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Megtartó született Betlehemben.
„És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet,
mely az egész népnek öröme lészen. Mert
született néktek ma a Megtartó, ki az Úr
Krisztus, a Dávid városában.” (Luk.2:10-11)
Jézus Krisztus az Isten Fia, mégsem volt
számára szállás. Egy istállóban feküdt bepólyálva a jászolban. Elszorul a szívünk, ha
arra gondolunk, hogy mialatt számtalan
ajakról hangzik el a „Kellemes karácsonyi
ünnepeket kívánok” mondat, van – e hely
Jézus számára Nagydobronyban? Van – e
hely minden szívben? Ha tudná ma ez a
világ, hogy ki az, aki érettünk felvette az
emberi testet és ebben a testben a kereszten
megváltotta a bűnös embert, talán másképpen ünnepelné a karácsonyt. A világosság a
sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Ahogyan Isten a teremtés kezdetén kimondta: Legyen világosság: és lőn
világosság, az idők teljességében elküldte a
sötétségben és a halál árnyékában ülő nép
számára Jézus Krisztust, a világ világosságát.
Beteljesedett mindaz, amit Isten már
az első emberpárnak megígért, később pedig
az ősatyák és a próféták által megjövendölt.
A júdeai Bethlehemben kellett megszületnie, mert így írta meg felőle Mikeás próféta:
„De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny
vagy a Júda ezrei között: belőled származik
nékem, aki uralkodó az Izráelen, akinek
származása eleitől fogva, öröktől fogva van.”(Mik.5:2)
Isten a pogány római császárt használta fel, hogy örök isteni végzése beteljesedjék. Sem József, sem Mária az ő jegyese,
aki viselősnek találtatott a Szent Lélektől,
nem szálltak szembe Augusztus császár
megmásíthatatlan rendeletével. „És lőn
azokban a napokban, Augusztus császártól
parancsolat adaték ki, hogy mind az egész
föld összeirattassék. Ez az összeírás először
akkor történt, mikor Siriában Czirénius volt
a helytartó. Mennek vala azért mindenek,
hogy beirattassanak, kiki a maga városába.
Felméne pedig József is Galileából, Názáret
városából Júdeába, a Dávid városába, mely
Bethlehemnek neveztetik, mivelhogy a Dávid házából és háznépe közül való volt.
Hogy beirattassék Máriával, aki néki jegyeztetett feleségül, és várandós vala.És lőn,
hogy mikor ott valának, betelének az ő szülésének napjai. És szülé az ő elsőszülött fiát,
és bepólyálá őt, és helyhezteté őt a jászolba,
mivelhogy nem vala nékik helyük a vendég-

Minden kedves nagydobronyi
lakosnak
kellemes Karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag,
boldog Új évet kíván
Nagydobrony Község Önkormányzata,
képviselőképviselő-testülete és kollektívája nevében

