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    A hétnek első napján, kora reggel 
még szürkületkor asszonyok mentek Jézus 
sírjához. Látták, hogy a kő el van hengerít-
ve, a sírban Jézus helyett egy fehér ruhába 
öltözött ifjút találtak. Elfutottak a sírbolttól, 
mert félelem és álmélkodás fogta el őket. 
Jézus segítette az övéit arra, hogy a kétel-
kedéstől eljussanak a bizonyosságig. Elő-
ször Mária Magdalénának jelent meg, azu-
tán két mezőre menő tanítványnak, majd a 
tizenegy apostolnak. A négy evangélium 
még több megjelenéséről is beszél. Urunk 
életének egyetlen eseményével sem foglal-
kozik annyit a Szentírás, mint feltámadásá-
val. Nagyon fontos ez, mert a keresztyén 
egyháznak egyik legfontosabb tantétele  
Jézus Krisztus halálból való feltámadása. 
Ez a legfőbb bizonyítéka annak, hogy a 
bűnért való áldozata elfogadást nyert.  
   A sok tanú között éppen egy olyan asz-
szony látta meg először a Feltámadottat, 
akiből Jézus hét ördögöt űzött ki. Nem a 
szeretett tanítványnak, Jánosnak, sem pe-
dig az édesanyjának,  Máriának, hanem 
annak az asszonynak, aki Jézus női követői 
közül talán a legbűnösebb volt, Mária 
Magdalénának mutatta meg először, hogy 
Ő él. Ezzel is tanít minket Jézus, hogy Ő 
milyen nagyra értékeli a szeretetet és a 
hűséget. Így lesznek utolsókból elsők. Biz-
tató ez mindazok számára, akik nagyon 
mélyre csúsztak a bűn lejtőjén, Jézus által 
új életet nyerhetnek. A régiek elmúltak és 
ímé, újjá lett minden. Mi mindnyájan ter-
mészet szerint haragnak fiai voltunk. De az 
Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő 
nagy szerelméből, melylyel minket szere-

tett, minket, kik meg voltunk halva a vét-
kek miatt, megelevenített együtt a Krisz-
tussal, (kegyelemből tartattatok meg!) És 
együtt feltámasztott és együtt ültetett a 
mennyekben Krisztus Jézusban.(Ef.2:4-6) 
       Aznap este megjelent a tanítványoknak 
is. Bár az ajtók zárva voltak, Jézus megál-
lott középen és így köszöntötte őket: 
„Békesség néktek!”  A tanítványok örültek, 
hogy újra látták az Urat. Ha jobban hittek 
volna Jézusnak, nem kellett volna szomor-
kodniuk és a félelem miatt nem kellett vol-
na bezárkózniuk. A tanítványoknak több-
ször is beszélt arról, hogy fel fog támadni a 
halálból. S mikor ez beteljesedett, akkor 
mindent elfelejtve hitetlenkedtek. Jézus 
nemcsak meggyőzte őket afelől, hogy Ő él, 
hanem még küldetést is bízott rájuk, hogy 
menjenek el a széles világra és hirdessék az 
örömhírt, az evangéliumot minden terem-
tésnek.  
   A tizenegy tanítvány kételkedése szolgál-
jon a mi hitünk megerősítésére. Ahogyan 
nekik is meg kellet harcolniuk a hit harcát, 
mi sem mondjunk le az örök élet remény-
ségéről, tusakodjunk a hitért, amely egy-
szer adatott a szenteknek, amíg meg nem 
tapasztaljuk azt a  boldog üdvbizonyossá-
got, amit a Szent Lélek az evangélium által 
gerjeszt fel a szívünkben. Aki hiszen és 
megkeresztelkedik, idvezül, aki pedig nem 
hiszen, elkárhozik.  
     Kedves Testvérem!  Neked is és minda-
zoknak, akik hisznek a Feltámadott Jézus 
Krisztusban, áldott Húsvét ünnepet kívá-
nok! 
  

