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 Május 30-án került sor a 
Nagydobronyi Református Líceum balla-
gási ünnepségére. Az ünnepség megkezdése 
előtt a ballagó diákok utoljára végigvonultak 
a 3 évig otthonul szolgáló intézmény termei-
ben és a kollégiumokban, majd elfoglalták 
helyeiket a Nagydobronyi Református 
Templomban, az ünnep hivatalos megkezdé-
séhez. Az éneklések után Horkay László 
lelkipásztor tartott prédikációt, melyet imád-
ság, a ballagó diákok és tanáraik megáldása 
követett.  
 Az ünnepség folytatásaként sor került 
a meghívott vendégek bemutatására, majd 
Katona Béla igazgató búcsúzott el a végző-
söktől felvértezve őket jótanácsokkal. 
 A ballagókat 
két igével köszöntöt-
te   Nagy Béla, a Kár-
pátaljai Református 
egyházkerület világi 
gondnoka. Biztató 
szavakkal látta el a 
végzősöket, sok si-
kert kívánt számukra  
Orosz Ildikó, a II. 
Rákóczi Ferenc Kár-
pátaljai Magyar Főis-
kola elnöke, majd 
pedig Gazda Erzsé-
bet, az Ungvári Járási 
Pedagógusok Szak-
szervezetének elnö-
ke. 
 Az ünnepség a 

továbbiakban a líceum udvarán folytatódott, 
ahol meghitt hangulatban, énekekkel, ver-
sekkel búcsúztak a végzősök tanáraiktól, 
nevelőiktől, valamint a líceum alsóbb osztá-
lyaitól. Majd a másodikosok átadták a  ta-
risznyákat, néhány kedves szóval és dallal 
búcsúzva. 
 Katona Béla igazgató és Kolozsy 
András lelkész-igazgató kiosztotta a több 
tucat oklevelet, melyeket a tanulók érdemel-
tek ki a különböző tantárgyi vetélkedőkön.  
 A tartalmas, szép ünnepség után a 
szülők, rokonok, barátok gratulációja követ-
kezett, mely szerény fogadáson folytatódott 
a líceum étkezdéjében.   

  Május 29-én immáron nem a tan-
órákra, hanem búcsúünnepségre hívogatott a 
csengő szava. A Nagydobronyi Középisko-
la folyosói, tantermei virágdíszbe öltöztek, 
hogy a most ballagó diákok a legszebb em-
lékeket őrizzék meg az alma máterről, mely-
nek falai között tizenegy hosszú évet töltöt-
tek. Ahová - most visszaemlékezve - még 
félős kisdiákként, szüleik kezébe kapaszkod-
va léptek be először, s ím mostanra felnőtt, 
érett ifjakká váltak. Arcukon mosoly, de 
belül mégis kicsit szomorúak, hogy itt kell 
hagyni iskolájukat, a barátokat, a kedvenc 
tanárokat.  Most visszaemlékeznek a  sok-
sok együtt eltöltött órákra, a diákcsínyekre, a 
dolgozatoktól való félelemre, a közös kirán-

dulásokra, a vidám iskolai évekre. Véget ért 
a sokszor gondtalannak nevezett gyermek-
kor. Még néhány erőpróba - érettségi vizs-
gák -, s a most ünneplőbe öltözött 53 fiatal 
nekivág a nagybetűs Életnek. Ki tovább 
folytatja tanulmányait, ki pedig munkába áll.  
 Égi áldás (eső) kísérte az ünnepséget, 
amely emiatt az iskola dísztermében zajlott. 
A köszöntő beszédek után sor került a stafé-
ta átadására, a tizedikesek a ballagók vállára 
akasztották a jelképes tarisznyát, a legkiseb-
bek verssel köszöntötték a végzősöket, végül 
Horkay László püspök a szeretet, a bibliai 
útmutatás fontosságára hívta fel a figyelmet, 
majd Isten áldását kérte az élet útján most 
elinduló fiatalokra. 

