összekötik, felakasztják. Egy fűzér tömege 6-8 kg. A
fűzérek ágasokon, pajtákban, házereszek
alatt 5-6 hétig utóérlelik. Ennek a módszernek nagy a munkaerőigénye.
A fűzéres tároláshoz képest kevesebb
munkaerőt igényel hatékonyabb módszer a
zsákolós tárolás. A válogatott, nyers fűszerpaprikát ritka szövésű 18-20 cm átmérőjű
műanyag hálóba töltjük az erre a célra kialakított adagoló tölcsérrel. Ez a módszer a
fűzés tároláshoz hasonló minőséget eredményez. A zsákhálók hossza 120-150 cm, tömege – 6-10 kg.
Szedés után a nyers termést ritka
lécezésű „almás” ládában is tárolhatjuk. E
tárolási mód előnye, hogy szedés után megoldja a termés elhelyezését 2-3 hétig, viszont
hosszú ideig (8-10) hét tárolás esetén a termés romlásnak indul. Ilyen körülmények
között a kívánt utóérlelési folyamat csupán
részbeni.
A ládákat lehetőleg fedett, szellős
helyen, egymáshoz lazán illesztve kell elhelyezni.
Rövid idejű (max. 1 hét) tároláshoz
Rascheh-zsákos tárolás elképzelhető. A zsákot nem szabad talajra, fűre rakni, mert jelentősen károsodhat a bogyók. Ezt a módszert
átmeneti tárolásnak kell tekinteni.
Folyamatos feldolgozás esetén a
nyers fűszerpaprika ömlesztve lehetőleg
szilárd padozaton 80-100 cm magas prizmában 4-5 napig tárolható nagyobb károsodás
nélkül.
A fűszerpaprikát tárolás és utóérlelés
alatt különböző penészek és baktériumok
károsítják. Az egészséges ép termésekbe
kevésbé tudnak behatolni, de sérült, repedt
termésfal esetén nagy kárt tehetnek. Ezért
tárolni és utóérlelni gondosan szedett, egészséges termést szabad.
Hidi László
szaktanácsadó

Nemzetközi Lakodalmas Hagyományőrző Fesztivál
Ajakon
Második alkalommal rendezték meg Ajakon a Lakodalmas és
Hagyományőrző Fesztivált augusztus első napjaiban. Nemzetközi volt,
mivel külföldről is érkeztek vendégek és fellépők, Ukrajnából
(Nagydobrony), Romániából (Farkaslaka), Szlovákiából (Tiszacsernyő)
és Lengyelországból (Hyzne).
Falunkat az a 25 fős delegáció képviselte, akik a községi tanácson belül tevékenykednek, ill. a nagydobronyi középiskola tánccsoportja Hidi Anita vezetésével. Mint utólag a résztvevőktől megtudtuk a
három napos fesztiválon igen gazdag színvonalas műsorokra került sor.
Az első nap a III. nosztalgia zenésztalálkozóval vette kezdetét, fellépett
az ajaki mazsorettcsoport, motorostalálkozó, streetfighter show szórakoztatta a közönséget. Nem mindennapi ökörsütésre is sor került, este
pedig a fiatalok nagy örömére neves Dj-ék keverték a jobbnál jobb
zenéket. Szombaton a fesztivál második napján kezdődött meg az igazi
lakodalmas találkozó, először az ajaki hagyományos lánykérést nézhették meg a vendégek. Délután a
Nagydobronyt képviselő tánccsoport
vendégek felléfellépés előtt!
péseitől dübörgött a színpad,
emellett az ajaki
képzőművészeti
alkotótábor kiállítását tekinthették meg, hagyományos szövésbemutatóval. A
napi programot
lakodalmas mulatság zárta a
HOLIDAY zenekarral. Vasárnap az Ajaki Római Katolikus Templom Nagyboldogasszony Napi Búcsúja volt a fő program ünnepi szentmisével egybekötve. Íjász és harcászati bemutatóval, vőfélytalálkozóval folytatódott a
rendezvény, este pedig Bódi Guszti koncert szórakoztatta a szórakozni
vágyókat.
A háromnapos rendezvényen nagyon gazdag tapasztalatcserékre
került sor a más országokból érkezett vendégekkel, ill. az ajakiakkal. A
vendégek példát vehettek, hogyan lehet színvonalasan lebonyolítani egy
többnapos rendezvényt.
Remélhetőleg a két település közötti kapcsolat ilyen ütemben
fog fejlődni a közeljövőben is, egyre gyakrabban lesz lehetősége átlépni
a határt minkét félnek.

