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 2009. április 20.-án 
hétfőn az EuroClip-
EruroKapocs Közalapít-
vány támogatásából lét-
rejött Civil szervezetek 
egy település mindennapi 
életében címmel szakmai 
konferenciát szervezett 
Ajak Nagyközség Önkor-
m á n y z a t a  é s 
Nagydobrony település 
vezetése. Nagydobronyt 
40 tagú delegáció képvi-
selte, akik között képvi-
selők, tűzoltók,  polgárőrök, 
községházai munkások és 

vállalkozók kaptak helyet.  
(Folytatás a 2. oldalon) 

Ajak - Nagydobrony konferencia  

  Sajnos egész Ukrajnára elmondható, 
hogy rossz a közbiztonság, sok a betörés, a 
rablás, lassan dolgoznak a belügyi szervek. 
Miért van ez így? Legtöbbször azt a választ 
kaphatja az ember, hogy kevés a nyomozó, 
a járőr, amiből adódóan nem érnek ki idő-
ben, nem derítik fel a bűncselekményeket. 
Pénz természetesen nincs több embert al-
kalmazni, így a városoktól messzebb elterü-
lő falvakban, ha rendet és biztonságot sze-
retnének fenntartani  egyelőre a megoldás 
az  önkéntes polgárőrség lehet. 
 A lap márciusi számában beszámol-

tunk arról, hogy a Nagydobronyi Községi 
Tanács testülete elfogadta és megerősítette a 
polgárőri kezdeményezést és annak kezdő 
csapatát. Megtörtént az első közös gyűlés, 
ahol megválasztották közösen a 
Nagydobronyi Polgárőrség vezérkarát, be-
osztották az ügyeletet, bázisként pedig a 
helyi tűzoltóságot jelölték ki (mivel a tűzol-
tók többsége tagja az őrségnek). A tagok 
fizetést nem kapnak, sőt havonta 10 hr/fő 
tagsági díjat fizetnek. 

 Jelenleg 41 főt számlál az önkénte-
sekből álló gárda, melynek vezetőségébe 5 
tagot választottak. A többi 36 tag az ügyele-
tes tűzoltók mellé van beosztva.  
Szilvási Zoltán  Elnök 
Bátyi János         Elnökhelyettes 
Pankovics János  Titkár 
Kolozsi András    Könyvelő 
Szanyi-Szabó Béla  Szóvívő 
  1. csoport 
Katona Béla Ifjúság u. 30 (Csoportvezető) 
Bátyi László  Internacional u.14 
Bara József  Kisdobronyi út 16 
Úr Richárd  Internacional u. 3 
Baksa Zoltán  Csongor út 73 
Popovics János Csongor út 30 
Gábor Zsolt  Kisdobronyi út 38 
Ráti János  Virág u. 1 
Katona András Kisdobronyi út 136 
  2. csoport 
Úr Miklós    Kistemető u. 21 (Csoportvez.) 
Badó József  Felvég u. 7 
Úr Ferenc  Béke u. 5 
Balog László  Felvég u. 15 
Szanyi Km Zsolt Éger u. 4 
Szanyi-Szabó János Ady E. u. 35 
Szanyi István  Csongor út 103 
Szanyi Valér  Virág u. 3 
Szanyi Km Sándor Alvég u. 17 
  3. csoport 
Szanyi János   Béke u. 19    (Csoportvez.) 
Bátyi Viktor  Kossuth u. 19 
Fábián István  Ifjúság u. 20/2 
Nagy Zsolt  Ifjúság u. 13 

Bocskár Tamás Széchenyi u. 8 
Balog János  Csongor út 47 
Katona József  Tavasz u. 4/a 
Gönczi László Róttag út  
Balog Sándor  Csongor út 76 
  4. csoport 
Misák Sándor  Tavasz u. 38 (Csoportvez.) 
Nagy Imre  Rákóczi u. 63 
Bakk Barna  Vásártér u. 2/a 
Katona János  Kossuth u. 53 
Ráti Sándor  Éger u. 28 
Hete László  Csongor út 64 
Lukács Sándor Vásártér u. 1 
Hete Ferenc  Kossuth u. 57 
Nagy Ferenc  Éger u. 50 

 
 Ügyelni a tűzoltóknak most már mint 

polgárőrökként is egész nap kötelező és csak 
akkor értesítik a hozzájuk beosztott társakat, 
ha bejelentést kapnak ill. valamilyen rend-
bontást észlelnek. Elérhetőség a tűzoltósá-
gon van a következő telefonszámon a nap 
24 órájában: 714-244 (csak az indokolt 
esetekben hívják, mivel kijelzős telefon mű-
ködik, mellyel lenyomozhatók a telefonbe-
tyárok). 

