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A NAGYDOBRONYI KÖZSÉGI TANÁCS lapja

Október első vasárnapja — Pedagógusok napja

Felújítások a nagydobronyi kórházban
Ha valaki a kórház szót hallja, rög- a ritkább betegségek kezelésére voltak altön kellemetlen érzés fogja el. Mindenhová kalmasak, így azokat több évi tárolás után
menne, csak oda nem, belegondolva a rossz sem lehetett elhasználni. Jelenleg kimondkörülményekre. Én is így vagyok ezzel, bár ható, hogy a betegeket 90 %-ban el tudjuk
minap kilátogattam a nagydobronyi kórház- látni a megfelelő gyógyszerekkel. Sőt a
ba és nagyon meglepődtem. Nem volt gyerekeknél 3 éves korig a fecskendők,
gyógyszerillat, friss kellemes levegő csa- antibiotikumok teljesen ingyenesek. Ezek
pott meg. Fénylő csempe, frissen meszelt ellenére sajnos sokan, főleg a krónikus befalak fogadtak. Mint megtudtam Ráti Zsu- tegek, nem veszik a fáradságot és nem végzsanna főnővértől már 11 éve nem volt ek- zik el legalább évente a kötelező vizsgálatokora belső tatarozás (11 éve nem voltak kat, ill. nem szedik be a kezelést, pedig
átmeszelve a falak). Az elmúlt években rendezett körülmények, fűtött szobák és
átfedték az épületet, kicserélték a fűtési háromszori étkezés van, nem is beszélve a
rendszert, átépítették a mellékhelyiséget. A 24 órás felügyeletről. Egyre több a nőgyómostani tatarozás közben felsőbb utasításra gyászati betegség is, mivel a nők nem járegy új szobát alakítottak ki a roma kisebb- nak kellő időközönként elvégeztetni a vizsség számára. „Ez jelenleg a legszebb szo- gálatokat (pl. a méhnyakrákszürés), pedig
ba”— mondják mosolyogva az ügyeletes még ulrtahangos vizsgálatra is van lehetőnővérek. Mint kiderült új padlót kapott a ség minden hétfőn, kedden és pénteken.
főorvos szobája és az orvosi szoba is, az új Lehetőség van mindenféle minta leadására,
melyet a kórház végeztet el a központi labútorok pedig még nem érkeztek meg.
A felújítást a kórház éves költségve- borokban.
téséből sikerült kisajtolni, melyhez néhány
magánvállalkozó is besegített apróbb segítséggel (pl. Unifa kft, Balog Lajos, Badó
József, Szanyi-Szabó Béla). Minden kórházi dolgozó részt vett a meszelésben, közösen hordták a bútorokat, a nehéz ágyakat,
takarították az ajtókat ablakokat—számolt
be a főnővér. Külön köszönetet szeretnének
mondani Szilvási Zoltán polgármesternek
és Pankovics Jánosnak, a kommunális vállalat vezetőjének, hogy Új szoba a romáknak.
ennyire szívükön viselik a kórház
sorsát és mindent megtesznek a
körülmények javításáért.
— Mennyire van ellátva gyógyAz elmúlt nészerekkel és egyéb kiegészítőkkel
hány évben tehát kia kórház?
— Most szeptembertől az ungvári
mondható, hogy anyközponti intézettől a szokásosnál
nyit fejlődött a kórjóval nagyobb hasznos gyógyszermennyisé- ház, mint azelőtt 20 éve alatt. Kötelességtuget kaptunk, mely között egyre kevesebb az dó munkások dolgoznak, akik mindent
olyan gyógyszer melyet nem tudunk fel- megtesznek a kórházukért, na és persze a
használni. Eddig is meg volt a mennyiség, páciensekért.
viszont olyan készítmények voltak melyek

FIGYELEM!

mentőszolgálat

03

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a
száma a
.
A mentőszolgálatot Csapról irányítják és tartják fenn már egy jó ideje, a
nagydobronyi kórház csak helyet ad az egyik kocsijának és személyzetének. Kommunikálni velük rádión csak az ottani diszpécser tud, sürgős híváskor ő tudja elérni a kocsit, ha az
éppen úton van. A minél korábbi segítségnyújtás érdekében a 03-at tárcsázzák!