fogadó háznál.”(Luk.2:1-7)
Az Úr Jézus ilyen szegény gyermekként született meg, földi élete csupa megaláztatás és szenvedés volt, nem volt hol
fejét lehajtania. De mindezt irántunk való
szeretetből tette, önként vállalta a kereszthalált a mi bűneinkért, és értünk szállott alá a
poklokra. Nincs más Megtartó és Szabadító
számunkra Jézuson kívül.
Kedves Olvasó! Tedd magadévá az
angyali üzenetet, hogy Megtartó született
neked a Dávid városában. Legyen ez karácsonyban az egész nép öröme. Legyen dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez
jóakarat!
Istentől megáldott karácsonyi ünnepeket és Boldog Újévet kívánok MindnyájaVillamosították a toronyórát és a harangokat!
toknak!
Atyafiságos szeretettel
Sok idős falunkbeli meg tudná mon- A számlap kiírása és mintázata, a betűk
Horkay László lelkipásztor. dani milyen fontos szerepet töltött be egy- alakja a hagyományokat próbálta megőrizkoron a templomunk toronyórája, mikor ni, s így ismét római számok kerültek rá.
KARÁCSONYI ÉNEK
még nem voltak elektromos órák, s a se- További érdekesség a négyes szám, mely
rénykedő paraszt erről tudta megállapítani a nem a megszokott I és V betű. Mivel a toHalld mily csodás ének csendül
pontos időt. Ebben az időkben nagy figyel- ronyórák a kivételek, így négy I betű szereAngyal karok ajkáról.
met fordítottak a karbantartására, de mint pel helyettük. (Az első toronyórákat anno
Mily boldogan énekelnek,
minden mechanikus eszköz ez is elromlik, így számozták, s fennmaradt ez a hagyoAz Isten jóságáról.
Isten örök dicsőségét,
elkopnak az alkatrészei. 1989-től már csak mány.) A régi órából megmaradtak a mutaHirdetik az angyalok,
díszként
szerepelt az ominózus mechanikus tók, mivel ezek a templom formájához volIsten szeret, üdvöt készít,
óra,
melyet
a napokban sikerült új arculattal tak tervezve és sikerült felújítva visszaszeEmberek ujjongjatok!
beindítani, elektromos működésűre átszerel- relni. Maga az óraszerkezet nagyon moBékés, hívő embereknek,
ni. Emellett villamosították a harangokat is, dern, GPS műholdkövető segítségével állítMegnyílt újra az Éden.
melyet ezentúl gombnyomásra meg lehet ja be a pontos időt. A harangok ehhez a
Bűnös ember megnyugodhatsz,
szerkezethez vannak csatlakoztatva, mely
szólaltatni.
Az Isten kegyelmében.
A munkákat a magyarországi Bimm előre programozható, vagy akár telefonról
Testté lett már, megszületett,
A Dávid városában,
-Bamm csoport végezte, akiknek tevé- is irányítható (bár ezt itt még nem alkalFő Prófétánk, nagy Királyunk,
kenysége két évtizedes múltra tekint vissza. mazzák). Nem kis feladat volt a beprograÖrüljünk hát mindnyájan!
Ekkor két főből ált a szakmai csapat. A mozás, mivel a szakemberek elmondása
tagok főállású munka mellett a szabadidő- szerint a magyarországi településektől eltéÉNEK ESZTENDŐ UTOLSÓ NAPJÁRA
ben kezdték el a műszaki feladatok megva- rően Nagydobronyban „becsülettel haran(dallam: A töredelmes szívet, te Uram szereted)
lósítását. Az első munkák a toronyóra villa- goznak”.
Az esztendő véget ér, légy csendben hát szívem,
A kezelésére Badó Kálmán van
mosítások
voltak, de az idő múlásával egyre
Isten kezébe teszem, bánatom, örömem.
megbízva,
így hozzá lehet fordulni a halotti
szélesebb
területeket
öleltek
fel
a
tevékenyHogy mit hoz majd az Újév, azt csak Isten tudja,
ségek. A Bimm- Bamm csoport egy családi harangoztatással kapcsolatban.
Ki könnyünket letörli, sebünket gyógyítja.
Szántó János kurátor elmondása
vállalkozás, melynek vezetője Kapui Gyula.
Mért van oly sok szenvedés, és boldogság kevés,
szerint
a beszerelési költségek első hallásra
A
szakmérnök
elmondása
szerint
Fájnak a búcsúzások, a gyász és rettegés.
nem volt könnyű dolguk, ugyanis csak magasnak tűnnek (kb. 1,5 millió forint), de
Mért csukódik le sok szem, és némul el sok száj?
fényképeken látták a tornyot, s így kellett 3 év után megtérítődnek a harangozók béréS az örömre vágyó szív, majd meghasad, úgy fáj.
felkészülni, megtervezni az átalakítást, a nek megtakarításával.
Gyermekem, ne keseregj, nincs itt örök hazánk,
megfelelő szerszámokat ideszálMegváltónk nagyon szeret, a mennyben vár reánk.
lítani.
Kb. 2 hónapja vették fel a
Keresztségben eljegyzett, Nála otthon leszünk,
Alpinista helyezte fel az új számlapot nem
Ott könnyek nem peregnek, többé nem szenvedünk. kapcsolatokat a dobronyiakkal,
kis mutatvánnyal!
és december 11-ére sikerült
Míg itt időnk le nem jár, segíts meg Istenünk.
mindent megtervezni, legyártani
Földi életünk útján Te légy mindig velünk.
és két nap leforgása alatt elvéAdj szerető társakat, hogy ne járjunk magunk,
gezni helyben a munkákat.
Hadd legyen békességes, üdvösséges utunk.
Nagy segítséget jelentett, hogy
a szállásról és az étkezésről nem
maguknak kellett gondoskodniuk. Nagyon hálásak és megköszönik a helyiek szíves fogadtatását.
Az óra érdekessége,
hogy fekete-fehér, mivel csak
így lehet messziről is jól látni.
Részletes video: www.youtube.com

Szilvási Zoltán polgármester.