Tanévzáró ünnepségek 

Közlemény 
Az ÚJKRUMLIFESZTIVÁL a KMKSZ helyi alapszervezete és 
a polgármesteri hivatal szervezésében 2009. június 21-én kerül megrende-
zésre. A program egyeztetése még folyamatban van, minden kivitelezhető 
ötletre nyitottak vagyunk, kérjük jelentkezzenek a szervezőbizottságnál, 
vagy a polgármesternél, vagy Őrhidi Lászlónál.   

Felhívás 
 Felhívjuk azon lakosok figyelmét, akik bérelt földel rendelkeznek a 
következő földterületeken: Aranyosdomb, Csergedomb, Róttag, Külső-
rekesz, Szulinál, Talicskadomb, Nagysamutag, Ferkitag, Gyümölcsös, 
Patakoldal, Átalut, Szapat és egyéb helyeken, legyenek szívesek június 
folyamán jelentkezni a községházán a bérleti szerződések meghosszabbí-
tása végett. Ezen földek bérleti szerződése ugyanis 2009-ben lejár. Aki 
nem jelentkezik június hónap folyamán meghosszabbítani bérleti szerző-
dését, azok elveszítik a jogukat a föld használatára, és más földigénylők-
nek lesz kijelölve. 

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. 

HIRDETMÉNY! 
 A Nagydobronyi Középiskola felvételt hirdet a 2009-2010-es tanév-
re: 
— az 1. osztályba azon gyerekek számára, akik 2009. szeptember 1-ig 

betöltik a 6. életévüket. A jelentkezéshez szükséges 
iratok: a gyerek keresztlevele /fénymásolat/ és 
orvosi igazolás; 

—a 10. osztályba. Szükséges iratok: keresztlevél /fénymásolat/, kilence-
dikes bizonyítvány.  

 Jelentkezni az iskola titkárságán lehet minden hétköznap 8-tól  11-
óráig már június elsejétől. 

 A Nagydobronyi Középiskola igazgatósága 

A Nagydobronyi Középiskola 1999-es végzősei osztálytalálkozót szervez-
nek. A megbeszélés időpontja június 14-én 14:00 órai kezdettel a STING 

előtti téren. Szeretettel várunk mindenkit. 
A Szervezők 

 A Nagydobronyi Állami Kommunális vállalat felszólítja  
azokat a lakosat,  akik még nem fizették be  a 2009-es első fé-
lévre szóló szemétszállítási díjat,  haladéktalanul tegyék meg 
június folyamán.  
 2009-ben a személyek utáni díj 1,5 hriveny. A befizetése-
ket a községházán minden munkanap megtehetik Ráti Anitánál 
(első ajtó balra).  

 A Nagydobronyi Polgárőrség vezetősége 
felhívja a lakosság figyelmét a hatékonyabb szol-
gálat érdekében arra, ha bármilyen gyanús dolgot 
észlelnek éjjelente, ne habozzanak, azonnal hív-

ják az ügyeleti telefonszámot: 

714-244.  
Falunk védelme közös érdekünk! 



Innen-onnan 

Minőséget síkművelésből is 
Ilyenkor az újkrumpli betakarí-

tása után, elgondolkodtató, hogy 
mi kerüljön másodnövényként a 
kertbe. A több évtizede fűszerpap-
rikát ültettünk, a jövedelmezősége 
évjárattól függő, ráadásul krumpli 
után a paprika növényvédelmi 
okokból is kifogásolható.  

