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 A Nagydobronyi Állami Kommunális vállalat felszólítja  azokat a 
lakosat,  akik még nem fizették be  a 2009-es első félévre szóló szemét-
szállítási díjat,  haladéktalanul tegyék meg augusztus folyamán. 
(Következő számunkban leközöljük azon személyek névsorát, akik elma-
radtak a befizetésekkel).  
 2009-ben a személyek utáni díj 1,5 hriveny. A befizetéseket a kö-
zségházán minden munkanap megtehetik Ráti Anitánál (első ajtó balra).  

1 серпня 2009 року 
святкує свій 60-річній ювілей 

ВОЙТОВИЧ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ. 
Великодобронська сільська рада та виконавчий 
комитет сердечно вітає Вас із знаменною датою в 
Вашому жітті - 60 річчям! 
 Від усього серця бажаємо Вам міцного 
здоров’я та жіттевої наснаги, професійних успехів, 

сімейного счастя, злагоди та добробуту!  
 Хай мудрість та мир завжди супроводжують Ваше життя, а 
щастя та любовь ніколи не залишають Вашу родину. 

 A Nagydobronyi Községi Tanács felszólítja a lakosságot a portá-
ja körüli területek rendbetartására. A felszólítás főleg a füvel borított 
területekre vonatkozik (árokpartok, tópartok), mely egyes helyeken 
elérte a méteres magasságot. Ha önerőből nem tudják egyesek megol-
dani és nincs is kit megfizetni a munka elvégzésére jelezzék a község-
házán. Ott útbaigazítást kaphatnak, hogy ki és mennyiért végezné el a 
munkát (egy árokpart  és 
tópart levágatása együtt 
kb. 30-40 hr körül mozog 
motoros kaszával).  

A Takarékbank (Ощадбанк) nagydobronyi fiókintézetében (Csongor út 
2. sz, községháza)   

a kommunális és egyéb díjak befizetése mellett mostantól lehetőség nyílik  
valutaváltásra is.  

USD, EURO, HUNForint, Russian rubel. 
Nyitva tartás:  
Hétfő-péntek 
7:30 - 15:00  

(ebédidő 11:00 - 12:00 között) 

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 meghosszabbítani bérleti szerződését szeptember 1-ig, 
azok elveszítik a jogukat a föld használatára, és más földigénylőknek lesz 
kijelölve. 

FIGYELEM! 
 A Nagydobronyi Községi Tanács felhívja a lakosok figyelmét a 2009
-es földadó befizetésére. Az adót hétfőtől-péntekig fizethetik be a kö-
zségházán, 8:00 — 16:00 óra között, Ráti Anitánál. 
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 2009. augusztus 30-án 10. alkalommal kerül sor a falunap meg-
rendezésére, melyre minden kedves érdeklődőt szeretettel vár a 

Nagydobronyi Községi Tanács, a rendezvény főszervezője. 
Programok: 

 

13:00 – Megnyitó 
 

Kulturális programok: 
Színpadi fellépők: 

–NAGYDOBRONYI NAPSUGÁR ÓVODA 
–NAGYDOBRONYI GYERMEKOTTHON  
–NAGYDOBRONYI KÖZÉPISKOLA HÍMES NÉPTÁNC-

CSOPORTJA ÉS A VIRÁG TÁNCSTÚDIÓ 
–NAGYDOBRONYI KULTÚRHÁZ  

 

Sportprogramok: 
- Utcafoci 

- Ungvári Járási bajnokság 
 

Egyéb programok:  
Bográcsfőzőverseny 

 

20:00 – Slágerparty 
A műsorok és az időpontok változatásának jogát a szervezők fenntartják az időjá-

rásra való tekintettel! 