Hitel felvétel és pénz betevés!

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

Felhívás!
A Nagydobronyi Állami Kommunális vállalat felhívja a
lakosok figyelmét, hogy a szemétszedés az ünnepnapok alatt
szünetelni fog (December 25-26., Január 1.). Megértésüket
előre is köszönjük!

Innen-onnan
Tájékoztatjuk az alábbi névsorban szereplő lakosokat az elmaradt szemétdíj befizetéseikkel kapcsolatban. Az egész évi
ill. második félévi szemétszállítási díjaikat a községházán fizethetik be Ráti Anitánál!
Kossuth utca

Csongor út

Nagytemető utca

10 Bátyi Kálmán J.

12 Ráti János J.

1 Hidi Imre F.

15 Hidi Jolán

97 Fábián Zsuzsanna S.

4 Szanyi P Borbála

35 Katona János J.
39 Molnár Ferenc
55 Pinte Kálmán S.

109 Mészár Jolán J.
82 Sándor Borbála
Gorkij utca

Gagarin utca
15 Katona Sándor J.

Virág utca

Alvég utca

8 Tóth Zoltán K.

23 Molnár Gábor
26 Molnár Erzsébet

23

Ráti László

25 Szernyi Sándor

42 Szanyi P Piroska

59

Nagy Zsuzsanna

77/a
77/b

Éger utca

Kucsárka utca

17 Nyomó Erzsébet J.

1 Balog József J.

2 Szilvási Péter

2 Molnár Kálmán S.

18 Hidi József J.

7 Katona Jolán

5 Misák Béla

58 Varga Borbála J.

3 Molnár Erzsébet S.

27 Ráti Margit

43 Szanyi Km Ernő
Rákóczy utca

59 Nagy Sándor S.

19 Katona János

28 Bálint Erzébet

60 Nagy János J.

17 Szanyi F Éva B.

33 Deák Géza

6 Molnár Marton F.

71 Nyomó Éva B.

20 Hidi Borbála J.

35 Ferencsik László

7 Bálint Borbála S.

75 Szanyi András A.

78 Balog Mária S.
90 Szanyi M Béla S.
Béke út

25 Tari Erzsébet S.
29 Dávid Szilvia M.
Meliorátor utca
1 Benedek Kálmán
2/A Cserepányi Anna

36 Hidi József
Kisdobronyi út
15 Molnár Borbála F.
22 Szanyi Jolán J.
24 Deák Éva M.

11 Benedek Zoltán

20 Molnár László

16 Katona Sándor
17 Verba Erzsébet S.

19 Ráti János F.

34 Kovács Angéla

27 Hidi P Ilona M.

Nyirigyszög utca

39 Katona Borbála

1 Hidi Heléna M.

43 Hidi Ferenc F.

28 Deák Pelegia G

2 Molnár Erzsébet

45 Kis Ferenc L.

16 Szanyi Sándor F.

46 Nagy Ferenc F.

29 Katona Sándor S.

3 Katona Béla S.

53 Misák Erzsébet

42 Badó Jolán J.

55 Balog Erzsébet J.

30 Katona Borbála J.

4 Kovács Piroska S.

55 Katona Margit

45 Noshogya Ferenc

61 Hete András J

31 Danó Béla S.

7 Sütő Mária

56 Misák János J.

53 Szanyi KM Béla B.

63 Hidi Sándor S.

32 Sponták István

8 Balog András

75 Pinte Margit

36 Kopinec Viktor

78 Szanyi F Erzsébet

28 Szanyi Miklós

95 Hidi Lenke D.

44 Katona János J.

18 Bara János J.

19 B Balog Géza S.

49 Misák Béla

98 Bara János J.

48 Bara István I.

21 Bagu István

51 Szanyi Gy Erzsébet
54 Balog János
60 Verba Béla B.

56 Bálint János

11 Szanyi Borbála D.

21 Géczi Kálmán

63 Dancs Jolán F.

57 Molnár Péter P.

14 Balog Ferenc

37 Lelkes Erzsébet K

68 Kopasz Zoltán Z.

Erdőhivatal utca

"Jeles ünnep, szép zöld fenyő,
csengő
csilingel
a
fákon,leg yen b ék és, b old og ün n ep etek ,
szívemből kívánom!"
Útra kélt az erdő ezer fenyőfája örömet szerezni