 A belügyi szervek elég széles jogkör-
rel ruházták fel a polgárőrséget, amelyek az 
alapszabályzatban kaptak helyet. Elsősorban 
a fő feladat a rend felvigyázása falunkban. 
Ez leginkább a rendezvények  lebonyolításá-
nak biztosítása (falunapok, estek, stb.), 
gyors közbelépés betöréseknél és lopások-
nál,  nagyobb családi verekedéseknél, stb. A 
rend fenntartása az ökológiai tisztaságra is 
vonatkozik: pl. szemét– vagy szennyvízelhe-
lyezés a nem kijelölt helyre, jogtalan halá-
szat v. vadászat, stb.,.  (Az említett szabály-
sértésekért büntetés szabható ki, ill. az utób-
binál őrizetbe vétel míg a az illetékes hatósá-
gok emberei nem érkeznek meg. ) 

 Továbbá a polgárőröknek jogukban 
áll részt venni a rendvédelmi szervekkel 
bármilyen munkában, igazoltatni a gyanús 
személyeket, gumibotot, sokkolót, bilincset 
alkalmazni, ha nagyon szükséges.  

 Felmerülhet a kérdés az olvasókban, 
hogy nem lesznek-e visszaélések a tagoknál. 
Amennyiben erre példa lenne, azt a tagot a 
testület azonnal kizárja soraiból, ha pedig 
valamilyen bűncselekményt követ el ügye-
letben polgárőri tisztségére hivatkozva, arra 
az ukrán törvények által kimondott bünteté-
sek többszöröse érvényes.  
  
 Lassan érik a termés, zöldülnek a 

fóliasátrak a primőröktől, kezd viszketni a 
tolvajok marka is. A Nagydobronyi Polgár-
őrség itt szeretné felhívni a figyelmet a fo-
kozott éberségre.  

Indul a polgárőrség.  
Megválasztották a vezetőket. Elkészült az ügyeleti be-

osztás 

 Az elmúlt év novemberében számoltunk be arról, hogy az ukrán közjegy-
zőkre vonatkozó törvénykönyv 2008. október 1-én kelt №614-VI számú tör-
vény értelmében a községi tanácsok eddig felhatalmazott személyétől 
(jegyzőjétől) megvonták a különböző dokumentumok hitelesítésének jogkörét. Az 
országunkban zajló káoszt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 2009. április 
1-től eltörölték a fent említetett korlátozást. Így a lakosok ismét a falu jegyzőjé-
hez fordulhatnak a következő dokumentumok hitelesítésének ügyében:  
 — mindennemű meghatalmazás (anyakönyvi hivatalba, adóhivatalba, járási 
hivatalba, bankokba, nyugdíjosztályra, szociális osztályra, rendőrségre, bíróságra) 
 — lemondó, illetve hagyatékfelvételhez szükséges kérvények hitelesítése 
 — lakcímbejelentő laphoz szükséges beleegyező nyilatkozat hitelesítése 
 — aláírások és okmányok másolatának hitelesítése. 
 
A Nagydobronyi Községi Tanács titkársága kedden és csütörtökön fogadja a 

lakosokat 8:00 — 16:00 (ebédidő 11:30 – 12:30) között. 

Ismét lehet hitelesíttetni a falu jegyzőjével  

 A Nagydobronyi Polgármesteri hivatal értesíti a lakosokat 
arról, hogy a következő ünnepnapok alatt nem lesz ügyfélfoga-

dás, az iroda zárva lesz.  
Május 1. (péntek) 
Május 4. (hétfő) 
Május 11. (hétfő) 

Június 1. (Pünkösd Hétfő ) 

.A Nagydobronyi Polgármesteri Hivatal kollektívája sok szeretettel kö-
szönti Ráti Erzsébetet,  

a Községi Tanács titkárát  közelgő jubileumi születésnapja alkalmából.  
Ezúton szeretnének kívánni számára hosszú boldog életet, 

erőt ,egészséget, szeretetet, boldogságot, további eredményes  munkát. 
Kívánják, hogy minden nap hozzon örömöt és sikereket az életében. 

"A Te ünneped a mienk is, Veled örülünk ezen a napon, 
 Tudnod kell, hogy fontos vagy nekünk nagyon. 

 Tőlünk most ezeket az őszinte mondatokat kapod, 
 Kívánunk Neked Boldog Születésnapot!..." 