Ajánlanám a füszerpaprika ülte-
tése helyett a síkművelésű uborka 
vetését, ültetését. Termőképessége 
reálisan megközelítőleg 10 kg mé-
retes uborka (6-12 cm) /m2, ha 
most vetünk, az első termések júli-
us elején lesznek, akkor, amikor 
beindulnak a konzervgyárak gyár-
tósorai, ami árfelhajtó hatással bír. 
Előnye a síkművelésnek, a vi-
szonylag alacsony beruházási 
szükséglet, nem kell támrendszer, 
háló, huzal, elmaradnak a zöld 
munkák, stb. Hátránya – a kordon-
hoz képest –, alacsonyabb termés-
átlag, a nehezebb szedés, esetleges 
növényvédelmi gondok. Mindeze-
ket a jövedelmezőséget befolyáso-
ló tényezőket összevetve szerintem 
haszonnal lehet síkművelésű ubor-
kát termeszteni (csak öntözött kö-
rülmények között).  

Hogyan csináljuk! 
A krumpli betakarítása után 

jut tassunk ki  5  kg/  100 
nitroamofoszkát, majd alakítsunk 
ki bakhátakat 1,5 m-s távolságra 

egymástól. Tőtávolság helyrevetés 
esetén 20 cm, palántánál szintén. 
Ha szükségét látjuk vetés, ültetés 
előtt, használjunk Forse talajfertőt-
lenítő granulátumot. Talajápolás, 
ha nincs feketefóliás vagy szalmás 
talajtakarás, az állomány gyomta-
nításából áll sekély kapálással, 
gyomlálással.  

Az öntözést célszerű csepegtető 
csővel megoldani. A tápoldatozást 
akkor szabad elkezdeni, amikor a 

növényen kb. 6 cm-es termések 
vannak. Ezzel elejét vehetjük a 
túlzott lombnövekedésnek. Az 
öntözések során egy alkalommal 4-
5 l/m vizet adjunk ki tápoldat for-
májában (jól bevált recept — 60 
dkg ammónium–nitrát, 40 dkg 

kálium-nitrát, 15 dkg keserű só/1 
m3 víz). 

Gyakori probléma a termelők 
körében, hogy  a támrendszeres 
termesztésben megszokott módon 
tápoldatoznak. Ennek rendre az a 
következménye, hogy  

– hogy túl buja lesz az állomány 
– a nagy lombban nehezebb 

megtalálni a kívánt méretű termést 
– a kevés fény miatt világosabb 

színű lesz a termés a kívánatosnál 
– fokozott növényvédelmi prob-

lémákra kell számítani. 
Igyekezzünk tehát csak minden 

2-3 naponként öntözni, nyílván ez 
talajtípus és időjárásfüggő.  

 
A kondíciójában meggyengült 

uborkát Mikramid lombtrágyával 
lehet jól stimulálni, ajánlott adagja 
3 dkg/10 l víz.  

A síkművelésű uborka növény-
védelme leginkább a perenoszpóra 
leküzdésére irányul, a hajtatásban 
megszokott szerek használatosak. 
A fóliás termesztéssel ellentétben, 
a takácsatka nem szokott gondot 
okozni.  

Mivel a konzervgyárak legin-
kább a szemölcsös uborkát vásá-
rolják fel, ajánlom a Satina F1 fajta 
használatát. Tanácsért, magért akár 
hozzám is lehet fordulni.  

Őrhidi László 

 Vegyes eredmények a májusi fordulókon  
Az Ungvári Járási Bajnok-

ságban a májusi fordulók vegyes 
eredményeket  hoztak  a 
nagydobronyi csapatnak.  

Május 3-án Nagydobrony 
Kincses csapatát fogadta és a fel-
nőttek  1:1-es döntetlent vívtak ki, 
míg az  ifjak elveszítették a mér-
kőzést 0:1-re.  

A következő vendégszerep-
lésre május 10-én Hugylovon ke-
rült sor, ahol a hazaiak fölénye 
érvényesült és7:2-es győzelmet 
arattak (ifjak 3:0). 

Május 17-én a Linci - 
Nagydobrony mérkőzés sem ho-

z o t t  n a g y  s i k e r e k e t  a 
dobronyiaknak. A felnőtt csapat  
4:2-es vereséget szenvedett, bár az 
ifjak kiharcolták a 0:1-es győzel-
met. 