szerte a világba. Meghittség, boldogság, szeretet
és béke legyen a családod örökös vendége! Boldog Karácsonyt!
"Ez lenni kici kínai karaconyi szmsz. Lenni oco,
nem drága, mégis mutatni, hogy van gondolasz
Rád. Kivanni Neked jo ünnepek, meg kiccaladod
récire boldogsag!"
Távolság már nincsen, új idők járnak,
Huncut kis angyalkák sms-ben szállnak.
Szeretetet visznek, sok szép üzenetet,
Boldog Karácsonyt így kívánok nektek!
"Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje
be, boldogságnak légy forrása, szóljon erről
Szenteste!"
A bejglit told egy kicsit félre, olvasd el az sms-t
végre, közben gondolj csupán a szépre! Ragyogjon Rád is a szeretet fénye, melegítsen és emeljen
fel az égbe!
Karácsony van, Karácsony, aranydió az ágon.
Kezünkben a csengettyű, szép a világ,- gyönyörű! Áldott ünnepet!
Ezt a napot vártad egész éven át, érezted az élet
néha bánt. Ha eljön az ünnep a könnyeket, felejtsd el! Pár óra, hidd el a világ, ünnepel! Boldog Karácsonyt!
Évente egyszer, egy csodás téli éjjel, bűvös,
titkos, álmok suhannak a szélben! Mindenki
házába boldogság költözik. Szívünk örömmel
megtelik! Boldog Karácsonyt!
Kései szán fut, csillog a hó. Jégrögös úton villog
a patkó. Cinke szeméről foszlik az álom. Csenget
egy csengő, itt a Karácsony! Boldog Ünnepeket.
"Kiskarácsony, nagykarácsony, angyal csókja
rátok szálljon. Hozzon nektek minden jót, ne
csak almát, mogyorót, boldogságot, békességet,

A hó alatt alszanak a házak, az egész világ csupa
varázslat. S mint valami tündérálom, jön el hozzánk Szentkarácsony. Békés ünnepeket kívánok!
Békességet boldogságot csengőszót és gyertyalángot ajándékot szeretetet s mindent ami fontos
neked ajtód elé fehér bársonyt így kívánok én
neked szép és boldog Karácsonyt!
Leszállt egy angyalka és azt súgta nékem, gondolj ma azokra kik szívedbe férnek: Eszembe
jutottál te és a családod, ezúton kívánok békés
boldog karácsonyt!
A távoli hegytetőn csillag táncol a havon. A
szobában gyertya sejlik sötét alkonyon, a kályhában parázs, mintha álom lenne, karácsonyfát
körülállják békességben, csendben. Boldog Karácsonyt!!!
Karácsonykor az angyalok mind a földre szállnak, térjenek be hozzád, és maradjanak nálad.
Boldog Karácsonyt!!!
Küldök egy lángocskát szívem melegéből, elviszi
egy angyal, ki leszállt az égből. Füledbe súgja
mit szívből kívánok, de leírom én is:Szép Boldog
Karácsonyt!
Jégvirág ragyogjon mindegyik ablakban, gőzölgő
kalácsból jusson az asztalra, legyen sok ajándék,
szívből kívánom. És hogy örömökben gazdagon
teljen a Karácsony!
Éjféltől új év köszönt le ránk, holnaptól 2009-et
ír az egész világ, s ha az óra elüti a 12-t, jó kedvel nyiss ki egy üveg pezsgőt! BÚÉK!
Újév hajnalán megsúgom én néked, nem lesz túl
boldog az új éved! Jönnek szépen, sorban a bajok
s a gondok, de bízzunk benne Te ügyes vagy és
megoldod!
Havas téli lepedő borítja a tájat,
ilyenkor jó pezsgő serkenti a májat,
sült malacka vándorol, surran a bendőbe,
kívánok sok boldogságot az új esztendőben!