CORVINA DENTAL
FOGORVOSI RENDELŐ
- Korszerű berendezések
(introális kamera, nagy frekvenciás digitalizált röntgen)
- Legújabb anyagok és módszerek
- Fogfehérítés, fogkozmetika
(saját fogszínhez azonosuló tömőanyag, fogékszerek)
- Fájdalom mentes kezelés
- Rövid határidő, kedvező árak
- Kellemes légkör
- Ingyenes felmérés, tanácsadás
4032 Debrecen, Dóczy József u. 14.
(Bejárat a Martonfalvy u felől)

Bejelentkezés: 06-30-215-1037
Bővebb információ: www.corvitadental.hu

A Nagydobronyi Községi Tanács ismételten felszólítja az alábbi névsorban szereplő személyeket
haladéktalanul fizessék be a 2008-as első félévi szemétdíjat a községházán Ráti Anitánál!
Kossuth utca
10 Bátyi Kálmán J.
15 Hidi Jolán

Felvég (K. Béla) utca

12 Ráti János J.

35 Katona János J.

49 Szanyi M Jolán F.

55 Pinte Kálmán S.

1 Hidi Imre F.

Csongor út

19 Bátyi Zoltán J.
39 Molnár Ferenc

Nagytemető utca

37 Lelkes Erzsébet K.

4 Szanyi P Borbála
19 Szatmári István
Gagarin utca

97 Fábián Zsuzsanna S.
105 Biró Erzsébet M.

16 Bálint János
19 Tóth Ferenc B.

17 Nyomó Erzsébet J.
18 Hidi József J.

65 Hidi Margit S.

112 Szanyi Mária F.

Béke út
14 Kis János J.
26 Hete Kálmán E.

Rákóczy utca
6 Molnár Marton F.

27 Ráti Margit

7 Bálint Borbála S.

33 Deák Géza

8 Szilvási Jolán

Kisdobrony út

9 Hete Ferenc F.

2 Molnár Kálmán S.

15 Molnár Borbála F.

17 Verba Erzsébet S.

3 Molnár Erzsébet S.

22 Szanyi Jolán J.

21 Katona Sándor J.

8 Bara Irén J.

24 Deák Éva M.

22 Katona József J.

26 Balog Zoltán Z.

27 Hidi P Ilona M.

17 Szanyi F Éva B.

Kucsárka utca
2 Szilvási Péter

1 Balog József J.

108 Bálint Borbála S.

Gorkij utca

Éger utca
7 Katona Jolán

109 Mészár Jolán J.

85 Molnár Erzsébet J.

19 Bak Ernő E.
22 Baksa Zsuzsanna

12 Molnár T Mária

60 Nagy János J.

90 Szanyi M Béla S.

Alvég
42 Szanyi P Piroska

15 Katona Sándor J.

58 Varga Borbála J-

78 Balog Mária S.

Virág utca
8 Tóth Zoltán K.

20 Molnár László
22 Szanyi P János

Csapájev utca
12 Nagy Sándor F.
Vásártér utca
14 Pinte Kálmán K.

30 Deák Ferenc F.

20 Hidi Borbála J.

28 Molnár Éva Z.

28 Deák Pelegia G

16 Iván Ernő

39 Katona Borbála

25 Tari Erzsébet S.

33 Szanyi Sándor J.

29 Katona Sándor S.

19 Ráti János F.

41 Balog Erzsébet M.

28 Szabó Irén J.

34 Kovács Angéla

30 Katona Borbála J.

21 Bálint Lajos L.

44 Misák Zoltán F.

29 Dávid Szilvia M.

41 Balog János J.

31 Danó Béla S.

22 Balog Erzsébet
30 Molnár Sándor S.

45 Kis Ferenc L.

Fürdő utca

43 Hidi Ferenc F.

32 Sponták István

53 Misák Erzsébet

3 Jani Tibor B.

46 Nagy Ferenc F.

36 Kopinec Viktor

55 Katona Margit

4 Balog Ernő

55 Balog Erzsébet J.

39 Remecki Jurij

56 Misák János J.

7 Badó Ferenc M.

Tábla utca
7 Molnár Kálmán
9 Bartók János
16 Katona Irén
19 B Balog Géza S.