Október 9 — a posta világnapja
Október 9-én ünneplik az egész
világon a postásokat, akik tevékenységükkel hidat ácsolnak az emberek között. Munkájuk sok fáradtsággal jár, az
időjárási körülményeket nem is számítva. Sok mindent el kell viselniük, ezért
külön köszönet illeti munkájukat.
Ebből az alkalomból szeretné
köszönteni a nagydobronyi postásokat a

2008. Szeptember

Nagydobronyi Községi tanács, valamint
megköszönni azt a munkát mellyel már
csaknem három éve segítik a tanácsot
és házhoz viszik a „Nagydobrony
Nagydobrony”
Nagydobrony havilapot.
Jó erőt és egészséget kívánunk Önöknek!

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.

Kedves Pedagógusok!
Tisztelt oktatásban Dolgozók!
A közelgő pedagógusnap alkalmából
őszinte tisztelettel köszöntjük önöket és köszönjük meg áldozatos
munkájukat a falu valamennyi tanulója, szülője és
lakója nevében. Hálásak
vagyunk, hogy nap mint
nap féltő okos szóval, de ha
kell segítő szigorral bővítik
gyermekeink ismereteit,
nyesegetik vadhajtásait,
adnak nekik biztos tudást és
tartást az életben, a koruknak megfelelő eligazodáshoz.
Nincs olyan ember,
aki ne gondolna vissza tisztelettel pályáját elindító
nevelőjére, példaként tisztelt pedagógusára és ne
lenne büszke kibocsátó óvodájára, iskolájára, és ne érezné ma is úgy, hogy bár évek és
évtizedek teltek el azóta, de szíve még mindig ahhoz az egykori nagy családhoz húzza.
Sajnos nem becsülik meg a pedagógusokat úgy – sem anyagilag, sem erkölcsileg –, mint ahogy megérdemelnék, vannak,

akik kitartanak, akik vigyázva állnak a vártán, akik kötelességüknek tartják, hogy ne
csak tanítsák, de megtanítsák diákjaikat, ne
csak neveljék, de igaz értékeket is közvetítsenek tanítványaiknak. Akik úgy érzik, valóban a jövő nemzedékének nevelésére tették
fel életüket. S az még nyugdíjas korban sem
mindegy, hogy milyen
lesz ez a nemzedék. Nos,
pedagógusnap alkalmából köszöntjük a tanítókat, tanárokat, azokat a
pedagógusokat, akik
szívvel-lélekkel, kitartóan, legjobb tudásukat
adva tanítanak, nevelnek.
Isten éltesse Önöket!

A Nagydobronyi Községi Tanács nevében:
Szilvási Zoltán
polgármester

A gyermekek úgy éreznek,
ítélnek és cselekednek,
miként azt azoknál látják,
akiket szeretnek és becsülnek!”
(Dr. Wlassics Gyula)

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
FIGYELEM!
Felhívjuk azon lakosok figyelmét, akik önként szállítják ki a szemetet a szeméttelepre, semmiképpen ne gyújtsák meg. Ez nagyon szennyezi a levegőt
és balesetveszélyes a környező létesítmények számára. Ez törvénybe ütköző
tettnek minősül, amelyért nemcsak a tanács, de más illetékes hivatalok is szigorú büntetést fognak kiszabni a elkövetőkre! Az okozott tüzek eloltása nem
kis fáradságba és költségbe kerül, mind a helyi tűzoltóság, mind pedig a kommunális vállalat részéről.

HÍRDETMÉNY
Felhívjuk azok figyelmét, akik bérbe szeretnék adni 1,3 ha földterületüket mihamarabb jelentkezzenek a községházán Szilvási Erzsébet földmérőnél.
A bérbe adott földekért pénzdíjat vagy terményt kaphatnak az érintettek.

Járhatóbbak a mellékutcák.
Befejeződtek a javítások!
2008-ban a Községi Tanács költségvetésébe a járművek utáni útadóból eddig 50
000 hr folyt be. Az összeg nagy részét a tanács a mellékutak javítására fordította, hasonlóan az elmúlt évekhez. A munkálatok
elvégzését a Kommunális Vállalat végezte,
melyet bonyodalmak nélkül, a lakosok segítségével sikerült végrehajtani.
2006-ban a képviselőtestület megszavazott egy tervet, mely szerint minden évben
néhány utca kap javítást. A terv alapján az
elmúlt hónapban a Nagytemető, Király, Er-

dőhivatal, Vásártér, Ifjúság, Éger, Széchenyi, Petőfi, Kistemető és a Sevcsenkó utcák
részesültek javításban, s mintegy 500 m3 kő
lett kiszállítva.
Az utcák javításának terve 5 évre volt
lebontva, de a járművek utáni útadókból
befolyt terven felüli pluszbevételek következtében 3 év alatt sikerült a falu minden
utcájában elvégezni a javításokat. Remélhetőleg 2009-ben új kört lehet kezdeni, melyben az utcák sorrendjét a képviselőtanács
fogja eldönteni.