Hidi Béla

30

Horlov Borbála

31

Danó Béla

39

Remecky György

46

Szanyi János

Gorkij utca

49

Katona Sándor

Bíró Miklós

50

Molnár Sándor

18

Szanyi Edit

56

Badó József

70

Hidi Mária

Csapájev utca
Kisdobronyi út

Petőfi utca
31

Szanyi Sándor
Nyirigyszög utca

Sport utca
3

Nagy Éva
Internacional utca

16

Katona László

8

Molnár Csaba

14

Hidi János

18

Kis F József

Ifjúság utca

Sütő László

20/5

Katona Béla

3 Jani Tibor B.

10

Hidi Sándor

23

Balog János

7 Badó Ferenc M.

12

Géczi István

15

Balog Péter

5/a

Molnár Sándor

16

Rendes Erzsébet

13

Katona András

18

Bara János

15

Szanyi P László

22

Géczi István

29

Sponták László

31

Dókus József

Garb utca
14 Katona Margit

30 Szanyi Borbála

szép jövőt, melegséget. Békés Karácsonyt kívánva neked!"

13

7

Fürdő utca

14 Molnár Zoltán

Karácsonyi és újévi sms köszöntők

Bálint Anrás

4

Kalocsainé Petenkó Gabriella

16 Katona Irén

7

Bara István

Sajevszkij Vologya

17 Szanyi Zoltán

Badó Ferenc
Rákóczy utca

48

133/b

43 Bara János J.

7

Benedek Zoltán

133/a

91 Molnár Erzsébet D.

Fürdő utca

11

12 Géci István S.

20 Hidi László

37 Cserepányi János M.

Kucsárka utca

38 Balla Ferenc

13 Molnár Kálmán

63 Vinda András M.

Szilvási Éva

Bara Borbála

14 Balog Erzsébet

28 Katona Sándor J.

8/b

93

39 Remecki Jurij

61 Simon Jolán J.

Virág utca

10 Hidi P Olena J.

82 Iván Zoltán B.

20/A Kikina László M.

Garb utca

Nagy Mária

14 Hidi József S.

59 Gábor Béla

Erdőhivatal utca

12

10 Szanyi József

8 Hidi Béla B

Molnár Tibor

21 Bálint Lajos L.

Petőfi utca

8 Molnár Ferenc J.

Jani Tibor

Tábla utca

Gagarin utca

Katona József

30 Deák Ferenc F.

55 Vinda Géza S.

3

Kis F András

14

41 Szanyi Ferenc

Felvég utca

Vinda András

9

14 Pinte Kálmán K.

22 Katona József J.

6 Benedek Ferenc F.

Bálint János

63

Hidi Béla

Szanyi Ferenc

33 Szanyi Sándor J.

42 Molnár Ferenc

Katona József

56

47

9/a Papp Ferenc

100 Géci Dezső D.

34

Vásártér utca

26 Hete Kálmán E.

Ifjuság utca

Balog Sándor

19 Molnár Sándor K.

22 Balog Erzsébet

32 Ráti Éva

Katona Katalin

9 Hete Ferenc F.

21 Katona Sándor J.

2/A Kupár Konsztantyin

27

8 Szilvási Jolán

28 Molnár Éva Z.

7 Molnár Kálmán

Pinte Erika

8

Sport utca

6/b Timsa László

Tavasz utca

Vinnyik János

14

14 Hidi János

Meliorátor utca
5/b

Felvég utca

19 Tóth Ferenc B.

14 Kis János J.

Tábla utca

Kossuth utca

19 Bak Ernő E.

57 Hete Erzsébet F.

77/b Balog Sándor

Felhívjuk az alábbi névsorban szereplő személyeket
haladéktanul fizessék be a rájuk vonatkozó földadó díjait a
községházán Ráti Anitánál!