 Az Ukrán Posta nagydobronyi részlege 
szemmel látható megújuláson esett át. Ez nem 
csak az épület külső és belső felújítására vonat-
kozik, hanem a vezető személyére is.  
 Hidi Mária 30 éves munkaviszony utáni 
(előbb munkásként majd igazgatóként tevékeny-
kedett) nyugdíjba vonulását követően 2008. de-
cemberétől Molnár Erzsébet került a vezetői szék-
be. Rövid interjúnkban nála érdeklődtünk a posta 
üzemeltetéséről, szolgáltatásáról és személyes 
munkájával kapcsolatban.  
— Milyen kihívásokat rejt ez a munkakör, nehéz 
volt e beletanulni?  
 — Bár könyvelői háttérrel rendelkezem, 
hamar sikerült beletanulni az új munkakörbe, 
melyben kolléganőm sok segítséget nyújtott. Sok-
oldalú, minden napos munka, sokat kell beutazni 
a megyeszékhelyre, de így legalább nem unalmas. 
Egyre jobban tetszik, remélem megállom hosszú-
távon a helyem.  
— Milyen szolgáltatásokat nyújtanak a helyi 
lakosoknak?  
 — Elsősorban az újságok terjesztése,  a 
levelek és értesítések házhoz szállítása,  melyet 
kétnaponta végez el 4 postásunk. Sokan nem tud-
ják, hogy lehetőség van  
a postahivatalban a köz-
üzemi díjak befizetésére, 
melyekre kezelési költ-
séget nem számolunk 
fel. Továbbá az autósok 
figyelmébe ajánlanám a 
kötelező biztosítás meg-
kötésének lehetőségét a 
közismert PROVIDNA 
biztosítónál. Aki távo-
labb szeretne utazni meg 
tudjuk rendelni számára 
a busz, vonat vagy akár 
a repülőjegyet is, 5 nap-
pal az indulás előtt. So-
kan fordulnak hozzánk 
filmes fényképezőgé-
pekkel készült képek 
előhívattatásával, melyet 
a KODAK EXPRESS-el 
végeztetünk Ungváron.  
— Megújult az épület 
külseje, várható e még 
fejlesztés? 

 — Sajnos egyelőre csak a külső tatarozás-
ra kaptunk támogatást, de folyamatban van a bel-
ső részleg felújítása is, melyre már igen ráférne. 
Jelenleg a függönyök, a belső padlóburkolat és 
egy két modernebb bútordarab az, melyre na-
gyobb szükség lenne a kellemesebb munkakörül-
mények megteremtéséhez. Remélhetőleg még ez 
éven kivitelezhetővé válik mindez!   
— Most hogy bezárták a PRIVÁT bank helyi 
kirendeltségét azon nyugdíjasok, akik kártyára 
kapták havi járandóságukat miként térhetnek 
vissza a postai kiszállításhoz, ha egyáltalán visz-
szatérhetnek? 
— Éppen a napokban jártam utána a kérdésnek. 
Értesüléseim szerint a nyugdíjosztályon kell kér-
vényezni (3-as terem) azt, hogy a posta és postá-
sok szállítsák ki helybe a nyugdíjakat. Szívesen 
várunk vissza mindenkit, és persze az új nyugdíja-
sokat is. Itt szeretném megemlíteni, hogy nemcsak 
a különböző pénzjuttatásokat szállíthatjuk házhoz 
(nyugdíj-, gyes-pénzek), de postásainknál meg-
rendelhetőek azok az árúk is melyet itt a hivatal-
ban árusítunk és ingyenesen haza is szállítják. 
Gondolok itt a tisztítószerekre, élelmiszerekre, 
mobil felöltőkártyákra és kezdőcsomagokra, vala-

mint a 
különböző 
i s k o l a i 
felszerelé-
s e k r e 
( f ü z e t e k , 
t o l l a k , 
stb.), mely 
már lassan 
a k t u á l i s 
lesz.  
— S o k 
sikert, erőt 
és kitartást 
k í vá nunk 
m i n d e n 
p o s t a i 
d o l g o z ó -

nak, és itt szeretném megra-
gadni az alkalmat, hogy a 
szerkesztőség, a tanács és 
minden kedves olvasó nevé-
ben megköszönjem, hogy már 
4. éve terjesztik lapunkat! 

Új vezető, energikus kezdés 

… tópartrészlet 

Gazdátlan árok! 

Molnár Erzsébet 
postavezető és 
beosztottja 
 Badó Anikó 
munka közben. 



