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A NAGYDOBRONYI KÖZSÉGI TANÁCS lapja

Tőkés László Nagydobronyban
S z o m b a t o n

Az Ungvári
Járási Házhivatal
nagydobronyi fiókintézetet nyitott
meg 2008. október
6-án,
melynek
megbízott munkatársa Salánki István ügyvéd.
A kihelyezett hivatal feladata az okmányok
begyűjtése, eljuttatása az ungvári
irodába és a kész
dokumentumok
hel yben t ö rt énő á t adás a i t t
Nagydobronyban.
Mindazok fordulhatnak az irodához, akik szeretnék felvenni a hagyatékát elhunyt szerettei után, vagy
az újonnan épült házát tulajdonjogilag lerendezni. Továbbá itt intézhetik
az ingatlan felértékelését nagyobb
kölcsön esetén.
A jogász helyben átnézi a dokumentumokat és helyben lehet pótolni a hiányzó okmányokat. Így nem

Tőkés László királyhágómelléki református püspök, az Európa Parlament
tárgyalásokat

A

püspök
folytatott

Zán Fábián Sándorral, a
Kárpátaljai
Egyházkerület

Református
püspöké-

vel, Nagy Béla főgondnokkal és az egyház más
képviselőivel. A református templomban
találkozott
a helyiekkel.
adása

Előkét

té ma körbőr

Könnyebb ügyintézés.
Járási Házhivatal fiókiroda Nagydobronyban

Nagydobronyba látogatott

képviselője.

2008. Október

állt.

Visszaemlékezett az
1989-es
romániai

kell a megyeszékhelyre többször beutazni, keresni a hivatalt, nem áll
fenn az a veszély, hogy több hónapig
készülnek az iratok a hiányosságok
vagy a dokumentumok hibás kiállítása miatt. Az okmányok elkészülésének ideje így nagyban lerövidül.
Fogadónapok: kedd és péntek,
8:00 és 11:00 óra között.
Községháza, első ajtó balra.
Salánki István
ügyvéd

forradalom
eseményeire, és kifejtette véleményét a

át a püspöknek, aki megtekintette a

Komputeres diagnosztika-egészség kontroll

magyarság megmaradásának kérdésében. A

Nagydobronyi Református Líceum diákjai-

vagyis az emberi test vizsgálatára kifejlesztett legmodernebb módszer.

helyiek Hidi Endre egyik kerámiáját adták

nak előadását is.

A Nagydobronyi Községi Tanács és a Nagydobronyi Református Egyház vezetősége azzal a kéréssel fordul a lakossághoz, hogy a temetőkben a
szemetet csak az arra kijelölt helyekre próbálják elhelyezni. Ezzel ugyanis
nagyon megkönnyítenék az elszállítást, a temetők tisztábbak, rendezettebbek lennének.
Közreműködésüket előre is köszönjük!

Könyveléssel foglalkozó magánvállalkozás a következő szolgáltatásokat nyújtja a vállalkozók számára: működés ellenőrzése, a könyvelés vezetése, beszámolók készítése, konzultációk, vállalkozók és vállalkozások
regisztrálása, a működéssel kapcsolatos dokumentumok elkészítése, vezetése. Tel: 8050 5237147, 80509040561

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.

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.

A vizsgálat a következők ellenőrzésére alkalmas (összefoglalva):
– emésztés
– légzőszervek
– szív– és érrendszer
– idegrendszer
– pajzsmirigy
– danagatok, daganat-áttétek, gyulladások
– egyes betegségek iránti hajlam
– ártalmas mikroorganizmusok jelenléte a szervezetben
Előnyei: ártalmatlan, fájdalommentes, a vizsgálat időtartama 45 perc, a számítógép monitora láthatóan demonstrálja a szervek állapotát.
A vizsgálat ára: 80 grivnya.
A vizsgálat helyszíne és időpontja: a Nagydobronyi rendelő 2. emeletén a
hét minden munkanapján!