Tavasz utca

Előkészítő műveletek a fóliasátorban
A hajtatási szezonra való
felkészülést a gondos termelő már az
előző szezon végén kezdi. Első teendő
a hajtató létesítmény gondos kitakarítása. Ha fagyveszély vagy egyéb ok miatt
elhatároztuk az állomány (uborka,
paradicsom stb.) felszámolását, ajánlatos előtte gondos fertőtlenítés végzése,
pl. kén elégetésével. Egy légköbméterre számítva 1-1,5 g kénpor elégetése
javallott az adott növény szintjénél
magasabban, mivel a képződő kéndioxid nehezebb a levegőnél, így lefelé
áramlik. Négy-öt nap múlva, a növény
csörgőre szárad, minden kártevő elpusztul és hozzá lehet kezdeni a növényi maradványok kihordásához, eltávolítva a talajtakaró fóliát, a lehullott
termés– és levéldarabkákat, hogy úgy
nézzen ki a fóliasátor, mint nagyszüleink tiszta szobája. A vázat, a nehezen
tisztítható rudakat 2 %-os formalin
oldattal lepermetezve is jó fertőtlenítő
hatást érhetünk el.
A következő teendő a talajmintavétel lenne a felső 25-30 cm
talajrétegből több helyről és egy átlagminta elkészítése. Ennek alapján szakszerűen elkészíthető a következő termesztési szezon trágyázási terve. Sajnos kevés termelő igényli ezt az igazán
nem drága vizsgálatot. Ennek hiányában valószínűsíthető, hogy a gazda
kellő intenzitással fejtrágyázott, csepegtető csöveket és több éves fóliapalástot használ, akkor olyan magas
sókoncentráció alakulhat ki a létesítmény talajának felső szintjén, hogy
mindenképen indokolt ennek csökkentése nagy adagú öntözővíz (≈150 l/m2)
kijuttatásával. Ellenkező esetben azt
tapasztaljuk, hogy az előveteményként
vetett hónapos retek, újburgonya darabosan fog kikelni, fejlődésben pedig
visszamarad. Az átmosató víz jobb
befogadásához a talajfelszínt meg kell
szaggatni (pl. rotációs kapával megjáratni). Ha a víz leszállt, a felszín megszáradt annyira, hogy járhatóvá válik,
lehet hozzákezdeni szervestrágya kijuttatásához. A talaj felszáradását előse-

gíthetjük a szellőzők, ajtók akár hetekig
tartó nyitva tartásával. Különösen
előnyös a talaj szerkezetre és higiéniai
szempontból, ha a leghidegebb téli
éjszakákon jól kifagyhat a föld. Bezárva a szellőzőket pár nap múlva úgyis
fagymentessé válik a fóliaház talaja.
Érdemes tudni, hogy a
sókimosásnál a talajban lévő tápanyagok szinte eltérően változik meg a nitrogén és a kalcium csaknem teljes menynyisége, amíg a kálium, magnézium, a
kén fele és a foszfor kisebb része mosódik ki. Nagydobrony környékén a
szervestrágyát leginkább az elővetemény (retek, hagyma) és a főkultúrát
jelentő növény között juttatjuk ki,
emiatt is fontos, hogy az elővetemény
számára a szükséges tápanyagokat
pótoljuk.
Fontos ismernünk a talajunk
kémhatását (pH.). A gyökérközeg
kémhatása közismerten meghatározza a
gyökérzet növekedését, működését és a
tápelemek felvehetőségét is. Az általunk termesztett zöldségnövények
szinte egységen gyengén savanyú kémhatást, 6,5 körüli pH-t igényelnek.
Kárpátalja síkvidéki részén a talaj
kémhatása savanyú vagy jó esetben
gyengén savanyú. Ellenben az öntözővizeink minősége olyan, hogy huzamosabb ideig való intenzív termesztés
esetén a talaj kémhatása lúgos irányba
(> 7 pH) mozdul el, és így a közeg
savanyítása a kívánatos. A termesztés
előkészítésének ellentmondásos része,
hogy gyakran magas a kémhatás, és
ugyanakkor kémhatást emelő mésztrágyázást is kell végezni (pótolni a növényi részekkel és az átmosatásnál kivitt
mennyiséget).
A pH csökkentéséhez savanyító anyagokkal lehet dolgozni, vagy
amelyek áttételesen csökkentik a talaj
kémhatását. Savanyú tőzeg 15-20 l/m2
bedolgozásával egyrészt nagyobb a
javítható talajszerkezet, másrészt néhány tized pH-csökkenést is elérhetünk.
Alaptrágyaként pedig használhatunk
szulfát trágyákat — ammónium-szulfát,