A Nagydobronyi Községi Tanács  
felhívja azon lakosok figyelmét, akik használják elhunyt hozzátartozóik 

nevén szereplő, a „Győzelem” kolhoz által szétosztott földterületeket (1,3 
ha), és a földet nem íratták át a saját nevükre, minél előbb rendezzék a ha-

gyatékfelvételt!  
Ukrajna Jelenlegi törvénye szerint az elhalálozást követő 2 éven belül át-

szállhat a föld tulajdonjoga a Községi Tanácsra.  
Bővebb információ végett forduljanak a Községháza dolgozóihoz. 

Köszönetnyilvánítás 
Köszönetet szeretnénk mondani azoknak, akik Sebők Tibort elkísérték utolsó útjára 

és sírján a kegyelet virágait elhelyezték, valamint a család fájdalmában osztoztak. 
A gyászoló család 

A Nagydobronyi Tanács Önkormányzata és Végrehajtó Bizottsága mély részvét fe-
jezi ki Őrhidi Lászlónak, a Végrehajtó Bizottság tagjának, aki édesanyját gyászol-

ja. 

 A Községi Tanács felszólítja a lakosokat arra, hogy mindenki csak a saját 
földterülete mellett lévő fákat irthatja ki. Mások  földterülete mentén való irtás  bűn-
cselekménynek, lopásnak számít. Az elkövetők ellen bűnvádi eljárás indítható!  



Innen-onnan 

Tápanyag visszapótlás a paprika példáján 
A tél, a kora tavasz a gazdálkodó szá-

mára a felkészülés ideje, a vetőmagok, 
input anyagok, vegyszerek, műtrágyák, 
gépek beszerelésének időszaka. Valamint 
annak az ideje, hogy megtervezze az el-
érendő termésmennyiséget a piacról is 
gondoskodjunk, az árú értékesítésének 
módjáról is legyen elképzelése. Az érték-
arányos eladásnak elengedhetetlen feltéte-
le a termelvényünk piacos megjelenése, 
hogy színben, formában, nagyságban, 
csomagolásban kívánatos legyen a vevő 
számára. Ezeket a követelményeket a 
termesztett növény csak megfelelő táp-
anyag utánpótlással tudja teljesíteni kellő 
agrotechnikával párosítva. A Terra Dei téli 
kurzusán gyakran hallani a gazdáktól azt a 
véleményt, hogy szántóföldön nem adunk 
egy tonna műtrágyát x tonna szerves trá-
gyát mondjuk a paprika alá, mert drága, 
mert nitrátos lesz, mert attól rossz ízű lesz, 
mert a termés rohadni fog, stb.  

Az alábbi cikk azért született, hogy a 
kijuttatandó talajtáp mennyiség — figye-
lembe véve az elérendő terméseredményt, 
termőhelyet — kiszámítható a szívemnek 
olyan kedves növény, a paprika példáján 
vezetem le, hogy 20 t paprika termés el-
éréséhez mennyi tápanyag kijuttatása 
szükséges időben a talajműveléshez és a 
paprika fenológiai állapotához igazítva. 
De a többi termesztett növényünk számára 
is elvégezhető az alábbi számtani művelet 
a burgonya, a káposzta, uborka, stb. fajla-
gos tápanyagigényét behelyettesítve a 
megfelelő helyre. Az alapelv az, hogy 
annyi tápanyagot vigyünk be a talajba, 
amennyit a termesztett növény termésével, 
szárával, gyökérzetével betakarítunk róla 
— így fenntartható a termőföldünk termő-
képessége a környezet terhelése nélkül.  

A trágyázás fő feladata, hogy elősegít-
se a növény optimális fejlődését és a legjö-
vedelmezőbb termesztési szinten lehető 
legjobb termés betakarítását tegye lehető-
vé. A jövedelmezőségi optimum felett 
nem érdemes több anyag– és munkakölt-
séget a termesztésre fordítani, mert ez a 
ráfordítás ugyan még lehet termésnövelő 
hatású, de már csökkenő jövedelmezősé-
gű.  

Gazdaságos tápanyag utánpótlás csak 
előtte tervezett rendszer szerint lehetséges. 
Ennek kidolgozásához számos a tápanyag 
igényt befolyásoló tényezőt kell figyelem-
be venni. Ennek alapján lehet a trágyázást 
érintő négy alapkérdésre választ adni, 
hogy mennyi tápanyagot, mit, mikor és 
hogyan adjunk a növénynek. 