61 Hete András J

43 Bara János J.

63 Hidi Sándor S.

44 Katona János J.

10 Hidi P Olena J.

1 Benedek Kálmán

69 Katona László F.

45 Badó Sándor S.

12 Géci István S.

2/A Cserepányi Anna

70 Ráti Erzsébet K.

48 Bara István I.

15 Ráti Ferenc J.

78 Szanyi F Erzsébet

49 Katona Sándor S.

17 Szanyi Zoltán

82 Iván Zoltán B.

54 Balog János

18 Bara János J.
21 Bagu István

Meliorátor utca

Petőfi utca
1 Hidi Heléna M.

29 Badó Géza G.

16 Szanyi Sándor F.

91 Molnár Erzsébet D.

57 Szanyi M József J.

33 Katona Jolán F.

28 Hidi Ferenc F.

95 Hidi Lenke D.

60 Verba Béla B.

39 Hidi Borbála

31 Ráti Jolán

98 Bara János J.

62 Bara József J.

42 Molnár Ferenc

32 Molnár Gábor S.

100 Géci Dezső D.

63 Dancs Jolán F.

49 Vinda János S.

34 Molnár Erzsébet J.

108 Géci Erzsébet J.

68 Kopasz Zoltán Z.

51 Vinda Zoltán D.

42 Badó Jolán J.

55 Vinda Géza S.

45 Noshogya Ferenc

2/A

Kupar Konsztantyin

57 Molnár Péter P.

53 Szanyi KM Béla B.

5/A

Molnár Sándor S.

Tavasz utca

59 Gábor Béla

14 Hidi József S.

61 Simon Jolán J.

39 Hidi Béla

63 Vinda András M.

49 Misák Béla

64 Révész Margit F.

Nyirigyszög utca
3 Katona Béla S.
4 Kovács Piroska S.

Ifjuság utca
6 Benedek Ferenc F.
8 Molnár Ferenc J.
11 Szanyi Borbála D.
20/A Kikina László M.

Sport utca
3 Ráti Géza J.
19 Molnár Sándor K.

20/ Tujev Anatol
26 Misák Zoltán J.
28 Katona Sándor J.
30 Furda Borbála J.
32 Szanyi Sándor F.
37 Cserepányi János M.

Események, köszöntők, hirdetések
Anyakönyv (Augusztus)
Születtek:
Ámit Natália (Juzsna u. 3)
Ráti Zorka (Kisdobronyi út 88)
Misák Szintia (Nyirigyszög u. 6)
Vaszilcsenkó Konrád - Miklós
(Éger u. 31)
Kuruc Dávid (Sumna u. 12)
Szigeti Patrik (Széchenyi u. 7)
László Jázmin (Vásártér u. 25)
Balog Annaliza (Felvég u. 15)
Szanyi Ákos (Kisdobronyi út 72)

Születésnapi köszöntők!
A Nagydobronyi Községi Tanács ezúton szeretné köszönteni közelgő születésnapja alakalmából
Katona Erzsébetet,
a Nagydobronyi Községi Tanács munkását,
Nagy Erikát,
a Nagydobronyi Községi Tanács könyvelőjét,
valamint
Badó József, Baksa János, Balog Sándor
utcaképviselőket.
Kívánnak számukra erőt, egészséget, sikerekben gazdag,
hosszú boldog életet.

Elhaláloztak:
Lakatos Krisztina (Sumna u. 12)
Balogh Irén (Felvég u. 16)
Jani Béla (Csongor út 87)
Ráti Erzsébet (Gorkij u. 16)
Medvigy János (Meliorátor u. 3)
Badó Sándor (Csongor u. 62)

A Nagydobronyi Községi Tanács kötelékén belül 2008. szeptemberében 4 esküvőre kerül sor.
2008. szeptember 20-án
Szabó Lóránt
(Barkaszó, Vasut u. 15. sz.)
és
Géczi Krisztina
(Kossuth u. 2. sz.)
köti egybe életét.

„Olyan legyen életed, mint a friss virág ,
Boldogság kísérjen egy életen át.
Légy az, aki szeretnél lenni,
Ne feledd, hogy mi mindig fogunk szeretni!
Boldog születésnapot!”