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

Szemezgető
A Nagydobronyi Tanács 19. ülése
A Nagydobronyi Községi Tanács október 24-én
tartotta meg 19. ülését. A
soron következett tanácsülés
napirendi pontjai és döntései
a következők voltak:
1. Balog József vállalkozó által befizetett ez évi
részlet célszerű felhasználása.
Nagydobrony számlájára a
befizetett összegből 27 000
UAH folyt be.
2. A Tanács októberben 30 000 UAH-al teljesítette túl a betervezett költségvetési keretet. A polgármester
javasolta a keret felhasználását a közüzemi díjak emelkedése következtében felgyülemlett tartozások kiegyenlítésére. Mivel a betervezett
gáz, villany és étkeztetési
díjak az év első hónapjaihoz
képest eléggé felemelkedtek,

így több mint 20 000 UAH
tartozás halmozódott fel. A
tanács egyetértett a polgármesterrel, támogatta javaslatát és egyhangúlag meg is
szavazta.
A fent említett 27 000
UAH és a túlteljesített öszszegből maradt csaknem 10z000 UAH-os keretet fordíthatja a tanács falufejlesztésre.
Közös megállapodás szerint
folytatni fogják a mellékutcák
világításának kiépítését. Az
utcák továbbra is olyan sorrendben lesznek becsatlakoztatva a rendszerbe, ahol a
legegyszerűbb (legolcsóbb) a
kiépítés (van már villanyóra a
transzformátoron, rendelkezik az 5. szál vezeték egy
részével, stb.). A tanács továbbá előnyben részesíti azokat az utcákat, ahol legkisebb

a szemétszállítási díj tartozás.
3. A BEE-LINE mobilhálózat kérvényezte a tanácstól engedély megadását
antenna felszerelésére a
STING Szabadidő központ
tetejére. A tanács végül is
igennel szavazott, de nem a
falu központját tartja a legmegfelelőbbnek.
4. Az ülés utolsó fázisában telekhely kiegészítéseket, családi házak építkezési
engedélyeit hagyta jóvá a
tanács, ill. elnapolt két kérvényt, amely óvodás korú
gyermekek kedvezményes
ellátását igényelte. ( A tanács
elhalasztotta az engedély
megadását, míg komisszió
nem vizsgálja meg a családi
állapotokat, hogy valójában
rá vannak e szorulva.)

Közeledik a labdarúgó idény vége.
Nagydobrony az első ligában
Októberben befejeződött az
Ungvári Járás 2. ligájának bajnoksága. Az utolsó forduló sem kezdődött
problémák nélkül, ugyanis az ifi
csapatunk 3 percet késett, így idegenben Őrdarma nem állt ki ellenük.
A felnőttek feltüzelve léptek pályára
és gyönyörű, színvonalas játékkal
3:1-es győzelmet arattak. Ezzel a
felnőtt csapat megnyerte a bajnokságot, az ifjak pedig a másodikok
lettek. A bajnokság kivívásával újra
felkerült a nagydobronyi csapat az ungvári járás első
ligájába, de még a következő év folytatása nincs
eldöntve, ugyanis felkérés érkezett a megyei első liga
bajnokságába is.
A labdarúgó idény még korántsem ért véget.
Az elmúlt szombaton a dobronyi csapat benevezett a
megyei bajnokok ligájába, ahol a selejtezők külön
csoportokban zajlanak. Válogatottunkat a csomai
csoportba sorsolták, ahol továbbá a Beregszászi
Zirka, a Pisztralovói Média és a Feketeardói csapat
szerepel. Minden csoportból az első két csapat jut
tovább, ahol értékes díjak várják a győzteseket. A
mérkőzések november 2, 8, és 9-én kerülnek sorra,
melyek eredményeit következő számunkban közöljük
és sok sikert, gólokban gazdag mérkőzéseket kívánunk.