Innen-onnan 

A szemes takarmányok tárolásakor lezajló életfolyamatok 

 A betakarítás gépesítése 
miatt a szemes takarmányokat a 
viaszéréskor vagy közvetlen a vi-
aszérési időszak után aratjuk, mert 
ekkor érik el az ún. „technikai 
érettségét", a gépi aratási érettség 
állapotát. Ekkor a szemes takar-
mány még nem teljes értékű, mert 
így felhasználva a tápokba, az álla-
tok megbetegedését idézheti elő. 
Ez a tapasztalat arra hívja fel a 
gazdák figyelmét, hogy a friss ara-
tású szemes takarmányoknak időre 
van szüksége, mely alatt teljes ér-
tékűvé válik. Ezt az időszakot ne-
vezik a szemes takarmány 
„utóérési" időszakának. 
 Utóérés közben a szem bel-
sejében folytatódnak azok a bioké-
miai folyamatok, amelyek - az 
aratást megelőzően - a száron érés 
időszakában kezdődtek el. Az utó-
érés lényege az, hogy az enzimte-
vékenység hatására az egyszerűbb 
szerves vegyületek bonyolult szer-
ves vegyületekké alakulnak át. Az 
utóérés időszakában ezért fokozott 
enzimtevékenységgel kell számol-
ni. A frissen aratott szemes takar-
mány csak akkor lesz teljes értékű, 
ha utóéréséhez a feltételek kedve-
zőek. Ez egyúttal a szemes takar-
mány egészségi állapotának és 
minőségének a megtartását is je-
lenti. 
 Az utóérés folyamatában a 
szemes anyagok nedvességet ad-
nak le és melegednek, annál foko-
zottabban, minél nagyobb a ned-
vességtartalmuk. A melegedés ön-
magában is káros, mert a hő hatá-
sára romlik a szemes anyag 
beltartalmi értéke. Az egyidejű 
melegedés és nedvességleadás még 
veszélyesebb, mert a szemes takar-
mány megromlását okozhatja. A 
szemek felületéről kilépő vízpárát 
a szemek közötti levegő veszi fel, 
így annak relatív páratartalma 
megnő. Kedvező feltételeket te-
remt a mikroorganizmusok - első-

sorban a penészgombák - számára, 
amelyek ilyen körülmények között 
elszaporodnak. Kártételük eredmé-
nye a dohosodás, esetleg a pené-
szesedés. 
 A romlás veszélyét - az 
utóérés időszakában - a szemes 
anyag forgatásával, szellőztetésé-
vel háríthatjuk el. Az erős szellőz-
tetés gyorsítja az utóérést. Ekkor 
fokozottabb az enzimtevékenység, 
amelynek nagyobb az oxigénfo-
gyasztása. Az utóérés folyamata 
átlagosan 2-3 hétig tart. Száraz 
időjárás az utóérés időszakát rövi-
díti, míg a nedves meghosszabbít-
ja. 
A nedvességtartalom hatása a lég-

zés intenzitására 
 A szemes takarmányok 
magvai nem élettelen anyagok, 
hanem tápanyagokban gazdag, élő 
szervezetek. Életműködésük a tá-
rolás közben is fennmarad, amely a 
lélegzésben nyilvánul meg. A leve-
gőből oxigént vesznek fel és szén-
dioxidot, vízpárát, valamint hőt 
adnak le. 
 A légzéskor keletkező szén-
dioxid a beltartalmi érték szem-
pontjából a szemestakarmányokra 
nem jelent veszélyt, mert csak a 
csírázóképességet csökkenti vagy 
szünteti meg, ami viszont a tápok 
előállítására nézve közömbös. A 
széndioxid hatása - kutatók szerint 
- gátolja a mikroorganizmusok 
szaporodását. 
 A légzés intenzitását az 1 
kg súlyú szemes anyagból 24 óra 
alatt keletkező széndioxid mennyi-
ségével határozzák meg. Kísérleti 
megfigyelések megállapították, 
hogy ha a szemes takarmány víz-
tartalma nem haladja meg a 10-
11%-ot, akkor a légzést szabályozó 
enzimek kevésbé aktívak. Ekkor a 
szemes anyagok légzése minimá-
lis. 
 A nedvességtartalom növe-
kedésével azonban megnő a lég-