Május 24-én ismét hazai pá-
lyán folytatódott a bajnokság me-
nete a szurkolók nagy örömére.  
Sztorozsnyica látogatott  a 
nagydobronyi stadionba. Fölényes 
szerepléssel a hazaiak 4:1-re le-
győzték a vendégeket  ( Ifjak 0:1). 

Május 31-én ismét kisebb 
csalódás érte futballistáinkat és a 
szurkoló gárdát mivel az Orihovci 

- Nagydobrony mérkőzés eredmé-
nye  2:0 lett (Ifjak 4:1). 

A következő fordulóra június 
7-én kerül sor, ahol Nagydobrony 
Nagyláz csapatát fogadja. A mér-
kőzések kezdete 14:30– ifi, 16:00 
felnőtt.  

Még néhány forduló van 
hátra a bajnokság első köréből, és 
még nincs minden elveszve. Csa-
patunk most a középmezőnyben 
rostokol, de bízunk benne, hogy 
eljutnak a dobogóig.   

 Eladó a Kisdobronyi út 77. sz. alatt ideiglenesen el-
helyezett , a Nagydobronyi Állami Fogyasztási Szövetke-
zet tulajdonában lévő konté-
ner-üzlet (polcokkal beren-
dezve, szállítható állapotban). 

Érdeklődni a szövetkezet  
irodájában (Kisdobronyi út 
124.) , vagy a 714-249-es 

számon.  

 Sok kertész 
keresi a hajtatott pa-
radicsomon gyakran 
t a p a s z t a l h a t ó 
levélpödrődés okát. 
 Noha tudjuk, 
hogy sokszor csak 
mint látvány zavaró, 
a termés mennyiségre 
és minőségre nincs 
számottevő hatással, 
egyes esetekben 
azonban jelzésértékű 
is, mert néhány be-
tegség fejlődési rend-
el lenességgel  is 
együtt jár, azokat 
ideje korán jelzi, még 
akkor, amikor könnyen orvosolha-
tók, megszüntethetők. 
 A levélkanalasodás- vagy 
pödrődés nemcsak a paradicsomra 
jellemző, megfigyelhető a kukori-
cánál, a tojásgyümölcsnél, az ubor-
kánál, a görögdinnyénél, csakhogy 
a legismertebb eseteket említsem. 
Fertőző betegségek, élettani rend-
ellenességek és kezelési hibák 
egész sora okozhatja: - vírus fertő-
zés (ilyenkor a levél üvegszerűen 
törékeny), rézhiány (a gyakorlat-
ban alig fordul elő), alacsony pára-
tartalom (az idén erre volt több 
példa), helytelen kezelés következ-
tében (pl. erős levelezés, amikor 

egyszerre 4-5 
levelet is eltá-
v o l í t a n a k ) , 
néhány táp-
elem súlyos 
hiányának kí-
sérő tünete 
(nitrogén, fosz-
for, kálium, 
magnézium) , 
fertőző levél-
betegségekkel 
( a l t e r n á r i á s 
s z á r a z f o l -
t o s s á g , 

kladospóriumos betegség) együtt 
járó tünet. 
 Tapasztalataim szerint idén 
a felsoroltak közül a leggyakoribb 
kiváltó okok az alacsony páratarta-
lom és a hely-
telen kezelés-
ből adódó 
s tresszha tás 
voltak. Az 
alacsony pára-
tartalom kö-
vetkeztében a 
gombás és 
baktér iumos 
f e r t ő z é s e k 
száma keve-