Egy új hagyomány kezd kialakulni.
Befejeződtek a „Misák József” emléktorna fordulói
Az elmúlt számunkban tájékoztattuk olvasóinkat, hogy 2008-ban is megrendezésre kerül a „Misák
József” emléktorna. A Nagydobronyi Községi Tanács, a
Sportklubb és az egykori barátok közös szervezésében 3
korosztályban sikerül megvalósítani a tornát. Az első
héten a 95 és 96-os korosztályokban folyt az összecsapás, Kamjanica, Szerednye, Tarnóc, az Ungvári Sportiskola és a Nagydobronyi Sportiskola részvételével. A
gyerekek versenyében a kamjanicaiak jeleskedtek és
nyerték a tornát. A focisták érmekkel, oklevelekkel és
kupákkal térhettek haza, részt vevén a megemlékezésen.
Az ú gym on d k övet k ező ford u lón
Nagydobrony, Csoma, Gejőc és Salamon veterán futballistái emlékeztek meg Misák Józsefről és Jani Béláról, megtisztelve jelenlétükkel a tornát. Barátságos és
színvonalas mérkőzéseket követhettek nyomon a nézők.
A kupa továbbra is nagydobronyban maradt.
A felnőtt profi csapatok október 19-én mérkőztek meg immár 2. alkalommal. Nagydobrony, Baranya,
Csap és Eszeny csapata vívott meg a legjobbnak járó
címért. A győzelmi serleg itt is a nagydobronyiak kezében emelkedett a levegőbe, második Eszeny, harmadik
Csap, negyedik pedig Baranya lett. A emléktorna végeztével Szilvási Zoltán megköszönte a résztvevőknek a
tiszteletadást és reményét fejezte ki ezen szép hagyomány folytatásának. A díjakat és emléklapokat Misák
Sándor adta át a futballistáknak.

Újburgonya versenyképesen
Ez év augusztusában volt szerencsém ellátogatni a Debrecenden évente megrendezett
Farmerexpora. Az ENSZ a 2008-as évet a burgonya
nemzetközi évének nyilvánította – ennek kapcsán a
Farmerexpo egy teljes napot szánt a krumpli – témakörére. Az ott kapott szakmai anyag között figyeltem fel
erre a cikkre, amely a Burgonyatermeszés c. havilap
júniusi számában jelent meg és úgy gondolom a
nagydobronyi gazdálkodókat,- amennyiben nyitottak az
új módszerekre, fajtákra – bizonyosan érdekelni fogja.
A cikket rövidítve közöljük.
Újburgonya versenyképesen
Kárpátmedence éghajlati adottságai a hosszú
tenyészidejű burgonya termesztésére nem, de a rövid
tenyészidejű újkrumpli előállítására (tavasszal és ősszel
egyaránt) - főként a homoktalajokon - kifejezetten
kedvezőek. A magyar burgonyatermelőknek elsősorban
a biztosabb, kiszámíthatóbb és nagyobb jövedelmet
lehetővé tevő korai és nyári ültetéssel történő újburgonya termesztésében vannak lehetőségei. Ezt - a biológiai alapok oldaláról - lehetővé teszi a rövid tenyészidejű,
lassan leromló, kisebb költséggel előállítható - így
versenyképesebb - újabb magyar fajták (pl. j Pannónia,
és a keszthelyi fajták) megjelenése, illetve - a termesztés technológia oldaláról - az újabb fejlesztések, termesztési módszerek gyakorlati bevezetése (duplázás).
A rövid tenyészidejű (korai) fajták termesztésében rejlő
lehetőséget - azaz kitűnő minőségű tavaszi, vagy őszi
felszedésű „újburgonyát” szabadföldön termeszteni elsősorban a kisebb táblaméretű, öntözhető homoktalajokon gazdálkodók tudják kihasználni.
A foszlóshéjú „újburgonya”, mint teljes beérés
előtt betakarított és fogyasztott termék - régóta ismert
és kedvelt a hazai fogyasztók körében. Ma már úgyszólván magyar különlegességnek is tekinthető zöldség
specialitás.
A fiatal gumójú „újburgonya” szárazanyag- és
keményítőtartalma alacsonyabb, továbbá egyéb
beltartalmi tulajdonságai is különböznek az érett burgonyától, viszont ennek köszönhetően friss és finom íze
alkalmassá teszi kitűnő speciális burgonyás ételek
készítésére.
A primőr burgonya előállítás „különleges
módja” a nyári ültetés. Ebben az esetben a gumókat
általában június vége és július közepe között ültetik ki.
Betakarítása ősszel - a komolyabb fagyok előtt - történik. Az őszi „újburgonyát" - mint zsenge „baby" terméket tárolják, majd akkor értékesítik, amikor már kereslet mutatkozik iránta (karácsonyi, újévi időszak). „A
Kert” c. szaklap 1911. évi 4. számában Szabó Gyula
uradalmi főkertész „második újburgonya”-ként említve
leírta, hogy október végén szedte fel, majd vermelte, és
karácsonyra küldte föl a földbirtokos konyhájára annak nagy megelégedésére - a nyári ültetésből származó, foszlós héjú, zsenge burgonyát. A nyári ültetésű
burgonyának a téli időszakban megjelenő friss termékként szerepe lehet a burgonya hazai piaci választékbővítésében - sőt export termékként is számolni lehet
vele.
Hodossi és Győri (2006) debreceni kísérletükben a nyári ültetésű burgonya őszi kifejlődéséig - az
ültetéstől a felszedésig tartó 94 napos tenyészidő alatt
— kapott 522 °C nettó hőösszeget kevésnek ítélték (a
gumóméret kicsi volt), ezért javasolják a korábbi
(június végi-július elejei) ültetést.
Az étkezési újburgonya termesztésben sikerrel
alkalmazható a nyári ültetésű - szélesebb ültetési időintervallumot lehetővé tevő - burgonyatermesztési módszer. Így nem csak tarlóba, hanem más elővetemény
után is ültethető a burgonya - sőt kellő szakmai felkészültséggel és gyakorlattal ugyanabban a tenyészidőszakban korai burgonya után is (duplázás).
Antal et al. (2005) javasolja szaporítóanyag
előállítására a „tarlóburgonya termesztést”, ugyanis „a

