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A NAGYDOBRONYI KÖZSÉGI TANÁCS lapja

Ünnep, ahogyan a vendégek látták
- Nagy örömmel tölt el bennünket az, hogy
Kárpátalján vannak még olyan helyek, ahol nem
feledkeznek meg a népi hagyományokról, ápolják
azokat, s átadják a felnövekvő nemzedéknek. Erről
most ismételten bizonyságot szerezhettünk. A
nagyrobronyi falunapnak három éve minden esztendőben részesei vagyunk. A község lakóihoz
sokéves barátság köt.

Partneri kapcsolatainkat viszont pontosan három
éve tettük hivatalossá,
amikor megállapodást
írtunk alá a különböző
szférákat átfogó együttműködésről. Azóta igyekszünk
segíteni egymásnak.
Nagydobronyban például
nagy-szabású gyakorlati
konferenciát tartottunk,
melyen megvitattuk a civil
közrendvédelmi egyesüle- A Virág táncstúdió
tek létrehozásának és fenntartásának kérdéseit, megosztottuk egymással az e
téren szerzett tapasztalatokat. Szilvási Zoltán, a községi tanács elnöke azonnal
magáévá tette javaslatainkat, s a Nagydobronyban élő
és a közért legaktívabban tenni akaró farmerekből,
vadászokból, tanácsi képviselőkből polgári rendfenntartó csoportot alakított, amely jelenleg csaknem 90
főt számlál. A falu idei ünnepén is e csoport ifjabb
tagjai biztosították a rendet. Messziről is jól látszó
takaros egyenruhájukban éberen ügyeltek arra, hogy
az ünnepet senki és semmi ne zavarhassa meg.
Korábbi látogatásaim alkalmával érdeklődtünk a helyi tűzoltóság működése felől is. Azt tapasztaltuk, hogy az itteni „lánglovagoknak" nincsenek
korszerű felszereléseik. Ezért a mostani falunapra KisSzabó Ferenc alezredessel, a Kisvárdai Tűzoltóság
parancsnokával közösen számos hasznos eszközt
ajándékoztunk a nagydobronyi kollégáknak, amelyeket a színpadon ünnepélyes külsőségek között adtunk
át.
Élvezettel néztük végig a helyi művelődési
ház műkedvelőinek fellépését, akik nemcsak énekeltek
és táncoltak, hanem több színdarabbeli jelenetet is
előadtak, majd különböző versenyek és vetélkedők
egyvelegével hozták lázba a közönséget. Kedves hangulatú volt az óvodások bemutatója. Igazi meglepetésül szolgált az Irgalmas Samaritánus Gyermekotthon
képviselőinek műsora. És, természetesen ezúttal is
magával ragadóan ropták a Himes Táncegyüttes és a
Virág Táncstúdió tagjai Hidi Anita koreográfus és Ráti
Gabriella zenei vezető irányításával. Őket látva az
ember valóban átérzi azt, amiről az elején beszéltem:
nem haltak még ki vidékükön az olyan emberek, akik

ismerik és szeretik gyökereiket, hagyományaikat és
szokásaikat, amelyeket másokba is be tudnak oltani.
Ezért őszinte köszönetet érdemelnek!
Kérésünkre így kommentálta a nagydobronyi
falunapon látottakat Kerekes Miklós, a szomszédos
magyarországi Ajak nagyközség polgármestere. Hasonlóan vélekedett kollégája, Balogh Tibor, Nyírbogdány polgármestere. Mindketten feleségeikkel és
közösségeik képviselőivel együtt jöttek
Kárpátaljára, hogy ismét beteljenek a csaknem elfelejtett dallamokkal és táncokkal,
találkozzanak a régi barátokkal, s ez által
szinte családi körben („Mi pontosan így
érezzük" - hangsúlyozta Kerekes Miklós)
üljék meg a nagydobronyiak életének jeles
eseményét.
E gondolatot a vendégek mindenkivel
megosztották a színpadról, amikor az
ünnep alkalmából a házigazdákat és a
népes vendégsereget köszöntötték. Hasonló meleg szavakkal
üdvözölte a falu lakóit
Anatolij Csernicsenko,
a járási állami közigazgatási hivatal, illetve
Sztepan Macko, a járási
tanács megbízott elnöke. Az „elkövetőknek"
gratulált Bíró Sándor
szalókai, Kovács Ferenc eszenyi elöljáró és
más szomszédos falvak
vezetői.
Az ünnepség
egyik fénypontjává vált
kis növendékei
az Ungvári Járási Művelődési Ház Rapszódia népi hangszeres
együttesének fellépése,
amely a bájos Leszja Dubenko
vezetésével valósággal lázba
hozta a közönséget. Albioni
Adagioja, a fergeteges Kánkán, Brahms Magyartánca és a
Monti Csárdás annyira elbűvölte a házigazdákat és a
vendégeket, hogy az utóbbiak
azonnal meghívták az együttest Ajakra, az ottani hagyományos fesztiválra. Kerekes Miklós a jelenlétemben
invitálta meg hivatalosan a lányokat.
Végezetül a vendégek hálás köszönetüket fejezték
ki Szilvási Zoltánnak, a községi tanács elnökének a
kellemesen eltöltött percekért, a tartalmas műsorért, az
ünnep hibátlan megszervezéséért, az ízletes bográcsgulyásért, a főtt kukoricáért, a házi sütéményekért és
minden egyébért. S nem csak neki mondtak köszönetet, hanem az ünnep valamennyi résztvevőjének is.
S való igaz, hogy a polgármester mindenütt ott
volt: szurkolt a helyi futballcsapatnak, gratulált a
műkedvelőknek a csodálatos műsorhoz, ellenőrizte,
hogyan dolgoznak az. önkéntes rendfenntartók, üdvözölte a jelenlévőket, elbeszélgetett a magyarországi
vendégekkel, akikkel közösen, s majdani emlékként, a
fényképezőgép lencséje elé állt, s végül bizonyságot
szerzett a szakácsok ténykedéséről is, amikor velünk
együtt kóstolta meg az utánozhatatlan nagydobronyi
bográcsgulyást.
Horváth Miklós