Húsvéti üzenet: KRISZTUS FELTÁMADOTT ! 
Márk 16: 9-14 

„Egy település mindennapi élete és a civil 
szervezetek” szemináriumsorozat szerve-
zésében Ajak nagyközség és az ukrajnai 
testvértelepülés Nagydobrony kapcsolat-
tartása 2009. március 30-án egy új állo-
másához érkezett.  
 Az EuroClip/EuroKapocs Közalapítvány támo-
gatta konferencia 
első napján a telepü-
lések mindennapi 
életének bemutatása 
során most az egyhá-
zak, a polgárőrség és 
a tűzoltóság kapott 
helyet.  M a g y a r 
részről a küldöttség-
ben részt vett Per-
nyák Sándor tűzoltó 
ezredes, a Szabolcs-
S z a t m á r - B e r e g 
Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság 
Igazgatója, Kruppi 
István tű. alezredes a 
Nyíregyházi Hivatá-
sos Önkormányzati 
Tűzoltóság Tűzoltá-
si, műszaki mentési 
o s z t á l y v e z e tő j e , 
Rubóczki István az 
Ajak i  Po lgárőr 
Egyesület elnöke (és 
a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Pol-
gárőr Szövetség 7. 
sz. régiójának veze-
tője),  Rubóczki 
Zoltán az Ajaki Tűzoltó Egyesület parancsnoka, ajaki 
önkéntes tűzoltók, polgárőrök és Ajak Nagyközség 
Önkormányzatának képviselői, élükön Kerekes Miklós 
polgármesterrel. A konferenciát megtisztelte részvételé-
vel Kozma Péter a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Közgyűlés alelnöke. Az Ukrán Rendkívüli Helyzetek 
Minisztériumának Kárpátalja megyei főosztályát Bodak 
Volodimir Jurievics tábornok, parancsnok, és helyettese 
Getanin Ivan Vasziljevics tábornok képviselte. 
 A konferencia időszerűségét az is adta, hogy 
Nagydobrony önkormányzata polgárőrséget kíván 
szervezni, amihez a magyar tapasztalatokat szeretnék 
felhasználni. Ugyancsak kapcsolatot kívánnak kialakíta-
ni a már évek óta működő Nagydobronyi Önkéntes 
Tűzoltóság és a tavaly megalakult Ajaki Tűzoltó egye-
sület között. 
 A konferencia a nagydobronyi református 
templomban tartott istentisztelettel kezdődött, melynek 

végén az ajaki gyülekezet kórusa lépett fel. Majd Per-
nyák Sándor tű. ezredes a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója 
tartott előadást a helyi és egyesületi tűzoltóságok műkö-
déséről és jelentőségéről. Bemutatta a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Tűzoltó-szövetség működését, 
beszélt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hivatásos és 
önkéntes tűzoltóságokról. 
 Rubóczki Zoltán az Ajaki Tűzoltó Egyesület 

parancsnoka beszámolt az egyesü-
let múltjáról, a megalakulásról, a 
tervekről és arról, hogy tavaly 
november óta milyen eredményeket 
értek el. 
 Rubóczki István az Ajaki 
Polgárőr Egyesület elnöke ( és egy-
ben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Polgárőr Szövetség 7. sz. régió-

jának vezetője ) ismer-
tette a magyar polgár-
őrséget, szerepéről, 
felépítéséről, működé-
séről, felajánlva a 
s e g í t s é g é t  a 
nagydobronyi polgár-
őr szervezet megala-
kulásához és annak 
működéshez. Szilvási 
Zoltán Nagydobrony 
polgármestere megkö-
szönte a felajánlást és 
ígérte élni fognak a 
támogatás ezen formá-
jával. 
 A konferen-
cia hivatalos része a 
nagydobronyi tűzoltók 

bemutatójával ért véget. 
 A nem hivatalos részben a finom ebéd mellett, 
beszélgetéssel, tapasztalatcserével, baráti kapcsolatok 
építésével telt az idő estig. 
 A konferencia második részére április második 
felében kerül sor immár a magyarországi Ajakon, ahol 
falunkat az említett szervezetekben tevékenykedők 
fogják képviselni.  

Ajak - Nagydobrony.  
Testvértelepülési kapcsolatok ápolása 

FELHÍVÁS 
 2009. április 9-én délután 13 órai kez-

dettel (h. i. sz.) a traktorok és mezőgazdasági 
gépek műszaki vizsgájára kerül sor a község-
háza épülete mellett (pótkocsi, vontatott ko-

csi, stb). 

A Nagydobronyi Községi Tanács minden kedves lakosnak ál-
dott húsvétot, fess locsolókat, illatos kölnivizet, sok hímes tojást, 

jól pihenést kíván.  
 

Eljött a szép húsvét reggele, 
Feltámadásunk édes ünnepe. 

Ünneplő ruhákba öltöztek a fák, 
Pattognak a rügyek, s virít a virág. 
A harang zúgása hirdet ünnepet, 

Egy kismadár dalol a zöld rétek felett. 
Kellemes húsvéti ünnepeket! 

SNIEZKA festékek beltéri és külső felújításhoz, fapácok ill.  
ecsetek és hengerek nagy választéka. 

Kerékpár alkatrészek, motorbicikli és robogó abroncsok, bukósisak-
ok. 

Parabola antennák és felszerelése kedvező áron! 
Nagydobony, Kisdobronyi út 131, 7. üzlet 

(a régi FEHÉRNEMŰ üzlet alsó részlege). 