zést szabályozó enzimek aktivitá-
sa. Ha a nedvességtartalom eléri a 
l4%-ot, akkor kereken ötvenszer 
annyi a termelt széndioxid mennyi-
sége, mint 11% nedvesség mellett 
volt. A kísérletek azt igazolják, 
hogy a légzés intenzitása 14-15% 
nedvességtartalom felett ugrássze-
rűen megnő. tehát a szemestakar-
mányt fokozottan fenyegeti a rom-
lás veszélye. A 14-14,5% nedves-
ségtartalmat ezért is nevezik a 
szakemberek „tárolási határ-
nedvességtartalomnak". Ezért fon-
tos, hogy a szemes takarmányokat 
tartósan csak kis víztartalommal 
tároljuk hosszabb ideig. 
 Kísérletekkel azt is megál-
lapították, hogy a hőmérséklet nö-
vekedésével ugyancsak fokozódik 
a szemes takarmányok tartósan 
csak kis víztartalommal tároljuk 
hosszabb ideig. 
 Kísérletekkel azt is megál-
lapították, hogy a hőmérséklet nö-
vekedésével ugyancsak fokozódik 
a szemes takarmányok légzésének 
intenzitása. Ha a szemes takar-
mány és a környezet hőfoka 0°C, 
akkor a légzés gyakorlatilag majd-
nem megszűnik. Sőt, még +10 °C-
on is jelentéktelennek mondható. 
Innen kezdve a hőmérséklet emel-
kedésével a légzés intenzitása ele-
inte lassan, majd egyre gyorsabban 
nő. A növekedés mértéke fokozot-
tabb, ha nagyobb a takarmány ned-
vességtartalma. Azonos hőmérsék-
letemelkedés mellett a 18% víztar-
talmú szemes takarmány légzési 
intenzitásának növekedése, pl. hét-
szer-nyolcszor nagyobb, mint a 
14% nedvességtartalmúé. Ismerve 
a szemes termények tárolása köz-
ben lejátszódó életfolyamatokat, 
csökkenthetjük, illetve megelőz-
hetjük a tárolási veszteségeket. 
 Az Agrofórum cikke alapján 

Őrhidi László 

 Az elmúlt évek során a 
magyar nyelvű sajtókiadványok-
ban gyakran olvashattunk olyan 
híreket, amelyek elszomorítot-
ták, de mindenképpen gondolko-
dóba ejtették Kárpátalja magyar 
nemzetiségű lakosságát. Gondo-
lok itt azokra a rongálásokra, 
amelyek nemzeti emlékhelyeink 
kárára voltak elkövetve. A 
vereckei honfoglalási emlékmű, 
az ungvári Petőfi-szobor, a 
s z o l y v a i  e m l é k p a r k ,  a 
nyagyszőlősi Perényi-emlékmű, 
rongálások Munkácson, Csapon, 
Beregszászban, stb. mint egy-
egy érvágás volt nemzeti büszke-
ségünkön. Ezekben az esetekben 
a rongálások hátterében ukrán 

nacionalista szélsőséges ele-
meket véltünk felfedezni, ami 
részben bizonyítva is volt. 
Most ez a rongálási hullám 
elérte nagy múltú szülőfalun-
kat, Nagydobronyt is. 
 2000-ben, július utolsó 
vasárnapján falunk lokálpatri-
ótáinak fáradozása eredménye-
ként felavattuk az iskola előtti 
zöldövezetben a magyar ál-
lamalapítás ezredik évfordulójára 
felállított szerény, de tartalmas 
emlékművet. Az avató ünnepsé-
gen megjelentek a kárpátaljai 
magyarság vezetői és falunk la-
kói is elég szép számban. Végre 
lett egy hely, ahol a nemzeti ün-
nepeinken elhelyezhettük a meg-
emlékezés virágait. Sajnos, nem 
hosszú ideig. Az emlékmű fel-
avatásának 10. évfordulóját sem 
érte meg épségben. 2009. június 
30-án az éj leple alatt bizonyos 
„korunk hőse” szétverte azt a 
márványtáblát, amelybe Fűzesy 
Magda egyik verséből kiragadott 
idézet volt belevésve. De mi kit 
gyanúsítunk ezzel a vandaliz-
mussal? Biztos nem más nemze-
tek nacionalista elemeit. Félő, 
hogy ez a bizonyos vandál falunk 
szülötte, esetleg még nem is oly 

rég nagymultú iskolánk padjait 
koptatta. Hiába tanulta (ha tanul-
ta) a magyar nép történetét, gyö-
nyörű anyanyelvét, irodalmát 
sokat nem fogott rajta. Ez az ami 
számomra legfájdalmasabb. El-
múlt fél évszázada, hogy meg-
kezdtem pályafutásomat szeretett 
iskolámban. Évről-évre kerültek 
ki „nehéz gyerekek” az iskola 
padjaiból, akik „szerzői” voltak a 
csíntevések sorozatának. No de 
ilyet! De hisz ez nem csínytevés. 
Ez Nagydobrony lakói nemzeti 
érzelmeinek a megcsúfolása. 
Nem találok motivációt ilyen 
cselekedet elkövetésére. Kiken 
akart így bosszút állni valaki, 
vagy mi ebben a „virtus”? Ez 