learatott gabonatarló és a gyökerek cellulózanyagának
a talajban tápanyag-szolgáltató és fejlődés szabályozó
szerepe van, ami javítja a gumó ellenálló képességét. A
tarlóburgonya egyéb termésalakító tényezői is kedvezőek, Ezekből adódik, hogy az évről évre tarlóban termesztett burgonya nem romlik le. A tarlóban termett
gumókat tavasszal ültetve, abban az évben a növény
ellenáll a leromlásnak és jó étkezési minőségű termést
hoz. Ez a termés viszont a következő évben már nem
ültethető el, mert a leromlása nagyfokú lesz.” „Homokés lazább talajok felelnek meg termesztésének, mert
időjárástól függetlenül csak ezeken a talajokon lehet
teljes biztonsággal és kis ráfordítással jó ültető ágyat
készíteni és a termést sérülésmentesen betakarítani”.
„Szeptember 20-25. körül a tarlóburgonya már vetőgumó méretű (3-6 cm átmérőjű), de gyakran ennél is
nagyobb lehet.”
„Hűtőtárolóban a
tarlóburgon ya
kiválóan áttelel,
de egyéb tárolókban
(pincében,
prizmában)
is
minimális a veszteség. A vetőgumóméretet meghaladó
termés
étkezési
célra
használható fel."
Az így előállított
vetőgumó egészségesebb, fiziológiailag fiatalabb,
j ob b a n
tárolható és nyári
ültetésű újburgonya termesztésben
eredményesebben
használható.
Ökológiai adottságaink és az újburgonya
termesztés
A burgonya a hűvös, csapadékos klímát kedveli. Magyarországon a burgonya számára nem megfelelő
- az optimálisnál magasabb - a hőmérséklet, a szükségesnél pedig lényegesen kevesebb a csapadék és annak
kedvezőtlen az eloszlása is. A hőmérséklet és a vízellátás nemcsak a burgonyatermés mennyiségét, de a minőségét is jelentősen befolyásolja. A tenyészidőszakban
hullott csapadék mennyisége nem elégíti ki a burgonya
igényét. A burgonya vízigénye a tenyészidőben - a
gazdaságos 40-50 t/ha terméshez - 500-600 mm, ezen
belül június-júliusban a legnagyobb, mintegy 300-350
mm. Ennyi csapadék hazánk területén sehol nincs.
Magyarországon a tenyészidőszak átlaghőmérséklete magasabb a burgonya igényénél. Különösen a
legmelegebb nyári hónapok átlaghőmérséklete (június
közepétől - augusztus végéig) lényegesen (2-5 °C-al)
meghaladja a burgonya számára optimális 16-18 °C-os
átlaghőmérsékletet. Magasabb fényintenzitásnál viszont magasabb az optimum hőmérséklet is, 30 °C
felett a fotoszintézis hatékonysága azonban jelentősen
csökken. A hőmérséklet nagy hatással van a növény
légzési folyamataira is: a burgonya számára kedvező 20
-25 °C-os nappali és 10-12 °C -os éjszakai hőmérsékletnél a termelt szárazanyag 20-25 %-a légzési veszteség. Magasabb hőmérsékleteken - ami a burgonya
számára kedvezőtlen - ez az értékjelentősen növekedhet, tehát csökken a termésbe beépített száraz-anyag,
azaz a gumótermés. A különösen magas hő-mérséklet
(30 °C feletti) a növény korábbi éréséhez is vezethet,
főleg ha szárazsággal párosul. Mind a lombozat, mind a
gumók fejlődését a nappalhossz és a hőmérséklet lényegesen befolyásolja. Rövidnappalos (tavaszi és őszi)
körülmények között relatíve kicsi levelek fejlődnek a
növényen és a gumókötés a növény kihajtása után