Innen-onnan 

Szempontok a fejeskáposzta fajtaválasztásához. 
 Az egyik termelőtől azt 
hallottam, hogy akkor kell a ko-
cát búgatni, ha háromszor vittük 
haza a malacot a piacról. Ami-
nek az az értelme, hogy az idő-
szakos túltermelés után vissza-
esik a termelői kedv és a követ-
kező szezonban jó értékesítési 
árak alakulhatnak ki. Remélhe-
tőleg úgy lesz a fejeskáposztával 
is.  
 A termelésre való felkészülésnek 
meghatározó eleme a megfelelő fajta kivá-
lasztása. 
Amikor fajtát választunk tudnunk kell,  
— hogy milyen piacra termelünk (frisspiac, 
savanyítás vagy tárolás) 
— hogy milyen módon fogunk termelni: 
hajtatás korai szabadföldi, szabadföldi, stb. 
— fontos a termőhelyi adottság ismerete: a 
talaj típusa, fekvése, vízellátottsága, a helyi 
mikroklíma, stb. 
 A fajták megválasztásakor ismer-
nünk kell a fejes káposztára jellemző fonto-
sabb fajtatulajdonságokat, hogy el tudjunk 
igazodni a növekvő kínálatból. 
 Fontos fajtabélyeg a növekedés 
erőssége, mert az hatással van a 
kiültetéskori tenyészterületre. A kistermésű 
fajtákat ültethetjük 0,12-0,16 m2-re is, míg a 
nagyméretűek 0,25-0,4 m2-t is igényelnek. 
A levelek nagysága, száma, alakja közvetle-
nül hat a fej nagyságára és formájára. A 
fejeskáposzta növényen megkülönböztetjük 
a külső, a fejet borító és a fejet alkotó leve-
leket, amelyek egymástól színben, számban 
eltérőek, egymáshoz viszonyított arányuk 
fajtacsoportonként változó. Egyes fajták 
fejét két levél borítja, másoknál egyszerre 
három-négy is látszik. A tájfajtákra jellem-
ző elsősorban a külső levelek nagy tömege. 
A levelek színe lehet különböző árnyalatú 
zöld vagy lila, ezt a viaszréteg vastagsága is 
befolyásolja.  A korai fajtáknál gyakori, 
hogy a fejet borító levelek a fejesedés után 
sem világosodnak ki, sőt a belső levelek 
sem fehérek. Ezeket a fajtákat elsősorban 
salátakészítésre használják.  
 A  f e j  a  l e g f o n t o s a b b 
fajtabélyeghordozó. Alakja, nagysága, 
tömöttsége, a belső torzsa hossza döntik el 
sok esetben a fajtaválasztást. Tömege a 
korai fajtáknál 0,5-1,5 kg-os, a nyári-őszi 
friss fogyasztásra szánt fajtáknál 1,5-2,5 kg-
os, míg a savanyításra szánt fajtáknál 3-8 kg
-os. A fej tömegét a hosszú tenyészidejű 
fajtáknál a tenyészterület változtatásával 
módosíthatjuk. A káposzta hibrideknél 15 

%-os állománysűrítés, a fajta érzékenységé-
től függően 5-25 %-os terméseredmény 
növekedést vagy csökkenést eredményez-
het.  
 Tapasztalatok szerint a kis és a 
közepes terjedelmű fajták a katalógusban 
javasolt tenyészterületén nem érdemes 
változtatni. 
 A régebbi fajták fejesedés alkalmá-
val nagy külső lombot neveltek és ebben 
fejesedett be a fej.  
 A ma használatos hibrideknek a 
fejképződésre a kifejesedés kifejezés a 
legalkalmasabb. Ugyanis a fejképződés 
megindulásától fogva a fej kemény fejet ad, 
amely folyamatosan növekszik. A kemény 
fejből fejlődő típusokba kevésbé épül be a 
dohánytripsz és kedvezőbb lesz a fej minő-
sége is, ezentúl rugalmasabban tudjuk ki-
használni a fajta lábon-tarthatósága követ-
keztében a betakarítás időtartamát is.  
 A katalógusban megadott tenyészi-
dőértékek a mi körülményeink között nem 
mindig érvényesek. Nagyon fontos a tenyé-
szidő pontos értelmezése. A tenyészidő 
megállapításakor a kiültetéstől a növényál-
lomány 50 %-nak betakarításig eltelt napok 
számát veszik figyelembe. Kontinentális 
éghajlatunkon az adott év időjárásától füg-
gően 3-15 napos tenyészidő eltérés is lehet-
séges. A tenyészidőre hatással vannak még 
a termőképességet befolyásoló más ténye-
zők is pl. a palánta típusa, kora. edzettségi 
állapota és a választott tenyészterület mére-
te.  
 A fajták beltartalmi tulajdonságai 
közül a vitamin-, a cukor-, és a 
szárazanyagtartalom érdemel említést. A 
cukortartalom 3 % körüli érték a savanyí-
tásra való fajtáknál jó, ha nagyobb mert ez a 
tejsaverjedés alapanyaga. Tároláskor elő-
nyösebb a kis cukortartalom, az ilyen fajták 
kevésbé romlékonyak. 
 A káposztafajták termesztési értéke 
közül a hőtűrés, a szárazságtűrés, a beteg-
ség-ellenálló képesség, savanyíthatóság, a 
tárolhatóság, az egyszerre érés és a repedési 
hajlam említendők.  
 A fajták hőtűrése nem egyforma, 
itt részben a tavaszi palántakori lehűléseket 
az őszi fagyok tűrését és a növény viselke-
dését kell vizsgálni. A melegtűrés a hajtató 
fajták fólia alatti fejesedő-képességével és a 
nyári időszak tűrésével függ össze. A szára-
zságtűrés általában a tájfajták jellemzője.  
 A betegség ellenállóság a legfonto-
sabb biológiai értékmérő tulajdonság, újab-
ban egyre több ilyen fajta kerül forgalomba, 
így például vírus, alternária, xantomonas, 
fúzáriumos betegségek ellen, de vannak 
peronoszpóra-tripsztoleráns fajták is.  