Annak megállapítására hogy mennyi 
tápanyag szükséges a paprika kedvező 
fejlődéséhez, alapvetően a talaj minősége 
és tápanyagkészlete és a  paprika táp-
anyagigénye határozza meg. E fontos 
szempontok mellett még számos módosító 
tényezőt kell figyelembe venni, amelyek 
plusz - mínusz arányban kis mértékben 
módosíthatják a tápanyag szükségletet.  

A paprika termesztésre alkalmas tala-
jok három csoportba sorolhatók:  

— a kedvező tápanyag-, víz-, levegő 
gazdálkodású könnyen melegedő csernoz-
jomokra és barna erdőtalajokra.  

— a jó tápanyagkészletű, de rossz 
tápanyag-, víz-, levegő-, hőgazdálkodású 
és nehezen művelhető kötött réti talajokra.  

— a humuszban gazdag homoktalajok-
ra.  

A tápanyag utánpótlási rendszer kidol-
gozásának első lépéseként meg kell vizs-
gálni a termesztésre kiválasztott talaj táp-
anyagtartalmát, és agrokémiai jellemzőit. 
Az egyik, hogy ennek alapján tudjuk a 
talaj kultúrállapotát a termesztés kedvező 
színvonalát meghatározó nívón tartani. A 
másik, hogy ezzel okszerűbb és gazdasá-
gosabb tápanyag gazdálkodás valósítható 
meg, ugyanis a közepesnél nagyobb hu-
musz- és P-, K– tartalmú talajok esetében 
jelentős mennyiségű műtrágya takarítható 
meg. 

A talaj kedvező kultúrállapotának nagy 
termékenységéhez el kell érni a megfelelő 
humusz és tápanyagszintet. A jó humusz-
ellátottság középkötött talajban 3,5 %, 
homokon 2 %. Arra kell törekedni, hogy 
az adott talajban a stabil humusz szint 
kialakuljon, mert növekedésével arányo-
san javul a talaj kémiai és fizikai állapota 
és a műtrágyák is jobban érvényesülnek.  

A felvehető nitrogén mennyisége a 
talajban állandóan változik, értéke csak 
egy adott időpontban érvényes, ezért a 
talaj nitrogénellátottságának mértékének 
megállapítása a felvehető nitrogén alapján 
nem indokolt.  

A foszfor és a kálium estében 200 
ezrelék (ppm) P2O5 és 200 ppm K2O jelzi 
a talaj jó tápanyag ellátottságát. Ilyen 
tápanyagszintnél a termesztés során csak a 
termés kineveléséhez szükséges foszfor és 
kálium mennyiséget kell pótolni.  

A paprika tápanyag szükségletét két 
dolog alapján számíthatjuk ki: a termesz-
tésre kiválasztott fajta termőképessége és a 
paprika fajlagos tápanyagigénye szerint. A 
várható termésmennyiség kalkulálásánál 
nem a termeszteni kívánt fajta genetikai 
termőképességét kell figyelembe venni, 
hanem az adott területen elérhető — több 
évben megfigyelt — legnagyobb termés-
hozamot.  

A paprika fajlagos tápanyagigényének 
azokat a tápelem mennyiségeket értjük, 
amelyek egy egységnyi termés előállításá-
hoz szükségesek. Egy tonna termésre 
vonatkoztatva ez az érték 2,4 kg N, 0,9 
P2O5 és 3,4 kg K2O hatóanyag. 

A tervezett terméshozam és a fajlagos 
tápanyagigény szorzata adja az elméleti 
tápanyag szükségletet. Az összes szüksé-
ges tápanyag mennyiség a talajvizsgálati 
eredmény és a módosító tényezők figye-
lembe vételével számítható ki.  

A tápanyag hasznosulását nagy mér-
tékben befolyásolják a különböző talajok 
fizikai, vegyi és biológiai állapota, a klí-
ma, a művelési mód, a helyi adottságok, 
stb.: 

– sok nitrogén kerülhet a talajba, a 
talajlakó mikroorganizmusok nitrogén 
megkötő képessége által.  

– a pillangósok után értékes N vegyü-
letek maradnak az utónövény számára a 
földben.  

– a foszfor könnyen lekötődik a talaj-
ban. 

– a talaj humusztartalma elősegíti az 
ásványi műtrágyák hasznosulását. 

– a tápanyagfelvétel függ a talaj ph-
jától is, legjobb a gyengén savanyú kém-
hatás a paprika számára. 

– laza homokos talajokon könnyen 
előfordulhat a tápanyagok kimosódása. 

– a hőmérséklés, a besugárzás hatására 
változik a tápanyag felvétel üteme. 