sebb volt, mint az előző évben 
vagy mint több év átlagában. 
 Nagyon jónak bizonyult az 
egyre több helyen alkalmazott 
üvegház festés és raschel hálós 
árnyékolás. Nemcsak a tűző naptól 
lehetett így védeni a növényeket, 
hanem a páratartalom is kedvezőb-
ben alakult a hajtatóház légterében. 
 A tapasztalt szemek még 
egy jelenséget megfigyelhettek. Az 
árnyékolatlan házakban vagy sza-
badföldi támrendszeres paradicso-
mon a bogyók kocsány felőü olda-
lán káliumhiányra emlékeztető 
sárgás barna karima vagy ahogy 
szaknyelven mondjuk "gallér" kép-
ződött. A nagy meleg és a rendkí-
vül erős fény hatására ugyanis a 
termés élénk piros színét adó szín-
anyagok nem tudtak olyan minő-
ségben és olyan mértékben kiala-
kulni, mint kedvezőbb körülmé-

nyek között. 
 A hosszúkultú-
rás paradicsomhajtatás 
sikere és megvalósítha-
tósága elsősorban a 
klímaszabályozás kér-
dése, a melegtől, a tűző 
naptól és az alacsony 
páratartalomtól való 
védelem. 

 
Őrhidi László 

Levélpödrődés a paradicsomon  Befejeződtek a magyarországi Aranycsapat Alapítvány által 
szervezett Kárpát-medencei Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság 
kárpátaljai selejtezői, amit régiónkban az Ukrajnai Magyar De-
mokrata Szövetség (UMDSZ) koordinált. 

Az Ungvári járás selejtezőinek a múlt évhez hasonlóan az idén is 
Nagydobrony adott otthont, amelyen többek között jelen volt Szilvási 
Zoltán polgármester, Kőszeghy Mária, az UMDSZ járási szervezeté-
nek elnöke, Szanyi Béla ügyvezető alelnök, Nagy György, az országos 

szövetség koordinátora. 

A megmérettetésen – amelyen a magyar tannyelvű középiskolák 
indítottak csapatot – kiderült: a járásban még mindig a nagydobronyi 
csapat az úr. Emlékeztetőül: a házigazdák az idősebbek kategóriájában 
a múlt évben is az élen végeztek, és a beregszászi megyei döntőben 
csak egy hajszállal maradtak le a magyarországi nagydöntőről. 

 

Eredmények: Eszenyi Bocskai István Középiskola – Kisgejőci 
Középiskola 2–0, Nagydobronyi Középiskola–Sislóci Dobó István 
Középiskola 2–1, Eszeny –Sislóc 0–1, Nagydobrony–Szürtei Középis-
kola 7–0, Nagydobrony–Kisgejőc 7–0, Szürte–Sislóc 0–2, Kisgejőc–
Sislóc 0–3, Szürte–Eszeny 0–1, Szürte–Kisgejőc 0–0, Nagydobrony–
Eszeny 0–0. 

 A KMKSZ helyi alapszervezete az ez évi rendes 
közgyűlésén elhatározta, hogy felújítja a 2. világháború-
ban és a sztálini önkény áldozatainak 1992-benfelállított 
emlékművét, a magyar államalapítás 1000. évfordulóján 
állított emlékkövet. A munka elvégeztetett, és ezúton sze-
retnénk megköszönni azoknak a szervezeteknek, vállala-
toknak, magánszemélyeknek anyagi és egyéb dologi segít-
ségét, akik hozzájárultak a vállalt feladat elvégzéséhez. 

Hidi László,  
a KMKSZ helyi  

alapszervezetének elnöke 

Köszönetnyilvánítás 

UMDSZ futballtorna  
dobronyi fölénnyel 



Események, köszöntők, hirdetések 

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

tésnapja alakalmából  
SzanyiSzanyiSzanyiSzanyi----Szabó Béla, Baksa Géza, Szanyi IstvánSzabó Béla, Baksa Géza, Szanyi IstvánSzabó Béla, Baksa Géza, Szanyi IstvánSzabó Béla, Baksa Géza, Szanyi István    

képviselőket.  
 