 Az egyszerre érés a betakarítás 
ütemezésénél fontos tulajdonság. A repedé-
si hajlam, vagy lábon-tarthatóság  az egye-
netlen vízellátás és esetleges túlérés esetén 
válik jelentőssé. A nem repedő fajták sok-
szor a szedési értettség elérése után egy 
hónapig is ládában tarthatók.  
  
 A fejes káposzta fajtákat tenyészi-
dejük alapján 3 csoportba oszthatjuk 
(zárójelben a hibrid típusok): 

• rövid tenyészidejűek: 50-80 nap 
(ETMA, REZISTOR) 

• nyári vagy közepes tenyészidejűek: 80-
100 nap (KUBOK, GLORIA, QISTO, 
KOZAK) 

• hosszú tenyészidejűek: 100-160 nap. 
(POLAR, AGRESSOR, PROCTOR) 

 
 A rövid tenyészidejű fajtákat ta-
vasszal, március derekától ültetjük sűrű 
térállásba 40x40 vagy 40x30 cm-re. A korai 
fajták 0,5-2,5 kg átlagtömegűek, ezért a 
javasoltnál nagyobb tenyészterületet indo-
koltan kialakíthatunk. A korai fajták repe-
désre hajlamosak, ezért lábontathatóságuk 
maximum két hétig tart. A korai fejes ká-
posztát frissen salátának fagyasztjuk, sava-
nyításra zöldessárga színe miatt kevésbé 
alkalmas. A nyári betakarítású fejes káposz-
tát tavasszal szálas palántáról ültetjük és 80-
100 napos fajtákat használunk. A friss 
piacra elsősorban 50x50 cm és 50x40 cm 
ültetünk és 1,5-2,5 kg-os fejeket állítunk 
elő.  
 Az őszi káposztát májusban-
júniusban ültetjük, főleg hosszú idejű táro-
lásra, savanyításra és friss piacra termeljük. 
Ebben az éréscsoportban a 80-160 napos 
tenyészidejű fajtát használjuk. A fejtömeg 
tenyészidő  és  a tenyészt erü let 
függvényéban alakul — frisspiacra 1,5-2,5 
kg-os, tárolásra 2-4 kg-os, feldolgozásra 4-8 
kg-os fejeket használunk.  

 A termelők körében a vegyes-
hasznosítású fajták rendkívül kedveltek. 
Népszerűségük érthető, mivel termesztésük-
kel számos piaci lehetőséggel számolhat a 
gazda. A frisspiacra a kereskedők és házi-
asszonyok a kerek 1,5-2,5 kg-os, kemény 
fejű, vékonylevelű, üde zöld színű típusokat 
keresik. Frissértékesítésre ugyanazt a köze-
pes tenyészidejű (80-100 napos) vegyes-
hasznosítású fajtát nagyobb tőszámmal 
ültetjük, mint savanyításra vagy tárolásra. 

 
Hidi László 

 2009 első, a tanács 22. ülé-
sére március 25-én került sor, me-
lyen az utcaképviselők, a meghí-
vott járási képviselők ill. a Végre-
hajtó Bizottság tagjai vettek részt.  
 1. Az ülés első legfonto-
sabb napirendi pontja a polgárőr-
ség alapszabályzatának megvitatá-
sa valamint tagjainak jóváhagyása.  
— Köztudottan a tanács már több-
ször tett kísérletet a polgárőrség 
létrehozására, melyet eddig a 
rendvédelmi szervek nem nagyon 
támogattak — számolt be Szilvási 
Zoltán polgármester. — Ám né-
hány hónapja a belügyi osztály 
kérte a tanácsot a polgárőrök elő-
zetes névsorának leadására, mely-
nek felülvizsgálata után engedélyt 
adtak a hivatalos bejegyzéshez. 
Most már csak a tanács jóváha-
gyására van szükség. A polgár-
őrök elsődleges feladata a rend 
fenntartása lenne a nap 24 órájá-
ban.  
 Miután a polgármester a 
körzeti milícia által jóváhagyott 
alapszabályzatot felolvasta a ta-
nács kisebb huzavona után elfo-
gadta, a polgárőrség előzetes név-
sorában szereplő büntetlen előéle-
tű  polgárokkal együtt. A polgár-
őrök közé a belépés önkéntes ala-
pú,  melyet előzetesen a belügyi 
osztály  vizsgál fel. Szolgálatért 
fizetés nem jár. A tanács előzetes 