nem más, mint lelki betegség, 

sőt szellemi fogyatékosság. A 
szomorú még az, hogy az ilyen 
„hősnek” tette elkövetéséhez 
nézőközönségre van szüksége. 
Hol voltak a nézők? Miért nem 
tartották vissza az elkövetőt, hisz 
ezáltal ők legalább annyira bűnö-
sek. Az eset gondolkodtató még 
annyiban, ezek a „hősök” csalá-
dokban nevelkednek. Hol vannak 
ilyenkor a szülők? Miért engedik 
meg 12-17 éves gyerekeknek az 
éjjeli kimaradozásokat. Vagy 
egyes családok már nemcsak a 
jogot nem ismerik, hanem isme-
retlen számukra az ősi keresz-
tény erkölcs?  

 id. Kántor József 
nyugalmazott iskolaigazgató, 

 történelemtanár 
 

Amiről beszélni kell... 

A Kárpátalja nagydobronyi olvasóinak figyelmébe. 
Azok a Kárpátalja hetilap rendszeres olvasói, akik a 

posta kézbesítőin keresztül jutottak a kedvenc újságukhoz, 
július folyamán nem juthattak hozzá a laphoz a kézbesítés 
ezen módjának szüneteltetése miatt. Felhívom figyelmüket, 
hogy ha hozzászeretnének jutni a Kárpátalja c. hetilaphoz, 
jelezzék igényüket Hidiné Ráti Mária nyugdíjas postamester-
nél vagy Őrhidi László, KMKSZ alapszervezeti elnöknél és 
mi megszervezzük az újság házhozszállítását. 

Őrhidi László 

Ha szeretnél 
ORIFLAME-el  

foglalkozni, akkor a to-
vábbi információt ezen 

a számon kaphatod:  
80682289990  

(Anikó) 
 

23% nyereség + 
ajándék. 

Vigyázzunk a környezetünkre! 
 Falunk egyik legproblémá-
sabb kérdései közzé sorolhatjuk a 
szennyvíz tárolását. Mivel közsé-
günk nem rendelkezik szennyvíz-
tisztító rendszerrel, sőt még a 
szennyvizek végleges befogadásá-
ra alkalmas közeggel sem, így la-
kosaink kénytelenek lehetőségeik-
hez mérten "így vagy úgy" megol-
dani ezt a problémát. Noha sokan 
igyekeznek a háztartási szennyvi-
zet a csapadékvíztől elválasztva 
tárolni, sajnos a többség nem fordít 
rá különösebb figyelmet, ahogy 
arra sem, hogy a nem megfelelő 
tárolás milyen veszélyekkel jár. 
Ugyanis a kommunális szennyvíz, 
amelyben a felmosóvíz, mosóvíz, 
fürdővíz, ételmaradék, széklet, 
vizelet, stb. található fő jellemzője 
a nagy mennyiségű szervesanyag-
tartalom, és a nagy tömegű mikro-
organizmus. Ez a szennyvíz két 
okból veszélyes: a szerves anyagok 
bomlása során lecsökken a víz ol-
dott oxigén tartalma,  a mikroorga-
nizmusok pedig közvetlen fertőzési 
veszélyt jelentenek a környezetre. 
A szennyvíz szerves-anyag tartal-
ma ugyanis kitűnő táptalajt biztosít 
a mikroorganizmusok számára, 
melyek a kedvező életkörülmények 
között rendkívüli gyorsasággal 

elszaporodnak. Mindenképpen 
nagy figyelmet kell fordítani a 
kommunális (háztartási) szennyvíz 
megfelelő tárolására. A szennyvíz 
elvezetése szivárgásmentes tartá-
lyokban vagy emésztőgödrökben 
oldható meg, melyekből az időn-
kénti elszállításról sem szabad 

megfeledkezni. Kialakításuknál 
több tényezőt is figyelembe kell 

venni, mert  az emésztőgödrök 
szabálytalan megépítése miatti 
elszivárgó szennyvizek a talaj-, ill. 
rétegvizeket szennyezik. Az oxi-
génben gazdag talajvízbe bemosó-
dó  nitrát nem bomlik le, ezért a 
talajvízből nyert ivóvíz nitrát-
tartalma is emelkedik  A nitrát-

tartalmú vizek 
különösen a cse-
csemőkre és ter-
hes anyákra néz-
ve veszélyesek. 
Már nem is be-
szélve az egyéb 
kellemetlen té-
nyezőkről mint 
például a szagok, 
melyek ember-
társainkat épp 
úgy irritálják, 
mint bennünket. 
Legyünk tekin-
tettel önmagunk 