– a nedvességtartalom nagy mértékben 
hat a tápanyagok hasznosulására. Száraz 
években foszfor és kálium hiány-tünet 
léphet fel, melyek bő vízellátás mellett 
megszűnnek.  

– az elővetemény visszamaradt és 
beszántott szármaradványai az első idők-
ben szintén tápanyagot von el a talajból. 

A felsorolt tényezők egy része a nö-
vény számára több tápanyagot biztosít, a 
másik része azok felvehetőségét gátolja. A 
kedvező és kedvezőtlen tényezők együtt-
hatásának eredményeként a kiszórt P, N, K 
a következő arányban hasznosul:  

N – 60-80 %,   
P2O5 – 20-40 %,  
K2O – 40-60 % 

A hasznosulás mértékének becslése a 
helyi adottságok figyelembe vételével a 
termesztő feladata. Ha a legjobb hasznosu-
láshoz tartozó kevesebb tápanyagot juttat a 
növénynek, kevesebb az elérhető termés, 
ha pedig szükségtelenül a legrosszabb 
hasznosulást veszi figyelembe és nagyobb 
mennyiségű műtrágyát használ fel — a 
termesztési költségeket növeli.  

 

A talajvizsgálati eredmények, a fajla-
gos tápanyag igény és a módosító ténye-
zők ismeretében kiszámítható az összes 
tápanyag szükséglet. Ennek eredménye-
ként a következő képlet segítségével szá-
míthatjuk ki: 

   N(t)+q (Nn) P(t) +q * P(N) 
ÖT=   * 100 +             * 

    é % * h %  é % * h % 
 K(t) + q K(N) 

*100+    *100 
 é % * h % 

ahol: ÖT= a hektáronként össz-
műtrágya mennyiség 

N– nitrogén 
P– P2O5 
K – K2O 

t – a talaj kedvező termőerejének fenn-
tartásához szükséges tápanyag mennyiség. 

n – 1 tonna termés előállításához szük-
séges tápanyag 

é – a tápanyag hasznosulása, % 
h – a műtrágya hatóanyaga %. 

 

Példa: egy közepes termőképességű 
talajon 20 t termést tervezve (Nt, Pt, Kt=0) 

a következő műtrágya mennyiség szük-
séges, ha a tápanyagot ammónium-nitrát 
(34 %), szuperfoszfát (18 %) és kénsavas 
káli (50 %) formájában juttatjuk ki. A 
hasznosulást alacsonynak (N – 60 %, P – 
20 %, K – 40 %) vesszük. 

 A képletbe behelyettesítve a kö-
vetkező eredményt kapjuk: 

ÖT= ammónium-nitrát 235 kg + szu-
perfoszfát 500 kg + kénsavas káli 340 kg. 

Összesen: 1075 kg műtrágya kijuttatá-
sa szükséges. 

A tápanyag szükséglet egy részét istál-
ló trágyával is kielégíthetjük. Jó hatású a 
30 t/ha mennyiség ősszel alászántva. A jól 
kezelt istálló trágya tonnánként 5 kg N, 
2,5 kg P2O5, 6 kg K2O hatóanyagot tartal-
maz, amelynek ≈ a fele az első évben 
hasznosul. Ezt a hatóanyag mennyiséget 
természetesen le kell vonni a kijuttatandó 
össz-műtrágya mennyiségből.  

A fenti számítást természetesen más 
megcélzott, az adott helyen reális, termés-
mennyiség (15 t vagy 25-30 t) esetében 
elvégezhető.  

Hidi László 

Ajak - Nagydobrony konferencia (folytatás) 
A konferencia fő irányvonala 

(ahogy a március 30. nálunk 
Nagydobronyban megrendezett konfe-
renciáé is) a tűzoltó egyesület és a 
polgárőrség tevékenysége, szervezett-
sége és működése volt. 

A szakmai nap egy közösen elfo-
gyasztott reggelivel vette kezdetét, 
majd a helyi református templom meg-
tekintése során Kovács Tibor reformá-
tus lelkész az egyház történetét ismer-
tette a jelenlévőkkel. 

A program következő állomása a 
Kisvárdai Hivatásos Önkormányzati 
Tűzoltóság laktanyájának megtekintése 
volt, ahol Kis-Szabó Ferenc tűzoltó 
alezredes, parancsnok ismertette a 
tűzoltók munkáját, bemutatta a tűzoltó-
laktanyát, a felszereléseket. A résztve-
vők megtekinthettek egy riasztást is. 