kálium-szulfát, magnézium-szulfát, stb.
Általában kalcium pótló meszezésre is szükség van a talaj előkészítésekor. A meszező anyagok többsége
— a gipszet kivéve — lúgosító hatású,
így a savanyítást ennek ellensúlyozására is alkalmazni kell. A meszezéskor
tehát cél, hogy felvehető kalcium tápanyagot adjunk, de ne emeljük túlságosan a pH-t. A mészpor adagja a hajtatásban 5-10 dkg/m2 — gyorsan hat.
A gipsz lassabb feltáródású
kalciumot szolgáltat, de nem emeli a
pH-t. Nagy előnye, hogy átmenetileg
csökkenti a szikesedést is. Adagja 5-15
dkg/m2 lehet hajtatásban.
A következő teendőnk az
alaptrágyázással beállítani az induló
biztonsági tápanyagszintet, megteremtve a fő tápelemek megfelelő összhangját. Talajos intenzív termesztésben az
alaptrágya mennyisége 20-40%-a a
teljes tápanyagszükségletnek. Egy
közepes tápanyagszint középkötött
talajon megfelelően N 20-30, P2 O5 40-60, K2O - 20-30 mg/100g. Törekedjünk jó minőségű, érett istállótrágya
felhasználására, legalább 20kg/m2
mennyiségben. Az istállótrágya
tápanyagszolgáltató képessége tonnánként:
N - 4 kg
P2 O5 - 1,5-4 kg
K2O - 2-3 kg
Így a kijuttatott szervestrágya hatóanyagát könnyen visszaszámolhatjuk az
adott területre annak függvényében,
hogy a trágya a talaj felső 30 cm-es
rétegébe kerül. Mivel a fóliaház talajviszonyai a hőmérséklet és a nedvesség
viszonylatában hasonlítnak a trópusi
esőerdőkhöz, számíthatunk arra, hogy a
kiszórt szerves trágya hatóanyagai már
az első évben hasznosulnak.
Ha szükséges, számítások
alapján a tápanyagszintet a fentebb
említett savanyító hatású alapműtrágyákkal állítsuk be.
Őrhidi László
szaktanácsadó

Események, köszöntők, hirdetések
Anyakönyv (December)
Születtek:
Vinda Boglárka (Tábla u. )
Ráti Sándor (Csongor út 74)
Kovács Márk (Petőfi u. 35)
Farkas Dóra (Csapájev u. 10)
Hidi Márk (K. Béla u. 32)
Szanyi-Feri János (Király u. 3)
Hete Zoltán (Csapájev u. 2)
Balog Bianka (K. Béla u. 16)

Januári születésnapi köszöntők!

Elhaláloztak:
Kiss János (Béke u. 15)
Horvát József (Juzsna u. 2)
Csiszlák András (Nyirigyszög u.13)

A Nagydobronyi Községi Tanács ezúton szeretné köszönteni közelgő születésnapja alakalmából
Hidi Erzsébetet,
a Nagydobronyi Községi Tanács főkönyvelőjét,
Kántor Józsefet,
a Nagydobronyi Középiskola igazgatóját, járási képviselőt,
Katona Bélát,
a Nagydobronyi Református Líceum igazgatóját, járási képviselőt,
Misák Sándor utcaképviselőt,
a tűzoltóság parancsnokát.
Kívánnak számukra erőt, egészséget, sikerekben gazdag,
hosszú boldog életet.

Jó irányba tart Ukrajna népességpolitikája
Egy évvel ezelőtt 2007. decemberében készült statisztika alapján
Nagydobrony lakossága csökkenő tendenciát mutatott, mely 5696 főt tett ki. Reményeinket fejeztük ki, hogy az új családtámogatási rendszernek kedvező hatása
lesz a népszaporodásra. Amint a 2008-as anyakönyv adatait összegeztük meglepődtünk a 96-os számon, ugyanis ennyi gyerek nem született az elmúlt több mint
egy évtized egyikében sem. Összesen 46 fiú és 50 lány gyermeket regisztráltak be.
Sajnos a halálozás is rekordot döntött, mely ez év december közepéig 90 főt tett
ki. A természetes szaporodásnak és a pozitív bevándorlásnak köszönhetően falunk
népessége így újra átlépte az 5700 főt.