és környezetünk egészségére, az 
árkokat használjuk kizárólag a 
csapadékvíz tárolására és saját 
háztartási szennyvizünket igye-
kezzünk nem közszemlére tenni, 
különösen ebben a nyári hőség-
ben, amikor a fertőzésveszély 

még nagyobb. 

Virágillat helyett... 



Események, köszöntők, hirdetések 

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

tésnapja alkalmából  
Úr Miklós, Ráti SándorÚr Miklós, Ráti SándorÚr Miklós, Ráti SándorÚr Miklós, Ráti Sándor járási képviselőket, 

valamint Gábor Zsolt és Katona András Gábor Zsolt és Katona András Gábor Zsolt és Katona András Gábor Zsolt és Katona András utcaképviselőket.  
 

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

Július 17-én ünnepelte első születésnapját  

Katona Vanda. 
Ebből az alkalomból köszöntik őt szülei, nagyszülei, keresztanyja 

Erika és testvére Andris. 
Mosolygó arcod boldoggá tesz minket, 
a nyári napsugár ragyogja be szíved. 

Útjaidat mindig szerencse kísérje, 
dobogó szívedet sok-sok öröm érje. 
Isten napjaidat mindig jóval áldja, 
a mi szerető szívünk ezeket kívánja. 

Augusztus 6-án ünnepli 7. születésnapját  
Balog Boglárka. 

Ebből az alkalomból köszöntik őt szülei és nagy-
szülei. 

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 szívünk ezeket kívánja.  

Születtek:  
Molnár Szabolcs (Csongor út 29) 

 Kirpán Vitalij (Talicskadomb u. 2) 
Badó Fanni (Rákóczi u. 38) 

Benedek Alexa (Kisdobronyi út 130) 
Szilvási Dominika (Internacional u. 11) 

Elhaláloztak: 
Molnár Erzsébet (Kisdobronyi út 91) 

Baraté Béla (Béke u. 35) 

Anyakönyv (július) 

2009. augusztus 152009. augusztus 152009. augusztus 152009. augusztus 15----énénénén    
Nagy Kálmán  

(Kisdobrony, Petőfi u. 15. sz.) 
és  

Badó Erzsébet (Csongor út 32. sz.)  
köti egybe életét.  

    

2009. augusztus 152009. augusztus 152009. augusztus 152009. augusztus 15----énénénén    
Sándor Attila (Felvég u. 26. sz.) 

és  
Hadar Erika (Csongor, Széles u. 26. sz.)  

köti egybe életét.  
    

2009. augusztus 152009. augusztus 152009. augusztus 152009. augusztus 15----énénénén    
Hidi Norbert ( Kossuth u. 38. sz.) 

és  
Baksa Melinda ( Virág u. 22. sz.) 

köti egybe életét.  

2009. augusztus 292009. augusztus 292009. augusztus 292009. augusztus 29----énénénén    
Verba Zsolt (Sport u. 5. sz.) 

és  
Bagó Margit (Rákóczi u. 55. sz.) 

köti egybe életét.  
    

2009. augusztus 292009. augusztus 292009. augusztus 292009. augusztus 29----énénénén    
Bara József (Ady E. u. 8. sz.) 

és  
Szilágyi Andrea  

(Kisdobrony, Béke út 135. sz.) 
köti egybe életét.  

    
    

Ezúton szeretne a tanács Ezúton szeretne a tanács Ezúton szeretne a tanács Ezúton szeretne a tanács     
sok boldogságot kívánni a leendő háza-sok boldogságot kívánni a leendő háza-sok boldogságot kívánni a leendő háza-sok boldogságot kívánni a leendő háza-

sok számára.sok számára.sok számára.sok számára.    