2008. szeptember 27-én
Kertész Miklós
(Csongor, Béke u. 92. sz.)
és
Gönczi Anita
(Kossuth u. 94. sz.)
köti egybe életét.

Szeptember 22-én ünnepli születésnapját Katona Margit.
Ebből az alkalomból szívünk teljes szeretetével köszöntjük őt, kívánunk számára jó
egészséget, Istentől megáldott sok-sok évet: lánya Gitka, veje István, Zsolti fia és családja, férje és édesapja.

2008. szeptember 20-án
Csákány István
(Csongor, Széles u. 37. sz.)
és
Verba Erika
(Rákóczy u. 17. sz.)
köti egybe életét.
2008. szeptember 20-án
Szilvási László
(Alvég u. 38. sz.)
és
Bajusz Anita
(Internacionalna u. 11. sz.)
köti egybe életét.

Isten éltesse sokáig Kovács Reginát, aki
szeptember 6.-án ünnepli
első születésnapját.
Ez alkalomból köszöntik szülei, nagyszülei, dédnagymamái
és Adrien!

„Ajándékul adott isten, Ahogy földnek adta a napot. Aranynál is drágább vagy te nekünk, az Úrnak érted hálát adunk. Újra itt a pillanat, amikor azt mondhatjuk: ez egy áldott nap, mert olyan csodás anyát, mint te, nem minden ember kap. Áldjuk azt a napot,
amikor megszülettél, köszönjük az életünket és azt is, hogy felneveltél és szerettél.
Büszkék vagyunk arra, hogy a te gyermekeid lehetünk, soha ne feledd azt, hogy mi mindannyian nagyon-nagyon szeretünk!”

Közlemény
Ezúton szeretne a tanács sok boldog-

ságot kívánni a leendő házasok számára.

Mobiltelefonok,

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

Szeretném tudatni a nagydobronyi paprikatermelőkkel,
hogy az idén nem vállalok paprika őrölést.
Tisztelettel: Balog Tibor (Tábla u. 12).

Használt digitális fényképezőgépek akciós áron,
amíg a készlet tart!

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.

Apróhirdetések
Szolgáltatás
Igazolványképek 5 perc alatt !
(6 db-os sorozat)
Községháza II. emelet (balra).
Hétfőtől-péntekig
13:00 - 16:00 között!
+ Digitális fotók nyomtatása! Névjegykártyák, naptárak készítése!
Lakodalmak, események, estek fotózása,
videózása, hangszerelése.
Le ne késen megrendelni bennünket!
Szanyi-Szabó B. Ady E. u. 35.

Esküvői képek többszörösítése, nyomtatása!
Egyéb
Kállai Gézánál ez évi friss virágméz eladó
(gyümölcs, akác, hárs).
Nagydobrony, Sport utca, 2 szám.
Tel: 714-253
Családi ház ELADÓ a Meliorátor utca 5/1
szám alatt.
Érdeklődni a 714-342 illetve a 61-66-4031es telefonszámon lehet.

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.
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

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
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
Ugyanitt!
Munkásokat keresünk bútorok összeállítására!
Betanítást vállalunk. (Állandó munka, reális fizetéssel)

Kiss 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
Masszázs ágy működik a FEHÉRNEMŰ
üzlet 2. emeletén.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Masszázsterápiai gerincbántalmak megelőzésére és kezelésére!!!

Kedves házasulandó fiatalok! Kedves érdeklődők és leendő ügyfeleink!
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.
Címünk: Beregszászi járás,
Bátyú, Vasút út 39.
Tel: 8(241)49-3-38
Mobil: +380976157675
Márkus Éva.

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.

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!

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

Érdeklődni a
80506712598-as telefonszámon lehet.
(Kisdobronyi út 131/6.)
Tóth Marianna

Felvásárolok vágni való
sertést!
Érdeklődni: Szanyi Ernő
Internacional 3 sz.
Tel: 714-366

Nagy „Kojsza” Diana szeretettel várja leendő Új- és
Meglévő ügyfeleit újonnan
nyitott
Manikűr-, Műköröm építő
””Porcelán és Zselés””
szalonjába!
Elérhetőség:
Tel.: (050) 9942032,
714-302.
Nagydobrony, Kisdobronyi
út 89.

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.
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