A szuletesek es halalozasok aranya
az elmult 8 evben
120

2008. december 25-én ünnepli 2. születésnapját
Molnár T. Ákos.
Ezúton köszönti őt keresztanyja és kíván szép gyermekkort és hosszú életet.
Születésnapodra kívánok sok szépet,
legyen számodra virágos az élet.
Az élet útján legyen minden rózsás
ne érje szíved soha csalódás.
Ne tudd meg soha mi az a bánat,
az örök boldogság lakozzék nálad.
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.
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Fodrász szalon működik a Tavasz u. 50-es szám alatt.
Alkalmi frizurák készítése: festés, vágás, melírozás, a vendég igénye és elvárása
szerint.
Keresse bátran Anitát.
Elérhetőség: tel.: 714-427
mobil: 80 96 78 38 069
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Ami pedig a névadást illeti, kezdenek feledésbe merülni a régi, szép magyar
keresztnevek. A lányoknál egyre ritkábban preferálják az Erzsébet, a Mária, a
Zsuzsanna, a Gizella, a Katalin, a Borbála, a fiúknál a Ferenc, a János, a Sándor, a
József, a Miklós, az András, a Kálmán és az István keresztneveket. 2008-ban a
legnépszerűbb fiúnevek közé tartozik a Roland, a Dávid, a Martin és az Áron. A
lányoknál legtöbbször a Krisztina, a Zsófia, az Amanda, a Lili, a Jázmin és a Bianka nevek közül választottak a szülők.
A 2007-es évhez képest az esküvők száma is emelkedett. 2008-ban 31 pár
döntött úgy, hogy magasabb szintre emeli kapcsolatát és házasságot köt. Az esküvők több mint felénél — azaz 17-nél — megfigyelhető a szomszédos településekről való párválasztás, mely minden évben egyre magasabb.

Masszázsterápiai gerincbántalmak
megelőzésére és kezelésére!!!

Új szolgáltatás:
– lábmasszázs,
– kézi masszázs

Masszázs ágy működik a FEHÉRNEMŰ üzlet
2. emeletén.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Új és használt mobiltelefonok széles választéka.
Tartozékok, kezdőcsomagok, feltöltőkártyák (MTS, Kyivstar, Beeline, Life, Mobilics).
Professzionális szervizelés.
Elérhetőség: piac 1 sor 3. üzlet,
tel: 80968650056
Érdeklődni a 80506712598
-as telefonszámon lehet.
(Kisdobronyi út 131/6.)
Tóth Marianna

Újdonság!!!
Számítógépek javítása, karbantartása (programok telepítése, vírusirtás stb.)
Érdeklődni a fenti telefonszámon vagy személyesen Walenta Istvánnál
(Kistemető u.12)

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!
Kállai Gézánál tavaszi és nyári virágméz
eladó (gyümölcs, akác, hárs).
Nagydobrony, Sport utca, 2 szám.
Tel: 714-253

Privatizált telek eladó a Tavasz utcában.
Érd.: 80989433005
Kiadó a Fehérnemű bolt alsó szintje, a
Kisdobronyi út 131/7 alatt.
Érdeklődni a 80979614591-es számon lehet.
Őr Hidi Lászlónál (Csongor út 85) jó minőségű tőzegalapú palántaföld kapható 250
és 80 literes
kiszerelésben.
Tel: 714-370
Mob: 80503723469

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
Az UNIFA Kft. (lambéria cég) a következőket kínálja a kedves érdeklődőknek:
fűrészárú minden méretben és mennyiségben
fából készült ajtók és ablakok bármilyen kivitelezésben

•
•

Ortopéd valamint egyszerű ágybetétek
megrendelhetőek minden méretben,
valamint puharészek és ülőgarnitúrák.
Érdeklődni lehet, Ifjúság út 38-as szám alatt illetve a 80985985674 és a
80506948256-os telefonszámon.
Simon Szergej
Ugyanitt!
Rotvejler kutyakölykök eladók!

Vízszivattyúk, tartozékok víz-, gáz-, központi fűtésvezetéshez.
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
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.

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

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!