hamar megindul. Hosszúnappalnál (nyáron) ellenben a
gumókötés időpontja későbbre tolódik és több levél is
fejlődik. Az optimum elsősorban a termesztett fajta
nappalhosszúsággal szembeni igényétől függ. Minden
fajtának meg van a maga kritikus nappalhosszúsága. Ez
azt jelenti, hogy a fajta gumókötése csak akkor indul
meg, ha a nappalhossz egyenlő, vagy rövidebb, mint a
fajta kritikus értéke. A hőmérsékletnek szintén jelentős
befolyásoló szerepe van és módosítja egy adott nappalhosszúság hatását is. Általában az alacsony hőmérséklet - különösen az éjszakai - és a rövidnappalos körülmények a gumókötés idejét előre hozzák, míg a hosszúnappalos megvilágítás és a magas hőmérséklet késleltetik azt. A gumókötés megindulása után a nappalhossz
és a hőmérséklet szerepe csökken. A különösen magas
hőmérséklet azonban a növény korábbi éréséhez
( t e r m é s csökkenéshez)
vezethet, főleg
ha az szárazsággal párosul. Ez történik
Magyarországon a nyári
időszakban
fellépő hőségn a p ok on
a
hosszú tenyészidejű fajták
termesztésekor,
amelyet sokszor az öntözéss el
sem
lehet megállítani. Tehát a
nappalhosszúság és a hőmérséklet is a rövid
ten yészid ejű
fajták
kora
tavaszi ültetésben történő termesztésének kedvez. Szintén kedvez a nyári ültetésben történő korai fajta termesztésének is, mert ilyenkor a gumókötés és kezdeti
gumófejlődés a csökkenő nappalhosszúságú és alacsonyabb hőmérsékletű nyárvégi időszakra esik. A magas
fényintenzitás gátolja a levelek fejlődését, míg a gumókét elősegíti. Ez különösen előnyös korai burgonya
termesztésénél. Ilyenkor a levelekben megtermelt tápanyagok nagyobbrészt a gumóba vándorolnak. A növekedési típus meghatározásában - más tényezőkkel
összhangban - a fajtának is jelentős szerepe van.
További - a klimatikus adottságunkból eredő probléma, hogy a hazai meleg és száraz klímát kedvelő
nagy vírusvektor levéltetű egyedszám a vírus-fogékony
fajták gyors leromlását okozza. Ezért Magyarországon
a súlyos leromlást okozó vírusbetegségekkel szemben
ellenálló, elsősorban rövid tenyészidejű fajták használata mellett lehet eredményes, biztonságos és versenyképes burgonyatermesztést folytatni. Vírusrezisztens
magyar fajta használatával - a klímánkon nagy egyedszámban előforduló vírusvektor levéltetvek ellenére - a
szaporítási lépcsök növelhetősége (többszöri utántermesztési lehetőség) miatt lényegesen csökkenthető a
vetőburgonya ára és ezen keresztül az étkezési burgonya termelési költsége és önköltsége is.
Ilyen klimatikus adottságok mellett elsősorban
a korai és vírusrezisztens fajták szaporítása és termesztése lehet versenyképes és eredményes. A rövid tenyészidejű (korai) fajták termesztésekor ugyanis - kora
tavaszi ültetésben - a tenyészidő nagyobb része esik a
burgonyatermesztés számára kedvezőbb hűvösebb és
jobb csapadékellátottságú tavaszi időszakra. Júniusban
már betakarítható, így a legnagyobb hőmérsékletű és
vízigényű nyári hónapok elkerülhetők. Eddig kihasználatlan további lehetőségünk a nyári (június-júliusi)
ültetés, amikor viszont a szintén kedvezőbb nyárvégi,