terve szerint a polgárőrség bázisa a 
tűzoltóságon lenne, így ide lehetne 
csengetni ha bármilyen szabálysér-
tést, betörést, lopást észlelnének a 
lakók. (A polgárőrök névsorát, ill. 
a polgárőrök jogköreit következő 
számunkban közöljük).  
 2. A következő napirendi 
pont a Nagydobronyi Nyugdíjas 
Klub megalakulásának engedélye-
zése. A tanács megszavazta az 
engedélyt.  
 3. Új Végrehajtó Bizottsági 
tag megválasztása az elhunyt Hidi 
József helyére. A tanács Salánki 
István ügyvéd mellett döntött.  
 4. Tisztasági hónap címmel 
a tanács felszólítja a lakosokat 
háztájuk rendberakására. Ebbe 
beletartozik a szemét összetakarí-
tása, az árkok kitisztítása. Ezek a 
kritériumok továbbá minden válla-
latra is vonatkoznak.  
 A tanács 2009-ben el sze-
retné indítani a „Tiszta udvar, 
rendes ház” programot. A prog-
ram lényege az, hogy minden hó-
napban az az öt porta kapná meg 
ezt a kitüntetést, amelyek megfe-
lelnének a tanács Falufejlesztési- 
és ökológiai bizottsága által felállí-
tott kritériumoknak. A porták tu-
lajdonosait lapunkban közölnénk, 
ill. kapnának egy díszes táblát a 
fent említett felirattal.  

A NAGYDOBRONYI REFORMÁTUS LÍCEUM  FELVÉTELT 
HIRDET A 2009/2010-es TANÉVRE 

 
  A Nagydobronyi Református Líceumba azon személy jelentkezhet, aki 2009. júliusáig befejezi az általá-
nos iskola 9. osztályát. Intézményünkben az oktatás ideje 3 év. Az oktatás fizika-matematika, illetve biológia-
kémia tagozaton történik. Ennek megfelelően emelt óraszámban oktatjuk a fizikát, matematikát, biológiát, kémi-
át. A diákjaink emellett külföldi vendégtanár segítségével emelt szinten tanulhatják az angol nyelvet, igény sze-
rint ECDL vizsgát tehetnek.  
 
 A jelentkezőknek írásbeli vizsgát kell tenniük (teszt formájában) matematikából, fizikából, vagy biológiá-
ból, kémiából és magyar nyelvből. Beszélgetés keretén belül kell bizonyítaniuk bibliaismeretüket és jártasságukat 
egyházi énekből 

A felvételi vizsgát megelőzően konzultációkat tartunk 2009. február 14-től kezdődően és az ezt 
követő minden második hétvégén, melyre szeretettel várunk minden jelentkezőt. 
  
Minden felvételt nyert diák részére kollégiumot és teljes ellátást biztosítunk, amelyhez a szülőktől  szükség és 
lehetőség szerint támogatást kérünk. 
 
A felvételi vizsgák időpontja: 2009. május 1., 8:00 óra  
 
 
Jelentkezni a líceumban igényelhető jelentkezési lapon lehet. A jelentkezéshez szükséges a helyi lelkész zárt bo-
rítékban csatolt ajánlólevele. 
 
 
ELÉRHETŐSÉGEINK: 
Cimünk: 89463, Ungvári járás, Nagydobrony, Alvég u.5 
Tel./fax: 822-714298 
 
Email: ndreflic@gmail.com 
http://ndreflic.try.hu 
http://www.oromhirek.hu/ndreflic/ 

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 22. soron következett tanácsülés. 
Elfogadták a helyi polgárőrség  

alapszabályzatát és tagjait. 