A Nagydobronyi Községi Tanács kötelékén belül 2009. augusztusábanA Nagydobronyi Községi Tanács kötelékén belül 2009. augusztusábanA Nagydobronyi Községi Tanács kötelékén belül 2009. augusztusábanA Nagydobronyi Községi Tanács kötelékén belül 2009. augusztusában    
5 esküvőre kerül sor.5 esküvőre kerül sor.5 esküvőre kerül sor.5 esküvőre kerül sor.    

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!  
A nagydobronyi polgármesteri hivatal dolgozói ezúton köszöntik  

Ráti Erzsébetet, az Takarékbank helyi kirendeltségének munkását,  
aki július 29-én ünnepelte születésnapját.  

Kívánnak számára erőt, egészséget és családi boldogságot. 

Augusztus 31-én ünnepli 6. születésnapját  
Szanyi Ákos. 

Ebből az alkalomból köszöntik őt szülei és nagyszülei. 
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.  

Július 31-én ünnepelte 5. születésnapját 

Balog Máté. 
Ebből az alakalomból köszöntik őt szülei és nagyszülei.  

Öt 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. 

Július 29-én ünnepelte 3. születésnapját  
Molnár Lívia. 

Ebből az alkalomból köszönti őt apa, anya,  
Dávid és a nagyszülők. 
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,  
mi beszívja a hajnal harmatát.  

Ha jő az este s megjelennek a csillagok, hidd el,  
ma neked ragyognak és az égre azt írják:  

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!  

 
Augusztus 26-án ünnepli 4. születésnapját  

Molnár Eszter-Edina. 
 

Ebből az alkalomból köszöntik őt szülei. 
 

Szépség és jóság édesítse álmod. 
Kívánunk neked minden jót és szépet. 

Istentől megáldott örömteli életet. 

2009. augusztus 1-én fogadnak örök hűséget egymásnak Katona 
Ferenc és Csákány Erika. Ez alkalomból köszöntik őket a Szanyi 

nagyszülők és a család. 

Nagydobronyban eladó egy Pentium 4-es számítógép.  
17” flatron monitor, 1800 MHz-es pentium processzor, 512 Mbyte-os DDR 

RAM, 40 Gigabyte-os merevlemez, 256 Mbyte-os videokártya,  DVD-ROM, 
beépített hangszórók, billentyűzet, egér.  

Érdeklődni a 80985933930-as számon lehet.  

 
Kedves Ákos-Szilárd! 

Születésnapodon nem kívánunk egyebet,  
minden léptedet kísérje szeretet.  

Szívedbe  béke, lelkedbe nyugalom,  
légy boldog ezen a szép napon.  

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

Júliusban ünnepelték születésnapjukat Nagy Ákos-Szilárd, ifj. Nagy 
Imre és Nagy Viktor. Ezúton szeretnék köszönteni őket a nagyszülők 
és a család, kívánnak számukra erőt, egészséget, sok sikert a tanulásban, 

a munkában és az életben.  

A Nagydobronyi Középiskola Hímes néptánccsoportjának és az Ungvári Gyermek-
művelődési Központ Virág táncstúdiójának növendékei köszöntik közelgő születés-

napja alkalmából  
Ráti Gabriellát. 

Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon,  
ragyogjon rád napfény, legyél boldog nagyon. 

 Szíved sose féljen, bánt sose érjen,  
minden utadon szerencse kísérjen.  

Augusztus 1-én ünnepli 1. születésnapját  
Ráti Zorka. 

Ebből az alkalomból köszöntik őt szülei, nagyszülei 
és testvére Dorina. 

 
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.  



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 
 Igazolványképek 5 perc alatt !  

(6 db-os sorozat) 
Digitális fotók előhívása!  

9x13, 10x15 - 1,3 hr 
13x18, 15x21 - 2,4 hr 

(Esküvői albumok, képkeretek rendelésre) 
Községháza II. emelet (balra).  

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

 

A Kisdobronyi út 137. szám  
alatt kiadó a volt  

hentes üzlet helyisége. 
(Prominvesztbank mögött) 
Érdeklődni Suránál lehet. 

Tel.: 714-368. 
 

 
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 

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.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Nyitvatartás: 
Hétfőtől - Szombatig 08:00 - 19:00 között 

Vasárnap (szabadnap) 
Címünk: Beregszászi járás, Bátyú, Vasút út 39. 

Tel: 8(241)49-3-38 Mobil: +380976157675 
Márkus Éva. 

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. 