őszi tenyészidőszakot használhatjuk ki egy erre alkalmas, rövid tenyészidejű, gyors fejlődésű, de nagy termőképességű fajtával. Eddigi tapasztalatok alapján
mindkét ültetési időpontban nagy eredménnyel termeszthető a korai és leromlásnak ellenálló új magyar
fajta : a Pannónia. A kelés és kezdeti fejlődés ugyan a
legmelegebb nyári hónapokra esik (öntözni kell), de
ilyenkor még a gumókötésig kicsi a burgonya vízigénye. A nagyobb vízigényű gumókötéskori és intenzív
gumófejlődési időszak viszont a már kedvezőbb hőmérsékletű és csapadékosabb augusztus végi, szeptemberi és október elejei időszakra esik. A középérésű
(hosszú tenyészidejű) burgonya nagy vízigénye miatt
viszont májustól augusztusig - még átlagos évjáratban
is - körülbelül 200-300 mm vizet kell öntözéssel pótolni ahhoz, hogy biztonságosan jó legyen a termés. Meleg és aszályos évben 400-600 mm-t is ki kell öntözni.
Ilyen évben azonban az öntözés sem jelent garanciát,
mert a 30 °C feletti kánikulai napokon a növény az
előállított szárazanyagot „ellélegzi”, párologtatásra
(hűtésre) használja fel, mint energiát és nem a gumóba
építi be, továbbá a lombozat gyorsan elöregszik (vagy
hőkárosodás miatt el is pusztulhat), ami tovább csökkenti a termést. A korai burgonya a rövidebb, jobb
csapadékellátottságú és hűvösebb tenyészidőben
(tavasszal, ősszel) kevesebb vizet igényel, viszont
öntözni kell. A korai burgonya öntözésére - a kisebb
táblákon - a legjobb módszer az esőztető
mikroszórófejes öntözés, amellyel szükség szerint
elvégezhető a gyakori - aszályban akár naponta - kis
vízadagú (4-6 mm) öntözés.
Az ökológiai adottságok között a talajadottságok is jelentős hatást gyakorolnak a burgonya termésére és a minőségére is, ugyanis itt a gazdaságilag hasznosítható termés - a gumó - a talajban fejlődik. A talaj tulajdonságaitól függően - a víz és tápanyagellátáson
kívül a gyökérzet és a deformációktól mentes gumó
kialakulásához a laza szerkezetet is kell, hogy biztosítsa, a növény csak ily módon lesz képes arra, hogy jó
minőségű és nagy termést adjon. Kötött, tömődött
szerkezetű, levegőtlen talajban rossz minőségű és nem
piacos küllemű (deformált, másodlagos növekedésű,
sok tapadó földdel szennyezett) burgonya terem.
Harmónikus víz- és tápanyagellátás mellett a legjobb
minőségű (szép küllemű, deformációktól mentes) burgonya a homoktalajokon termeszthető. Törekedni kell a
burgonya számára kedvező homoktalajokon koratavaszi ültetéssel a korai- és nyári felszedésű, nyári
ültetéssel pedig az őszi felszedésű és téli burgonya
előállítás növelésére. Magyarországon a hagyományos
- régen kialakult - burgonyatermesztési körzetek is a
három nagy homoki tájegységünkön helyezkednek el:
Nyírség, Duna-Tisza-közi Homokhát, Somogyi Dombvidék homoktalajain, öntözött körülmények között az
„új környezetkímélő és egyben gazdaságos trágyázási
szaktanácsadási rendszer” szerinti trágyázást alkalmazva, rövid tenyészidejű (korai érésű) és jó vírusrezisztenciával rendelkező fajták használata mellett eredményes és versenyképes burgonyatermesztés folytatható.
Tehát az eddigiek alapján nyilvánvaló, hogy
ökológiai adottságaink nem kedveznek a hosszú tenyészidejű (nagy vízigényű) és vírusos leromlásra fogékony fajták termesztésének, lehetővé teszik viszont a
rövid tenyészidejű (korai) és leromlásnak ellenálló
(vírusrezisztens) fajták termesztését - megfelelő termesztési módszereket alkalmazva -, amelyekkel eredményes és versenyképes foszlós- és/vagy páráshéjú
újburgonya termeszthető. Jelenleg és a jövőben is - az
EU országok közötti burgonya szabad áramlása (nincs
piaci korlátozás) miatt - elsősorban csak a korai és
vírusrezisztens fajták termesztése lehet versenyképes és
eredményes.
Hidi László
Szaktanácsadó