 Március 22-én a Nagydobronyi 
stadionban került sor a Járási Tavaszi kupa 
csoportmérkőzéseire. A mérkőzések 2x15 
perces félidőkkel zajlottak. Nagydobrony 
felnőtt csapata Csap és Cservona csapatai-
val mérkőzött a döntőbe jutásért, mivel 
csak az első helyezett került be a járási 
döntőbe. A mérkőzések eredményei: 
Nagydobrony –  Cservona 4 :0, 
Nagydobrony - Csap 1:1. Így büntető rúgá-
sokkal Nagydobrony bejutott a döntőbe.  
 A kupadöntőre március 29-én 
került sor. A döntőbe jutott csapatokkal a 
következő eredmények születtek: 
Nagydobrony - Szerednye: 1:0 
Nagydobrony - Orihovci: 0:0 

Nagydobrony - Kincses: 0:0. 
Ezekkel az eredményekkel csapatunk el-
nyerte a kupát.  
 A k u p a  e ln ye r és éér t  a 
Nagydobronyi Tanács, a Sportklub és a 
szurkolók büszkék a csapat teljesítményére, 
kivallóan helyt álltak: Szanyi Zsolt, Bara 
Csaba, Marton Tibor, Baksa Tibor, Nagy 
Imre, Bátyi László, Molnár Róbert, Kupás 
Zoltán, Géczi Béla, Badó Zsolt, Medvigy 
Gábor. A torna legjobb játékosa Medvigy 
Gábor lett.  
 Április 5-én az ifi csapat fog 
megmérkőzni ugyanebben a kupában, 
reméljük hasonló, jó eredményeket ér-
nek el. Sok sikert! 

Megvan az év első labdarúgó kupája 

 Lakosaink mint észrevehették az 
elmúlt héten sok idegen, fiatal sportoló volt 
vendége falunknak.  
 Ugyanis nálunk rendezték meg 
második alkalommal is a „Mihalina” nem-
zetközi tornát a Megyei Labdarúgó szövet-
ség szervezésében. A tornán a következő 
csapatok ifjai vettek részt: Dinamo Kijev, 
Zsitomir, Ungvár 1, Ungvár 2, Ungvár, 
Ungvári Járás (Ukrajna), Grodnó 
(Belorusszia).  
 A torna 5 napig tartott és a követ-

kező eredmények születtek: 
1. Dinamo Kijev (’93-as korosztály) 
2. Ungvár 1 (’93) 
3. Ungvár 2 (’93) 
4. Ungvári Járás (’93)  
5. Ungvár (’94) 
6. Zsitormir (’93) 
7. Grodno (’94). 
 Színvonalas labdarúgást láttunk, 
reméljük a következő tornára is 
Nagydobronyban kerül sor.  

„Mihalina”  nemzetközi labdarúgó torna 
 falunkban 

Kedves házasulandó fiatalok! Kedves érdeklődők és leendő ügyfe-Kedves házasulandó fiatalok! Kedves érdeklődők és leendő ügyfe-Kedves házasulandó fiatalok! Kedves érdeklődők és leendő ügyfe-Kedves házasulandó fiatalok! Kedves érdeklődők és leendő ügyfe-
leink!leink!leink!leink!    

  
Esküvői ruhaszalonunkba megérkeztek a 2009-es 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 al-
kalmi csokrokat, kitűzőket és autódíszítést is vállalunk. 

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



Események, köszöntők, hirdetések 

Áprilisi születésnapi köszöntők!Áprilisi születésnapi köszöntők!Áprilisi születésnapi köszöntők!Áprilisi születésnapi köszöntők!    
A Nagydobronyi Községi Tanács ezúton szeretné 
köszönteni  közelgő születésnapja alakalmából  

Balog  József és Bátyi LászlóBalog  József és Bátyi LászlóBalog  József és Bátyi LászlóBalog  József és Bátyi László    
képviselőket. 

 
Kívánnak számukra erőt, egészséget, sikerekben 

gazdag,  hosszú boldog életet. 

Születtek:  
Kiss Róbert-Máté (Vásártér u. 18) 
Szanyi Evelin (Internacional u. 20) 
Balog Ábel-Sándor (Felvég u. 3) 
Orosz Anikó (Kisdobronyi út 93) 

Nagy Áron (Éger u. 29) 
Úr Balázs (Kisdobronyi út 32) 

Rácz Tímea (Juzsna u. 2) 

Elhaláloztak: 
Tóth Zsuzsanna (Kucsárka u. 19) 

Katona Béla (Kossuth u. 29) 

Anyakönyv (Március) 

Március 25-én ünnepelte 4. 
születésnapját Ráti Regina és 

Ráti Gergő. 
 

Nem kérünk Istentől kincset, 
gazdagságot, csak nektek 

egészséget és boldogságot. 
Vidám gyermekkort, gondta-
lan életet, lépteteket kísérje 

mindig a szeretet. 
Ezt kívánja apa, anya és a 

nagyszülők. 

 

 Elektronikai cikkek: Hűtők, mosógépek, televí-
ziók, DVD lejátszók, CD lejátszók, autómagnók, hangszórók, 
hálózati telefonok, porszívók, borotvák, hajszárítók, mikrohul-
lámú sütők, presszó kávéfőzők és egyéb háztartási kellékek. 

A piac területén, az 5. sor végén. 