Szemezgető
Ősszel nehezebb!
Egyes fóliaházakban még javában
terem a tavasszal kiültetett paprika, paradicsom, uborka, míg más gazdák már az őszi
termesztésre ültetik a palántákat. A primőr
kertészek a csökkenő haszon miatt egyre
többen kényszerülnek a fóliák őszi hasznosítására, amely a kedvezőtlenebb környezeti
tényezők miatt nagyobb kihívás a kertészeknek, mint a tavaszi termesztés.
Ősszel a tél felé haladva egyre kevesebb a fény, rövidebbek a nappalok, gyengébb a nap ereje. A magas páratartalom miatt fokozott mértékben jelentkeznek a gombás és a baktériumos betegségek, ezek közül
csak egyet a fitoftórás betegséget megemlíteni, amely néhány nap leforgása alatt képes
a paradicsomállományt elpusztítani. Szeptemberben – októberben gyakrabban tapasztalhatjuk az ödémás betegség kialakulását,
amelyet nem kórokozó gomba vagy baktérium vált ki, hanem a magas páratartalom és a
kevés fény. Ilyenkor a levél fonáki oldalán
néhány milliméter nagyságú vízhólyagok
képződnek. Ezek ugyan közvetlen veszélyt
nem jelentenek a növényre, de elősegítik
más fertőző betegségek nagyobb mértékű
kialakulását.
Fokozódik a megnyúlás veszélye is.
Ezt főleg szeptember végétől lehet tapasztalni, amikor a vékonyabb, gyengébb hajtások
képződnek, a fürtkocsány ilyen esetben
gyakran eltörik és a bogyók – víz és tápanyag hiányában – aprók maradnak. Célszerű ilyenkor nagyobb adagú káliumtrágyázással (20-30 %-al több mint tavasszal) az EC –
szintet megemelni, ami mérsékli a fényhiány
következtében jelentkező megnyúlást. A
fényhiány rontja a „virágpor csíraképességét
a magas páratartalom pedig a virágpor mozgását, a bibére kerülést akadályozza meg
azáltal, hogy a párától megnehezült pollen
nehezebben repül.
Ezért ősszel a huzal mozgatásának
vibrátorozásnak, poszméhek telepítésének
sokkal nagyobb jelentősége van mint tavaszszal.
Egyre erősebben kell védekezni az
éjszakai lehűlések ellen is. Nem csak attól
kell tartani, hogy elfagy a növény, a túl nagy
hőmérsékletingadozás rontja a megtermékenyülést és fokozza a bogyók felrepedését.

Kezdetben csak a szellőzők zárásával és
nyitásával, később fűtéssel is próbáljuk az
enyhe nagyobb nappali és az éjszakai hőmérséklet-különbséget mérsékelni.
Néhány fokos éjszakai-nappali hőingadozás kifejezetten kedvező hatású, de ha
meghaladja a 7-80C-ot rontja a megtermékenyülést, elősegíti a párakicsapódást és ezzel
a betegségek felszaporodását.
A gyakran tapasztalható bogyórepedés is a hőingadozásra vezethető vissza. A
hideg, merev bogyók nem képesek hajnalban a gyökerek által továbbított víz fogadását és ennek következtében a bogyó s kocsány környékén megreped. A jelenség megelőzhető kettős takarással, vagy később a
nagyobb hidegek esetén, a hajnali órában
fűtéssel.
A magas páratartalom következtében
– ha nappal nem elég intenzíven szellőztetünk – leállhat a tápanyagfelvétel. Ugyanis a
növények csak akkor tudnak a talajból tápanyagokat felvenni, ha párologtatnak is.
Magas páratartalom esetén hiába van a talaj
tápanyagokkal jól ellátva, azokat a növény
nem tudja hasznosítani, s így a levelek jellegzetes tápanyaghiány tüneteit mutatják.
A kedvezőtlen klimatikus tényezők
és a rövidebb hajtatási időszak miatt nem
csak ízetlenebb a paradicsom, de lényegesen
kevesebbet is terem. Ezt a költségeknél és a
várható hosszan kalkulálásánál messzemenően figyelembe kell venni.
Az őszi hajtatásnál különösen oda
kell figyelni a botritiszre és a szklerotiniára
(szürke és fehér penész). Mint mindig a betegség kialakulását meg kell előzni. Meg
kell előzni a páralecsapódást szellőztetés
fűtés segítségével. Fertőzött, beteg töveket,
növényi részeket távolítsuk el. Fertőzésveszélyes körülmények esetén a vegyszeres
védekezést nagy permetlémennyiséggel végezzük.
Felhasználható készítmények:
Ronilan FL
1,0 kg/ha
Roval 25 FW
2,0 l/ha
Sumilex 50 WP
0,8 kg/ha