Események, köszöntők, hirdetések
Anyakönyv (Október)
Születtek:
Komonyi Krisztina (Rákóczi u. 61)
Molnár Valentina (Kisdobronyi út 121)
Balog Zsófia (Tábla u. 12)
Farkas Erzsébet (Garb u. 21)
Ferencsik Gyula (Kékpatak u. 30)
Varga Sándor (Tábla u. 58)
Molnár Aleksza-Petra (Kossuth u. 48)
Hadar Levente (Kossuth u. 89)
Medvigy Áron (Nagytemető u. 13)
Pap Roland (Juzsna u. 16)
Pap Marianna (Juzsna u. 4)

Születésnapi köszöntők!

Elhaláloztak:
Molnár András (Kossuth u. 48)
Balázs Tibor (Micsurin u. 11)
Badó Géza (Fürdő u. 9)
Badó Borbála (Kisdobronyi út 47)
Molnár Kálmán (Alvég u. 31)
Fábián Béla (Csongor út 97)
Ráti József (Csongor út 12)
Ráti János (Virág u. 1)
Boróczki Zsuzsanna (Felvég u. 12)
Hidi Ferenc (Rákóczi u.13)
K. Hidi Mária (Tábla u. 46)

A Nagydobronyi Községi Tanács ezúton szeretné köszönteni közelgő születésnapja alakalmából
Bocskár Máriát,
a Nagydobronyi Községi könyvtár vezetőjét,
Ráti Máriát,
a Nagydobronyi „Napsugár” óvoda vezetőjét,
Molnár T Erzsébetet,
a Nagydobronyi Községi Tanács könyvelőjét.
Kívánnak számukra erőt, egészséget, sikerekben gazdag,
hosszú boldog életet.

Október 26-án ünnepelte 4. születésnapját
Hidi Virág Karolina.
Ebből az alkalomból köszöntik őt szülei
és nagyszülei.

A Nagydobronyi Községi Tanács kötelékén belül 2008. novemberében 2 esküvőre kerül sor.
2008. November 8-án
Balog Sándor
(Barkaszó, Lenin út 24. sz.)
és
Szanyi Mária
(A. Endre u. 14. sz.)
köti egybe életét.

Október 27-én ünnepelte 6. születésnapját
Bátyi Emese.