FIGYELEM!
A Nagydobronyi Községi Tanács felhívja a lakosok figyelmét a 2009
-es földadó befizetésére. Az adót hétfőtől-péntekig fizethetik be a községházán, 8:00 — 16:00 óra között, Ráti Anitánál.

Felhívás
Felhívjuk azon lakosok figyelmét, akik bérelt földel rendelkeznek a következő
földterületeken: Aranyosdomb, Csergedomb, Róttag, Külsőrekesz, Szulinál, Talicskadomb, Nagysamutag, Ferkitag, Gyümölcsös, Patakoldal, Átalut, Szapat és
egyéb helyeken, legyenek szívesek június folyamán jelentkezni a községházán a bérleti szerződések meghosszabbítása végett. Ezen földek bérleti szerződése ugyanis
2009-ben lejár. Aki nem jelentkezik meghosszabbítani bérleti szerződését, az elveszíti
a jogát a föld használatára, és más földigénylőknek lesz kijelölve.(A képviselő testület a szerződések meghosszabbítására kiírt időpontot november elsejéig halasztotta
el).

2009. Augusztus

A Nagydobronyi Polgármesteri Hivatal kollektívája sok szeretettel köszönti
Katona Erzsébetet,
a Községi Tanács munkását közelgő 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!..."

Lakossági felhívás
A miniszteri kabinet 868/1 2009. 08.31-én kiadott rendelete alapján meghatározta
a lakosság háztáji és az azt kiegészítő földjeik államilag támogatott privatizálását.
Kérjük a lakosságot, az alábbi időpontban jelentkezzenek a községházán azon személyek pasztportjával és kódszámával, akik 1994-től 2004-ig kaptak határozatot privatizálásra: Kossuth, Ifjúság — szept. 14, Felvég, Nagytemető, Király — szept. 15, Csongor,
Róttag — szept. 16, Kékpatak, Erdőhivatal, Garb — szept. 17, Éger, Virág, Alvég —
szept. 18, Béke, Sevcsenkó, Csapájev, Kistemető — szept. 21, Ady Endre, Széchenyi,
Petőfi — szept. 22, Kisdobronyi, Sport, Internacional — szept. 23, Vásártér,
Nyirigyszeg, Meliorátor, Tavasz — szept. 24, Tábla, Fürdő, Rákóczi — szept. 25.

Elkezdődött a 2009-2010-es tanév
A nagydobronyi középiskola hagyományos
tanévnyitó ünnepsége a nemzeti himnuszok éneklésével kezdődött, melyet a meghívott vendégek köszöntése követett Katona-Mironova Berta igazgatóhelyettes tolmácsolásában. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Mackó István, az Ungvári Járási Tanács elnökhelyettese, Katona Béla líceumigazgató,
Kolozsy András tiszteletes, Horváth Miklós, az UngVidéki hírek főszerkesztője, dr Baksa Erszébet, a
szőlői tanács elnöke, Horkai László, nyugalmazott
püspök.
A rendezvényt mint minden évben most is
ifj. Kántor József igazgató köszöntötte először az új
tanév és egyben a tudás napja alkalmából a tanulókat,
az elsősöket, a tanári kart és a szülőket. Beszédében
beszámolt a tanulók nyári táborairól, üdüléséről, az
iskola felkészítéséről az új tanévre, mely a szülők, a
karitatív szervezetek és a szponzoroknak köszönhetően valósult meg. Ezután a 72 kis elsőshöz fordult,
megnyugtatva őket és a
szülőket, hogy jó kezekbe
kerültek és mindent megtesznek azért, hogy a
tanulás hosszú, sokszor
rögös ösvényén végigvezessék őket megpróbálva
velük megszerettetni és
tiszteltetni a tudást.
Kissé megkésve, bár annál büszkébben
osztotta ki az igazgató
azokat az okleveleket és
kitüntetéseket, melyeket a
ballagási ünnepségen nem
sikerült kiosztani. Kiemelkedő eredményeket a
következő tanulók értek el
a különböző járási és
megyei versenyeken az
elmúlt tanévben: Szanyi Nagy Anikó átveheti okleveleit.
Bettina, Balog Nikolett,
Balog Péter, Kovács Attila, Varga Sándor (tavalyi 10.
oszt.), Szanyi Andrea, Nagy Anikó, Szanyi Barbara,
Fejes József, (tavalyi 8. oszt.), Hidi Erika, Katona