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.
Bejelentkezés: 06-30-215-1037
(Bejárat a Martonfalvy u felől)
Bővebb információ: www.corvitadental.hu

Misák József labdarúgó emléktorna
minden korosztályban
A Nagydobronyi Sportklub és a Nagydobronyi
tanács ismét szeretné megszervezni a Misák József
Labdarúgó emléktornát októberben, mely a tavalyi évhez képest kibővült, ugyanis három korosztályban lesznek a kupák kiosztva. Ugyanezen tornán szeretnének a
sportrajongók megemlékezni a nagydobronyi csapat
nemrég hirtelen elhunyt egykori edzőjéről Jani Béláról.
Október 4-én 9:00 órai kezdettel indul a torna 4 csapat részvételével,
az 1995-1996-os korosztályokban.
Október 12-én öregfiúkból álló csapatok vívnak meg a kupáért 11:00
órai kezdettel. Részt vesznek Nagydobrony, Salamon, Gejőc idősebb sportrajongói.
Október 19-én 10:00 órai kezdettel Nagydobrony, Csap, Csongor és
Kaszony futballcsapatai csapnak össze a tornán az első helyért.
A szervezők szeretettel várnak minden sportrajongót és barátot!

Vásárlás akár banki hitelre is!!!

Śnieżka

Hidi László
Szaktanácsadó

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

Csongor út

10 Bátyi Kálmán J.
15 Hidi Jolán

1 Hidi Imre F.

97 Fábián Zsuzsanna S.

4 Szanyi P Borbála

35 Katona János J.

105 Biró Erzsébet M.

39 Molnár Ferenc
55 Pinte Kálmán S.

109 Mészár Jolán J.
Gorkij utca

- Képzeld Pistám, én annyira szeretem
Irént, hogy 560 szerelmeslevelet küldtem
neki!
- És hol tartotok?
- Beleszeretett a postásba!
Három férfi beszélget:
- Engem, ha meghalok, fektessenek az
anyám mellé! - sóhajt az első - Addig volt
nekem jó dolgom, amíg ő élt!
- Engem meg a feleségem mellé! - mondja a
második. - Áldott jó asszony volt, hűséges a
sírig.
A harmadik hallgat.
- Hát te? - faggatják a barátai.
- Engem fektessenek a postáskisasszony
mellé!
- De hiszen ő még él!
- Na és? Én se vagyok éppen halott!!!

Az építkezésen a főnök
már 10 perce nézi az egyik munkást.
- Te, Pisti, mit keresel?
- Egy fél méter átmérőjű és kb. fél méter
magas betondarabot.
Erre 20 munkás kezdi el keresni. Fél órát
keresgélnek, mire Pisti megszólal:
- Na, mindegy! Hagyjátok fiúk, majd leülök
erre a gerendára.
- Nagymama, miért olyan nagy a szád?
- Nagymama, miért olyan nagy a szemed?
- Nagymama, miért olyan nagy az orrod?
- Jajj Piroska, menj már innen azzal a
nagyítóval!
- Honnan tudja a vak
ejtőernyős, hogy közeledik a föld?
- ???
- Lazul a kutya póráza.
Öreg néni az orvosnál:
- Doktor úr, sok idõm van még hátra?
- Hát, tartós tejet már ne vegyen!

Virág utca
8 Tóth Zoltán K.

Kucsárka utca
Éger utca
1 Balog József J.
7 Katona Jolán

2 Molnár Kálmán S.

17 Nyomó Erzsébet J.

60 Nagy János J.

3 Molnár Erzsébet S.

18 Hidi József J.

Rákóczy utca

78 Balog Mária S.

17 Szanyi F Éva B.

27 Ráti Margit

6 Molnár Marton F.

85 Molnár Erzsébet J.

20 Hidi Borbála J.

33 Deák Géza

7 Bálint Borbála S.

90 Szanyi M Béla S.

25 Tari Erzsébet S.
29 Dávid Szilvia M.

Béke út

Fürdő utca

Alvég
42 Szanyi P Piroska

19 Bak Ernő E.

Gagarin utca
15 Katona Sándor J.