A vendégek a laktanya épületé-
nek megtekintése után, az Ajaki Műve-
lődési Központban előadásokat hallgat-
hattak meg. Elsőként Rubóczki Zoltán, 
az Ajaki Tűzoltó Egyesület parancsno-
ka beszámolt az egyesület történetéről, 
eddigi beavatkozásaikról, felszereltsé-
gükről és jövőbeni terveikről. A beszá-
moló után Varga Béla alezredes a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság Polgári Ve-
szélyhelyzet Kezelési Osztály osztály-

vezetője az igazgatóság és a tűzoltó 
egyesületek kapcsolatáról beszélt. 

Ezután kapott szót Szepesi István rend-
őr dandártábornok, a Szabolcs-Szatmár
-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság 
vezetője. 

 Szepesi István dandártábornok, 
megyei rendőrfőkapitány előadásában 
hangsúlyozta: a megyében a legfőbb 
társadalmi érték a rend. A szabolcsi 
rendőrök leterheltek, de jól oldják meg 

feladataikat. Évente mintegy 120 ezer 
bűncselekmény történik a megyében, a 

felderítési arány mégis jó. A rendőrség 
igen jó segítője a polgárőrség. A pol-
gárőrök megérdemlik az önkormány-
zatok támogatását, jó, hogy Ajakon az 
önkormányzat figyelemre méltó támo-
gatást ad a helyi polgárőröknek. Több 
előadásban elhangzott, hogy Kisvár-
dán és térségében, így Ajakon is jól 
működik a tűzoltóság, a tűzoltó egyesü-

letek védik az emberi életet és az embe-
ri értékeket. Ajakon az önkéntes tűzol-
tók többsége a saját pénzén vásárolt 
egyenruhát.  

Nagy Attiláné, a helyi Alapszol-
gáltatási Intézmény vezetője ismertető-
je következett, majd az Ajak Ifjúságá-
ért Közhasznú Közalapítvány kuratóri-
umának vezetője, Tormáné Szabó Ilo-
na ismertette az alapítvány tevékenysé-
gét. Az előadások, beszámolók között 
a helyi iskolások színvonalas műsora 
díszítette a konferenciát. 

Kerekes Miklós, Ajak polgár-
mestere a konferencia végén a zársza-
vában ezt mondta: a civil szervezetek 
nélkül elképzelhetetlen a települések 
fejlesztése. Ezek a szervezetek a híd 
szerepét töltik be a két település közt. 

Az elméleti előadások után kö-
vetkezett a hallottak gyakorlati bemu-
tatása, az Általános Iskola előtti téren, 
helyi tűzoltó egyesület tagjainak szer-
vezésében, a hivatásos tűzoltók közre-
működésével egy közúti baleset során 
való beavatkozásra került sor. 

A feltételezett helyzet két gépjár-
mű ütközése volt (a terület adottságai 
tökéletesen megfelelő volt erre). Az 
elsőnek kiérkező Ajaki Önkéntes Tűz-
oltók a füstölő gépjárműből a sérültet 
kimentették, és a már lángokban álló 

gépjármű oltását elkezdték, illetve a 
másik gépjármű áramtalanítását is 
elvégezték.  

Ekkor érkeztek a helyszínre a 
mentők (OMSZ Kisvárda), akik a sé-
rültek (köztük a gépjárműbe szorult 
súlyos sérült) ellátását kezdték meg. 
Ezután érkezett meg a helyszínre közel 
egy időben a Kisvárdai Hivatásos Ön-
kormányzati Tűzoltóság Kisvárda I-es 
és II-es gépjárműfecskendője, akik az 
önkéntesek tájékoztatása alapján a 
beszorult sérült kimentését végezték el, 
és a rendőrség baleseti helyszínelői. A 
rendőrök a terület lezárását a polgár-
őrökkel oldották meg, majd megkezd-
ték a helyszínelést. Végül az útszakasz 
letakarítását végezték el a hívatásos és 
önkéntes tűzoltók.  

A bemutató a Tűzoltó gyerekek 
esti imájának előadásával zárult, me-
lyet az Ajaki Tűzoltó Egyesület tagjá-
nak (Vasas János) fia szavalt el a 
résztvevőknek.  

A sikeres gyakorlat ( a sérültek is 
rövid idő alatt felépültek ) után a kon-
ferencia résztvevői egy közös kései 
ebéddel zárták a konferencia hivatalos 
részét, majd következett a hazautazás.  

HOTEL KORONA 
Szeretettel várjuk a kárpátaljai vendégeket. 