 Mobiltelefonok, valamint tarto-
zékaik (töltők, akkumulátorok, előlapok, gomb-
sorok, fülhallgatók, adatkábelek, tokok és tás-
kák)  széles választékát kínáljuk.  

Kezdő csomagok és felöltőkártyák:  
 

MTC, Kyivstar, Life, Beeline. 

Használt digitális fényképezőgépek és vi-
deokamerák akciós áron, amíg a készlet 

tart! 

Március 14-én ünnepelte 1 éves szü-
letésnapját  

Dér Dániel (Szabadkán). 
Köszöntik ez alkalomból őt szülei, 

nagyszülei és keresztszülei. 
„1 éve már , hogy te megszülettél, 
a mi drága kincsünk, napsugarunk lettél. 
Hétköznapjainkat bearanyoztad, 
Családunkba a fényt, boldogságot hoz-
tad. 
Drága szemefénye lettél anyukádnak, 
Szíve, büszkesége az édesapádnak. 
S mi nagyszülők, még a percet is áldjuk, 
mikor téged kis unokánkat karjainkba 
zárunk. Imádkozunk szüntelen, 
hogy áldjon meg az Isten erővel, 
egészséggel drága kicsi kincsem.” 

Április 3-án ünnepli 5. 
születésnapját  
Bálint Milán. 

Ezen a szép napon 
szívük minden szerete-

tével  
köszöntik, és kívánnak 

számára örömökben 
gazdag gyermekkort és 
hosszú, boldog életet: 
nagyszülei és kereszt-

anyja. 

Április 14-én ünnepli 80. születésnap-
ját  

Balog Ferenc. 
Ebből az alkalomból sok szeretettel 

köszönti őt felesége, 5 lánya, 10 uno-
kája és 12 dédunokája. 

„80 év hamar elszállt, könnyű lepke 
szárnyon. A küzdés nem könnyű, szíve 

sose fájjon. Sose bánkódjon, ha múlnak 
az évek, helyébe gyermekei s unokái 

lépnek. Drága keze dolgozott, gyógyí-
tott és védett, ezért hálával tartozunk 
mi érte. Isten legyen véle, hogy még 
sokáig élvezze az elkövetkező éveit! 

Április 25-én ünnepli 50. születésnapját  
Bátyi Jolán. 

Ebből az alkalomból köszöntik őt sok szeretet-
tel szülei és 4 testvére. 

 

„Születésnapodon azt kívánjuk néked, 
legyen vidám s boldog számodra az élet. 

Útjaidat mindig szerencse kísérje,  
dobogó szívedet sok-sok öröm érje. 

Minden lépésedet őrangyal vigyázza, 
a mi szívünk néked ezeket kívánja! 

Április 12-én ünnepli 1. születéspapját 
Balog Lili Flóra. 

Ebből az alkalomból köszöntik őt szülei 
és testvére Istvánka. 

„Mosolygó arcod boldoggá tesz minket, 
a tavaszi napsugár ragyogja be szíved. 

Útjaidat mindig szerencse kísérje, dobo-
gó szívedet sok-sok öröm érje. Isten 

napjaidat minden jóval áldja, a mi sze-
rető szívűnk ezeket kívánja.” 

Április 5-én ünnepli 60-ik születésnapját 
Sütő Kálmán. 

Ezúton szeretne sok boldogságot, erőt, és egés-
zséget kívánni családja felesége, lánya, fia, me-
nye és két unokája Cintia és Bianka, valamint 

Popovics Angéla utca képviselő. 

Március 21-én ünnepelte 6. születésnap-
ját Sütő Bianka. 

Ebből az alkalomból köszöntik őt nagy-
szülei, szülei, Gyöngyi és testvére Cin-

tia. 
  „Születésnapodra kívánok sok szépet, 
legyen számodra virágos az élet. Az élet 
utján legyen minden rózsás, ne érje szí-

ved soha csalódás. 
Ne tudd meg soha mi az a bánat 

az örök boldogság lakozzék csak nálad.” 

Március 14-én ünnepelte 
6-ik születésnapját  

Ráti Orsolya. 
Ez  alkalomból köszöntik 
őt szülei, kisöccse Sanyi-
ka, nagymamája, nagy-

nénje, keresztapja Róbert 
és Dr. Ráti Ferenc csa-

ládja.  

Április 4-én ünnepeli 4-ik 
születésnapját  

Baksa Levente. 
Ebből az  alkalomból kö-

szöntik őt szülei, nagyszü-
lei, Anita és István. 

A nap az égen is neked 
ragyog, hisz ma van a 

születésnapod. Rövid ez a 
pár sor, de benne van a 
lényeg, senki sem szeret 
úgy, mint mi szeretünk 

téged.  
Március 30-án ünnepelte 4. születésnapját  

Salánki Annamária. 
Ebből az alkalomból köszöntik őt szülei és  

nagyszülei. 
„Azt kívánjuk mindnyájak e szép napon, 
Ragyogjon rád napfény, legyél boldog na-
gyon. 
Szíved sose féljen, bánat sose érjen, 
Minden utadon szerencse kísérjen.” 