58 Varga Borbála J.

8 Szilvási Jolán
Kisdobrony út

9 Hete Ferenc F.

15 Molnár Borbála F.

17 Verba Erzsébet S.

2 Szilvási Péter
16 Bálint János
19 Tóth Ferenc B.
20 Molnár László
22 Szanyi P János
Csapájev utca
12 Nagy Sándor F.
Vásártér utca
14 Pinte Kálmán K.

22 Szanyi Jolán J.

21 Katona Sándor J.

19 Ráti János F.

14 Kis János J.

3 Jani Tibor B.

24 Deák Éva M.

22 Katona József J.

21 Bálint Lajos L.

26 Hete Kálmán E.

7 Badó Ferenc M.

28 Molnár Éva Z.

27 Hidi P Ilona M.

22 Balog Erzsébet

33 Szanyi Sándor J.

28 Deák Pelegia G

34 Kovács Angéla

29 Katona Sándor S.

30 Deák Ferenc F.

HUMORSAROK

Nagytemető utca

12 Ráti János J.

Meliorátor utca

39 Katona Borbála
45 Kis Ferenc L.
53 Misák Erzsébet

1 Benedek Kálmán
2/A Cserepányi Anna
Petőfi utca

55 Katona Margit
56 Misák János J.
Tábla utca
7 Molnár Kálmán
16 Katona Irén

Nyirigyszög utca
3 Katona Béla S.

43 Hidi Ferenc F.

30 Katona Borbála J.

46 Nagy Ferenc F.

31 Danó Béla S.

10 Hidi P Olena J.

4 Kovács Piroska S.
12 Géci István S.

55 Balog Erzsébet J.

32 Sponták István

1 Hidi Heléna M.

61 Hete András J

36 Kopinec Viktor

17 Szanyi Zoltán

16 Szanyi Sándor F.

63 Hidi Sándor S.

39 Remecki Jurij

18 Bara János J.

42 Badó Jolán J.

69 Katona László F.

43 Bara János J.

21 Bagu István

45 Noshogya Ferenc

70 Ráti Erzsébet K.

44 Katona János J.

53 Szanyi KM Béla B.

78 Szanyi F Erzsébet

48 Bara István I.

Ifjuság utca
6 Benedek Ferenc F.

19 B Balog Géza S.

82 Iván Zoltán B.

54 Balog János

42 Molnár Ferenc

91 Molnár Erzsébet D.

60 Verba Béla B.

95 Hidi Lenke D.

62 Bara József J.

98 Bara János J.

63 Dancs Jolán F.

20/ Tujev Anatol

68 Kopasz Zoltán Z.

28 Katona Sándor J.
32 Szanyi Sándor F.

Tavasz utca

55 Vinda Géza S.
57 Molnár Péter P.

2/A

Kupar Konsztantyin

59 Gábor Béla
61 Simon Jolán J.

14 Hidi József S.

63 Vinda András M.

49 Misák Béla

100 Géci Dezső D.
108 Géci Erzsébet J.

Sport utca
19 Molnár Sándor K.

8 Molnár Ferenc J.
11 Szanyi Borbála D.
20/A Kikina László M.

37 Cserepányi János M.

Események, köszöntők, hirdetések
Anyakönyv (Szeptember)
Születtek:
Lakatos Mihály (Sumna u. 11.)
Nagy Orsolya (Nyirigyszög u. 11.)
Szanyi Áron (Csongor út 55.)
Katona Ádám (Kisdobronyi út 105.)
Kiss Roland (Sport u. 13.)
Molnár János (Tábla u. 40.)
Bakk Sándor (Csongor út 113.)
Molnár Regina (Ifjúság u. 13.)
Lakatos Csaba (Garb u. 17.)

Születésnapi köszöntők!
A Nagydobronyi Községi Tanács ezúton szeretné köszönteni közelgő születésnapja alakalmából
Szilvási Erzsébetet,
a Nagydobronyi Községi Tanács földmérőjét,
Popka Erzsébetet,
a Nagydobronyi Községi Tanács könyvelőjét,
valamint
Hidi Zoltán
utcaképviselőt.
Kívánnak számukra erőt, egészséget, sikerekben gazdag,
hosszú boldog életet.