Nyaraljon nálunk kedvező áron! 

4200 Hajdúszoboszló, József Attila u. 8-12. 
Tel.:+36 52/271-970, Fax:+36 52/557-756 
E-mail: koronacs@t-online.hu 
www.hotelkorona.net 

Az előadásokat nagy érdeklődéssel fogadta a küldöttség. 
(További fotók: www.ajak.hu ) 

Eladó a Kisdobronyi út 77. sz. alatt 
ide iglenesen e lhelyezet t  ,  a 
Nagydobronyi Állami Fogyasztási 
Szövetkezet tulajdonában lévő konté-
ner-üzlet (polcokkal berendezve, 
szállítható állapotban). 
Érdeklődni a szövetkezet  irodájában 
(Kisdobronyi út 124.) , vagy a 714-

249-es számon.  

A nagydobronyi  

Privát Bank-ban  
lehetőség van a lakosok számára a kommunális díjak (gáz, villany, tele-
fon), különböző engedélyek (патент), tandíjak, adójárulékok befizetésére 
kézpénzben ill. hitelkártyán (v. kreditkártyán). 

A hét minden munkanapján várják az ügyfeleket 7:30 és 16:00 között 
(ebédidő nélkül). 

Kisdobronyi út 124.(A „szilpo” iroda mellett) 

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

Kerékpár és robogó alkatrészek, bukósisakok 
(motorbicikli, robogó abroncsok). 

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

(a régi FEHÉRNEMŰ üzlet alsó részlege). 

Ha érdekelnek az AVON kozmetiku-
mok és szeretnél 18-26 %-al olcsób-
ban hozzájutni a termékekhez, akkor 
jelentkezz! 
Amit az AVON nyújt: 
• ingyenes belépés 
• 1 hetes fizetési határidő 
• Akciók, ajándékok. 
Jelentkezz bátran a 80505506127-es 
telefonszámon és most garantált aján-
dékot kaphatsz! (Szabó Gyöngyi).  

A múlt havi számunkban a következő címben történt elírás miatt elnézést 
kérünk olvasóinktól! „Szempontok a fejeskáposzta hajtatásához” ( he-

lyesen: „fajtaválasztásához” ). 



Események, köszöntők, hirdetések 

Májusi születésnapi köszöntők!Májusi születésnapi köszöntők!Májusi születésnapi köszöntők!Májusi születésnapi köszöntők!    
A Nagydobronyi Községi Tanács ezúton szeretné köszönteni  közelgő szüle-

tésnapja alakalmából  
Ráti Erzsébetet,Ráti Erzsébetet,Ráti Erzsébetet,Ráti Erzsébetet,    

a Nagydobronyi Községi Tanács titkárát, 
    Pankovics Jánost,Pankovics Jánost,Pankovics Jánost,Pankovics Jánost,    

a Nagydobronyi Állami Kommunális Vállalat igazgatóját, 
Szilvási József,  Popovics János, Ráti Zsuzsanna, Kis F. BélaSzilvási József,  Popovics János, Ráti Zsuzsanna, Kis F. BélaSzilvási József,  Popovics János, Ráti Zsuzsanna, Kis F. BélaSzilvási József,  Popovics János, Ráti Zsuzsanna, Kis F. Béla    

képviselőket.  
Kívánnak számukra erőt, egészséget, sikerekben gazdag,  hosszú boldog életet. 

Születtek:  
Szanyi M. Martin (Csongor út 49) 

Balog Ádám (Kossuth u. 96) 
 

Elhaláloztak: 
Nyomó László (Ady E. u. 46) 

Balog Géza (Tábla u. 19) 

Sebők Tibor (Alvég út 24) 
Molnár D. János (Vásártér u. 36) 

F. Molnár Mária (Éger u. 18) 
Badó Gizella (Kistemető u. 26) 
Pinte András (Csapájev u. 4) 

Hidi Erzsébet (Csongor út 18) 

Anyakönyv (Április) 

Április  23-án ünnepelte 5. születésnapját  
Szanyi Alexa. 

 

Nem kérünk Istentől kincset, gazdagságot, csak neked egészséget és 
boldogságot. Vidám gyermekkort, gondtalan életet, léptedet kísérje 

mindig a szeretet. 
 

Ezt kívánja számára szülei, testvére Tibor és a nagyszülők. 

 

 Elektronikai cikkek: Hűtők, mosógépek, televíziók, DVD lejátszók, CD lejátszók, 
autómagnók, hangszórók, hálózati telefonok, porszívók, borotvák, hajszárítók, mikro-
hullámú sütők, presszó kávéfőzők és egyéb háztartási kellékek. 