Április 7-én ünnepli 9. születés-
napját  

Varga Eszter-Stefánia. 
Ez alkalomból kíván számára 

erőt, egészséget, boldog felhőt-
len gyermekkort az egész család. 

 
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! 
 



NAGYDOBRONYNAGYDOBRONYNAGYDOBRONYNAGYDOBRONY    
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. 

A NagydobronyNagydobronyNagydobronyNagydobrony havilap lehetőséget kínál mindennemű lakossági hirde-
tésre és reklámra,  köszöntőre. Egy apróhirdetés díja 1 hónapra 10 hr 
(max. 25 szó). Fényképes köszöntő 30 hr. A reklámok díja: 40-50 cm2 = 
30 hr. A hirdetéseket személyesen a szerkesztőségben lehet feladni, 
hétfőtől-péntekig 13:00-16:00 óra között. 

 

Hirdetésével Ön is járuljon hozzá újságunk kiadásához! 

Apróhirdetések 
Szolgáltatás 

 Igazolványképek 5 perc alatt !  
(6 db-os sorozat) 

  
Községháza II. emelet (balra).  

Hétfőtől-péntekig   
13:00 - 16:00 között!  

 
Kállai Gézánál tavaszi és nyári virágméz 

eladó (gyümölcs, akác, hárs). 
Méhcsaládok eladók! 

Nagydobrony, Sport utca, 2 szám. 
Tel: 714-253 

 
Privatizált telek eladó a Tavasz utcában. 

Érd.: 80989433005. 

 
Tegye szebbé udvarát!  

 
Virágok széles választéka —

mályvák, muskátlik, betoniak, 
bagobák, neméziák — kapható   

Ady E. utca 39. szám alatt.  
 

 
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. 

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 
• hőszigetelt ablakok és ajtók bármilyen kivitelezésben 
• asztalok székek a megrendelő igénye szerint 
• nyújtó-, vágó és kloffoló deszkák 
• rönkfaházak és gyerekcsúszdák minden méretben és mennyiségben 

Az infláció nem befolyásolja az árainkat 
Tegye egyedivé általunk  kertjét és lakását.Tegye egyedivé általunk  kertjét és lakását.Tegye egyedivé általunk  kertjét és lakását.Tegye egyedivé általunk  kertjét és lakását.    

Érdeklődni a 80988405441-es telefonszámon lehet 

 Vízszivattyúk, tartozékok víz-, gáz-, központi fűtés-vezetéshez. 
Megrendelésre belső tatarozáshoz: spaklik, gipszkarton, laminált padló, műanyag 

lambéria, festékek, gázkazánok, radiátorok stb. valamint házak külső és belső hőszi-
geteléséhez szükséges anyagok:habszivacs, üveggyapot, kőzetgyapot, csemperagasz, 

háló, dübel, nemes vakolat. 
Nagyobb tétel vásárlása esetén igény szerint házhoz szállítás. 

5. sor (a boltsorral szemben) az újpiac területén. 
Tel: 80976838444   ill.   80501012602               

 Varga István 

Masszázs ágy működik a FEHÉRNEMŰ üzlet 2. 
emeletén. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

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

Tóth Marianna 

Új szolgáltatás:  
– lábmasszázs,  
– kézi masszázs 

Masszázsterápiai gerincbántalmak 
megelőzésére és kezelésére!!! 

Nagy „Kojsza” Diana szeretettel vár-
ja leendő Új-  és Meglévő ügyfeleit 

újonnan nyitott  
Manikűr-, Műköröm építő  

””Porcelán és Zselés””  
szalonjába!  
Elérhetőség:  

Tel.: (050) 9942032,  714-302.  
Nagydobrony, Kisdobronyi út 89.  

Szövetkabátok és öltönyök  
tisztítását vállalom. 

 
Elérhetőség: Csongor út 84. 

Tel.: 80969491032 
Sándor Krisztina 

A piac hátsó bejáratánál új épületben  

HÁZTARTÁSI ELEKTRONIKAI  
cikkeket árusító üzlet nyílt a készülékek széles választékával.  

Megrendelésre hűtő és fagyasztóládák, 5 év garanciával! 
Hitelre való vásárlás is lehetséges. 

Érdeklődni Krisztinánál lehet: 80501571562.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eladó a piac fősorán 18 m2 konténer. Érdeklődni a fenti mobilszámon lehet! 

Nagydobronyban (Tavasz út 41) sürgősen eladó egy te-
lekhely: 0,17 ha, 10x10-es fundamentum, gáz, víz és vil-

lany már az udvarban. 
Érdeklődni Marikánál, a 80958622051-es telefonszámon 

lehet.  
Ár megegyezés szerint.  