Elhaláloztak:
Hete András (Kisdobronyi út 61.)
Katona Jolán (Ady E. u. 44.)
Ivanyina László (Béke út 15.)
B. Balog János (Vásártér u. 11.)
Katona János (Kistemető u. 19.)
Bálint Margit (Kékpatak u. 6.)

Újra a felső ligában
A Nagydobronyi Községi Tanács kötelékén belül 2008. októberében
6 esküvőre kerül sor.
2008. október 4-én
Ráti Ferenc
(Kisdobronyi út 74. sz.)
és
Molnár Gabriella
(Tábla u. 4. sz.)
köti egybe életét.
2008. október 4-én
Szanyi László
(Alvég út 42. sz.)
és
Tujeva Szvetlana
(Ifjúság u. 20/6. sz.)
köti egybe életét.
2008. október 11-én
Papp Ferenc
(Meliorátor u. 9/1. sz.)
és
Orosz Viktória
(Csongor, Béke út 162. sz.)
köti egybe életét.
2008. október 18-án
Szanyi Béla
(Kisdobronyi út 17. sz.)
és
Mészáros Gyöngyi
(Csongor, Petőfi u. 10. sz.)
köti egybe életét.

2008. október 25-én
Bíró Imre
(Felvég u. 5. sz.)
és
Szatmári Viktória
(Nagytemető u. 19. sz.)
köti egybe életét.
2008. október 25-én
Sebők Viktor
(Tiszaásvány, Tisza út 20. sz.)
és
Bara Irén
(Rákóczi u. 56. sz.)
köti egybe életét.

A nagydobronyi lapdarúgó csapat a
járási labdarúgó bajnokság második osztályának A csoportját a dobogó legfelső fokán fejezte be, az ifjak pedig másodikok lettek. A járási
labdarúgó szövetség határozata alapján, hogy
eldőljön a bajnoki cím sorsa és a
feljutás a felső ligába körmérkőzéseket kell játszani az A és B csoportok első két helyezéseinek. A
következő csapatok vesznek részt:
A csoport Nagydobrony felnőtt és
ifi csapata, Eszeny felnőtt csapata
és Gejőc ifi csapata, a B csoportból
Orihovci és Őrdarma felnőtt és ifi
csapatai. Így a rájátszás mérkőzéseinek első fordulóján a következő eredmények
születtek:
Nagydobrony—Eszeny 2:0,
Nagydobrony—Gejőc 3:1.
Orihovci—Őrdarma 1:1, ifi 0:3.
A második fordulóban Orihovcival
Nagydobrony felnőtt csapata 3:2-es, az ifi szintén 3:0-ás vereséget szenvedett. Őrdarma

Eszenyt fogadta, melyen a hazaiak 3:1-re nyertek. A harmadik fordulóban a Nagydobrony
Őrdarma mérkőzésen hazai pályán a házigazdák győztek 2:0-ra, az ifjak pedig 4:1-re. Az
Eszeny Orihovci mérkőzésen az eszenyiek
megverték a vendégeket 3:0-ra (ifi
5:0). A negyedik forduló Eszeny és
Nagydobrony között zajlott, melyen
idegenben a dobronyi csapat nyert
0:1-re (Ifi 1:4). Őrdarma orihovcival
vívott csatában 3:1-es az ifi pedig
6:1-es győzelmet aratott.
Az ötödik fordulóban itthon
fogadták a dobronyiak orihovcit,
melyen a felnőttek 3:1-re, az ifjak
3:0-ra győztek.
Az utolsó forduló előtt Nagydobrony
vezeti a tabellát 17 ponttal. Az utolsó mérkőzést Őrdarma ellen játsszák vasárnap, ahol
eldől az első és második hely sorsa. De már
most gratulálhatunk csapatunknak, mivel az
első két helyezett már bejutott a felső ligába.

Szeptember 27-én ünnepelte 6. születésnapját
Szilvási Éva Evelin.
Ebből az alkalomból kívánnak számára erőt,
egészséget, sok örömöt és boldog felhőtlen gyermekkort szülei, nagyszülei és Gabi kereszt.

Ezúton szeretne a tanács sok boldog-

ságot kívánni a leendő házasok számára.

„Fénylő csillagok ragyognak az égen,
születésnapodra kívánunk sok szépet,
legyen boldog, derűs számodra az élet.
A kis Jézuska fogja mind a két kezed,
óvja és kísérje minden lépésedet.
Szemed csillogása, arcod mosolya,
legyen szüleidnek fénylő csillaga.
Isten napjaidat minden jóval áldja,
a mi szívünk neked ezt kívánja.”

Mobiltelefonok,

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

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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