A piac területén, az 5. sor végén. 

 Mobiltelefonok, valamint tartozékaik (töltők, akkumu-
látorok, előlapok, gombsorok, fülhallgatók, adatkábelek, to-
kok és táskák)  széles választékát kínáljuk.  

Kezdő csomagok és felöltőkártyák:  
 

MTC, Kyivstar, Life, Beeline. 

Május 3-án ünnepli 10. születésnapját 
 Ráti Ágica. 

Ebből az alkalomból köszöntik őt szülei, nagyszülei és kisöccse 
Ákos. 

„ Születésnapodra kívánunk 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 csak 
nálad.” 

 Növényvédő szerek nagy vá-
lasztékban, valamint lombtrágyák 
kis– és nagy kiszerelésben eladók a 
Petőfi út 17 sz. alatt  

Góré Istvánnál. 

Április 27-én ünnepelte 78. születésnapját  
Nagy Borbála. 

Ebből az alkalomból köszönti őt: lánya, fia, menye, unokái és déd-
unokái. Kívánnak számára erőt, egészséget, örömökben gazdag  

nyugdíjas éveket. 
Születésnapodon nem kívánunk egyebet, csendes lépteidet kísérje 

szeretet. Szívedben béke, lelkedben nyugalom, légy nagyon boldog 
ezen a szép napon! 

Nagy „Kojsza” Diana szeretettel 
várja leendő Új-  és Meglévő ügyfe-

leit újonnan nyitott  
Manikűr-, Műköröm építő  

””Porcelán és Zselés””  
szalonjába!  
Elérhetőség:  

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

Kedves házasulandó fiatalok! Kedves érdeklődők és leendő ügyfeleink!Kedves házasulandó fiatalok! Kedves érdeklődők és leendő ügyfeleink!Kedves házasulandó fiatalok! Kedves érdeklődők és leendő ügyfeleink!Kedves házasulandó fiatalok! Kedves érdeklődők és leendő ügyfeleink!    
 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 alkalmi csokrokat, kitű-
zőket és autódíszítést is vállalunk. 

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

 

A Nagydobronyi Községi Tanács kötelékén belül 2009. májusábanA Nagydobronyi Községi Tanács kötelékén belül 2009. májusábanA Nagydobronyi Községi Tanács kötelékén belül 2009. májusábanA Nagydobronyi Községi Tanács kötelékén belül 2009. májusában    
    1 esküvőre kerül sor.1 esküvőre kerül sor.1 esküvőre kerül sor.1 esküvőre kerül sor.    

 2009-ben ismét az Ungvári Járási Bajnokság felső ligájában indul 
Nagydobrony ifi és felnőtt csapata a tavalyi kitűnő szereplésnek köszönhetően. Az 
ez évi bajnokságban 10 község csapata mérheti össze erejét: Nagydobrony, Csap, 
Őrdarma, Kamjanica, Kincses, Nagyláz, Linci, Orihovci, Dubrovka, Hugylovo.  
 Az első forduló már mögöttünk van, melyen Nagydobrony nem kis sikereket 
ért el. Április 26-án Kamjanica fogadta a dobronyiakat, ahol az ifi csapat 0:0-s 
döntetlent vívott ki. A felnőtt csapat Kupás Zoltán gyönyörű találatával és egy ön-
góllal 2:0-s győzelmet aratott, melyre évtizedek óta nem volt példa.  
 Május 3-án Kincses csapata látogat Nagydobronyba, melyre szeretettel vár-
nak minden kedves futballrajongót. 

Ungvári Járási Bajnokság 
Sikeresen zajlott az első forduló 



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) 

Digitális fotók előhívása! 
Községháza II. emelet (balra).  

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

 
 

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.  
 

 
Menyasszonyi ruha eladó min-

den tartozékával! 
Tel: 80636916600. 

 
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!!! 

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.  

Csongor út 39 sz. alatt építőanyagok széles választékát kínáljuk:MŰTRÁGYA 
• cement  
• mészpor 
• hullámpala 
• tégla (dísz, szilikát, stb.) 
• fűrészárú (deszka) 

  GIPSZKARTON nagykereskedelmi áron kapható! 
 Építkezésekhez bármilyen építőanyag megrendelhető, bármilyen mennyiségben. Tételes 
vásárlás esetén házhozszállítás. 

 Ezen kívül fuvarozást is vállalunk. 
Lőrinc Ferenc                  Tel: 714-263       Mobil: 380966217206 