2008. November 15-én
Kára Sándor
(Alvég út 40. sz.)
és
Borbély Marianna
(Tábla u. 37. sz.)
köti egybe életét.

Ezúton szeretne a tanács sok boldog-

ságot kívánni a leendő házasok számára.

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik if. Molnár Kálmánt utolsó útjára elkísérték, temetésén részt vettek, sírján a kegyelet virágait elhelyezték és a család fájdalmában osztoztak.
A gyászoló család

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.

Masszázsterápiai gerincbántalmak
megelőzésére és kezelésére!!!

Masszázs ágy működik a FEHÉRNEMŰ üzlet 2.
emeletén.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Új szolgáltatás:
– lábmasszázs,
– kézi masszázs
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.

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

Ebből az alkalomból
kívánnak számára
erőt, egészséget: szülei, nagyszülei
és testvére, Bettina!

E napon minden érted van!
A nap csiklandozó sugara,
a lágy szellő
s a madarak csodás dala.
Ma neked nő a virág,
mely ontja csodás illatát,
s neked érik a gyümölcs,
ami beszívja a hajnal harmatát.
Ha jő az este
s megjelennek a csillagok,
hidd el, ma neked ragyognak
és az égre azt írják
BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!

Nagydobronyban október 28-án ünnepelte 4. születésnapját
Szanyi Evelin és Szanyi Csaba.
Ebből az alkalomból köszönti őket testvére, szülei és
nagyszülei.
„Születésetek napján kívánunk sok szépet,
legyen derűs, vidám számotokra az élet.
Boldogságotok álma ne foszoljon széjjel,
áldjon meg titeket az Isten mind a két kezével.
Szerencse galambja mindig felétek szálljon,
boldogok legyetek, míg éltek ezen a világon”

November 6-án ünnepeli 5. születésnapját
Görgei Márk Egon.
Ebből az alkalomból köszöntik őt nagyszülei és barátai.

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!
Egyéb
Kállai Gézánál virágméz eladó (gyümölcs,
akác, hárs).
Nagydobrony, Sport utca, 2 szám.
Tel: 714-253
Családi ház ELADÓ a Meliorátor utca 5/1
szám alatt.
Érd.: 714-342 ill. a 61-66-4031 számokon!
Privatizált telek eladó a Tavasz utcában.
Érd.: 80989433005
A STING WIRELESS INTERNET adminisztrátort keres internetes kliensek nyilvántartására. Számítógép alapismeret, ukrán nyelvtudás szükséges.

Érd: 80503727220.
Fizetés megegyezés szerint!

Bútorok rendelésre:

Elveszett és érvénytelennek tekintendő
Bara Adrienn L. nevére a
Munkácsi-Humán-Pedagógiai Főiskola
által kiállított diákigazolvány.
Kiadó a Fehérnemű bolt alsó szintje, a
Kisdobronyi út 131/7 alatt.
Érdeklődni a 80979614591-es számon lehet.
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
Elveszett egy Nagy Béla nevére kiállított
jogosítvány valamint két darab tehergépkocsihoz tartozó műszaki okmány.
A megtaláló jutalomban részesül.
Tel: 80979644770

konyhába, nappaliba, hálószobába, gyerekszobába óriási színválasztékkal.
Computer-, Tv-, íróasztalok.

Kisdobronyi út 116. szám alatt.
Zazulics László
Tel: 80987714765
Szatmári István
Ajtók és ablakok rendelésre
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.

Felvásárolok vágni való
sertést!

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

Érdeklődni: Szanyi Ernő
Internacional 3 sz.
Tel: 714-366

Ugyanitt!
Rotvejler kutyakölykök eladók!
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

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

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:80681414948
Nagy tétel esetén házhozszállítás!

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.

Akció!!!
Minden kedves kerékpárvásárló
10 -15%-os árengedményt kap.

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.

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.

Állami bejegyzési bizonylat ZT № 416/08 21.07.2006
Ofszetnyomás egy nyomdai ív. Példányszám 1300.
A lapot kinyomtatta a VAT „Patent”.
A lap ingyenesen jelenik meg havonta.

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.
Hirdetésével Ön is járuljon hozzá újságunk kiadásához!