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

Június 28-án ünnepli 1. születéspapját  
Hofinger Máté. 

Ebből az alkalomból köszöntik őt szülei, nagyszü-
lei, keresztszülei és dédnagyszülei. 
„Mosolygó arcod boldoggá tesz minket,  

a nyári napsugár ragyogja be szíved.  
Útjaidat mindig szerencse kísérje,  
dobogó szívedet sok-sok öröm érje.  
Isten napjaidat minden jóval áldja,  

a mi szerető szívűnk ezeket kívánja.” 

Május 14-én ünnepelte 4. születésnapját  
Walenta Barbara.  

Ebből az alkalomból köszöntik őt szülei, nagy-
szülei, keresztszülei, Éva és Detti. 

 
"Születésnapodon kívánok neked sok szépet, 

Legyen vidám, derűs számodra az élet! 
Szerencse galambja mindig feléd szálljon, 

Légy boldog sokáig ezen a világon." 

Nagydobronyban május 28-án ünnepelte 5. születésnapját 

Ráti Emese. 
Ebből az alkalomból köszönti anyukája, apukája, testvére 

Bécike és a nagyszülők. 
„A legszebb rózsaszál neked nyílik éppen, mert születés 
napod ünnepled, anyukádnak, apukádnak legnagyobb 

kincse. Dobogó szívedet sok-sok öröm érje. Szeress min-
ket, mert mi nagyon szeretünk, hisz olyan jó elmondani, 
hogy te vagy nekünk. Kérjük a jó Istent, óvjon, védjen 
téged, adjon neked egészséget, hosszú boldog életet.” 

Május 18-án ünnepelte 7. születésnapját 

Cserepányinyec Orsolya Marianna. 
Ebből az alakalomból köszöntik őt szülei,  

testvérei és nagyszülei.  
Hét éve már, hogy a világra jöttél,  
a mi drága kincsünk akkor te lettél. 

Hétköznapjainkat bearanyoztad,  
családunkba a fényt, a napsugarat hoztad.  

Drága szemefénye lettél édesanyádnak,  
szíve büszkesége édesapádnak. 

Mi nagyszülők még a percet is áldjuk,  
mikor téged a karjainkba zártunk.  

A jó isten vezesse minden lépésedet, és kérjük, 
 hogy áldja meg az egész életedet. 

Május 17-én ünnepelte 8. születésnapját  

Bakk Nikoletta Petronella. 
Ebből az alkalomból nagyon sok szeretettel köszöntik őt 

és kívánnak számára jó egészséget és gondtalan gyermek-
kort szülei, nagyszülei és testvérei.  

Születésnapodon nem kívánunk egyebet, 
csendes lépteidet kísérje szeretet.  

Szívünk szeret ezt ne feledd,  
a legtöbb mit adhatunk: a családi szeretet.  

Kérjük a jó Istent segítsen meg téged,  
adjon neked minden jót, erőt, egészséget.   

Május 24-én ünnepelte 6. születésnapját  

Pinte Sanyika. 
Ezúton kívánnak neki sok boldog születésnapot 

szülei, nagyszülei és kishúga Anna.  
 

Nem kívánunk Istentől kincset, gazdagságot,  
csak neked egészséget és boldogságot. 
Ha bármi baj van veled vagyunk jóban,  

rosszban, veled maradunk 
Drága szemefénye lettél édesanyádnak,  

szíve büszkesége édesapádnak. 
A szüleid még a percet is áldják,  
mikor téged a karjaikba zárnak.  
A jó istent arra kérjük szüntelen,   

 hogy áldjon meg hosszú boldog élettel tégedet. 

Születtek:  
Farkas István (Kirova u. 72) 
Szanyi Rebeka (Éger u. 36) 

Herceg Anna (Kossuth u. 93) 
Hete Petra (Kékpatak u. 11) 

Hete Sándor-Dorian (Éger u. 43) 
Iszák Anasztázia (Petőfi u. 23) 

Elhaláloztak: 
Deák Ferenc (Petőfi u. 27) 

Molnár László-József (Kossuth u. 16) 
Katona Sándor (Rákóczi u. 16) 

Katona Ferenc (Nagytemető u. 10) 

Anyakönyv (május) 

Nagy „Kojsza” Diana és Nagy Dóra  
szeretettel várják leendő  
Új- és Meglévő ügyfeleit  

 MANIKÜR-, MŰKÖRÖM építő és 
KOZMETIKAI  szalonjukba! 

Kozmetikai szolgáltatások: 
Festés, gyantázás, masszírozás és sminkelés! 

 
 
 
 
 

Elérhetőség:  
Tel.: (8050)9942032, 714-302. 

Nagydobrony, Kisdobronyi út 89. 
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köti egybe életét. köti egybe életét. köti egybe életét. köti egybe életét.     

    
Ezúton szeretne a tanács Ezúton szeretne a tanács Ezúton szeretne a tanács Ezúton szeretne a tanács     

sok boldogságot kívánni a leendő sok boldogságot kívánni a leendő sok boldogságot kívánni a leendő sok boldogságot kívánni a leendő 
házasok számára.házasok számára.házasok számára.házasok számára.    
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Angyalok hada vigyázott rád, 
Most 1 éve a szülőszobán. 
Édes mosolyra húzódott a szád, 
Veled örült ekkor: apád s anyád! 
Egyengettük eddig is az életedet, 
Segítettük első lépteidet. 
Bízvást számíthattál mindenben ránk. 
Angyalaid leszünk egy életen át! 
Jóban, rosszban mindig melletted leszünk, 
Ádám, mi téged nagyon szeretünk! 
Illatos virágszirmok, csicsergő madarak, 
A napragyogó fénye kísérje utadat. 
Akadálytól mentes s vidám éveket, 
Kívánunk nagyon boldog és hosszú életet.  

Június 6-án ünnepli 1. születésnapját 
Szanyi Ádám. 

      Ebből az alkalomból köszöntik őt szülei, nagyszülei, dédnagyszülei, a keresztszülők, 
valamint Marika és Dóra. 

 Május 27-én ünnepli 80. születésnapját csalá-
dunk büszkesége, a szerető férj, gondoskodó családapa, 

imádott nagyapa és dédnagyapa,  
Hidi András.  

 Ebből az alkalomból kívánunk számára erőt, 
egészséget és hosszú, békés, nyugodt életet: felesége 

Borbála, menye Piroska és családja, fiai: Sándor és csa-
ládja, Miklós és családja. 

 2009. május 16-án esküdött örök hűséget egymásnak Szanyi Tímea és Varga 
János Szakojban. Ebből az alkalomból kívánunk számukra sok boldogságot, családi har-
móniát és kérjük Isten áldását házaséletükre: szüleik, nagyszüleik, Andrea, Sanyi és ke-
resztlányuk Dorina. 

GRATULÁCIÓ 

Június 6-án ünnepli első születésnapját  
Dancs Regina. 

Ebből az alkalomból szeretettel köszönti őt anyukája, apukája, 
nagyszülei, testvére Szandika, keresztanyja és Bianka. 

Ezen a szép napon, azt kívánjuk neked,  
betegség és bánat kerüljön el téged. 

A szerencse galambja mindig feléd szálljon,  
te légy a legboldogabb ezen a világon.  

Ha az élet tova is szalad,  
a legdrágább nekünk akkor is te maradsz.  



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. 
 

 
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 , kosztümök és öltö-Szövetkabátok , kosztümök és öltö-Szövetkabátok , kosztümök és öltö-Szövetkabátok , kosztümök és öltö-
nyök  nyök  nyök  nyök  tisztítását vállalom.vállalom.vállalom.vállalom. 

Bőrkabátok tisztítása és festése. 
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! 

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 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. 