Nikolett, Balog Marianna, Balog Eszter (tavalyi 7.
oszt.), Balog Barbara (tavalyi 4. oszt.), Ráti Sándor
(tavalyi 6. oszt.)
A szülőkhöz fordulva azt kérte az igazgató,
hogy szeretetben és gondosan neveljék gyermekeiket,
mivel azok csak így lehetnek boldogok. Továbbá
megköszönte azt az anyagi segítséget, mellyel hozzájárulnak az iskola tantermeinek kitatarozásához, az
iskola szebbé tételéhez.
Végül Kántor József igazgató Viktor
Juscsenkó államelnök köszöntő levelét olvasta fel a
jelenlévőknek.
Az ünnepség folytatásaként az elsősök
köszöntötték iskolájukat, melyet Balog Péter 11.
osztályos tanuló viszonozott, jó tanulást, erőt és egészséget kívánva számukra.
Ezek után Mackó István tolmácsolta a
járási vezetőség köszöntését és Viktor Baloga (az
Egységes Centrum politikai tömb egyik vezetője)
nevében minden elsősnek kis ajándékcsomagot
adott át.
Horkay László tiszteletes, nyugalmazott
református püspök látta el lelki jótanácsokkal a
tanulókat, a szülőket és a tanári kart az elkövetkező tanévre.
Mind minden tanévnyitó ünnep az idei is
az első csengőre történő elsősök bevezetésével
ért véget.

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)

Innen-onnan
Nagydobronyiak tisztelgése a vereckei emlékműnél
Sokféle módja van annak, hogy
egy kisebb közösség megerősödjön a magyar nemzethez
tartozás felemelő
érzése által, és
ezzel egyidőben
az összetartozás
megtartó
élményét is újra átélje.
Ennek
egyik
legszebb és a
legtöbb érzékünkre ható módozata
az, ha a közösség
tagjai felkeresik
nemzeti emlékhelyeinket és leróják
tiszteletüket,
ezeresztendős
történelmünk
hőseire emlékezve. És az év mely
időszaka lehet alkalmasabb egy ilyen utazásra, ha nem legrégebbi nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a, Szent István napja.
E gondolatmenet jegyében szervezte meg Őr Hidi László, a KMKSz
Nagydobronyi Alapszervezetének elnöke
az alapszervezet aktivistáinak első buszkirándulását a Vereckei-hágóra, a honfoglalási emlékműhöz. Az utazásra a nemzeti
ünnephez legközelebb eső vasárnapot
jelölte ki.

2009. augusztus 23-án tehát ötvenöt nagydobronyi zarándokolt el Kárpá-

átélni azt a megilletődöttséget, ami velejárója egy ilyen látogatásnak. Az elénk táruló
látvány miatt viszont inkább az
elkeseredéssel
vegyes
döbbenet
nyomasztó érzése
szállta meg a lelkeket, ez tükröződött
minden
arcon.
Szomorú volt szembesülni azzal, hogy
a magyar történelem kezdetének, a
magyarok bevonulásának
emléket

talja legfontosabb, legnevezetesebb és
sajnos egyben „leghírhedtebb” magyar
emlékművéhez. Az utazás kedvezőtlennek
ígérkező időjárási körülmények közepette
kezdődött. Bár az időjósok eső előrejelzésével próbálták elriasztani a kirándulni
vágyókat, a dobronyi küldöttség mégis
elindult a tervek szerint.
A mintegy kétórás út után megtekintettük Malt Péter alkotását. Sokan közülünk még nem voltak itt, és szerették volna

állító, valóban nagyszerű alkotást az ukrán
nacionalista provokátorok a nemzeti türelmetlenség, elvakultság, és az ezekből fakadó – megszentségtelenítéstől sem visszariadó – erőszak mementójává változtatták. A
rombolás szerencsére nem teljes. Durva
kezek próbálták összezúzni a kőkaput és
oltárkövet, de csak az éleit tudták leverni.
Festékkel mocskolták be a kőkockák felületét, de önkéntesek e festék nagy részét
már eltávolították. Az oltárkövet és környékét korom borította. A kereszttel jelölt
szent oltáron mintha pogány szokás szerinti tűzáldozat martalékává lettek volna a
tisztelet jeléül reá helyezett koszorúk. Az
oltárt és környezetét korom csúfította el.
Az
emlékhely és
az
emlékmű
történetéről dr.
Molnár József
főiskolai tanár
tartott
rövid
ismertetést,
megemlítve a
körülötte zajló
politikai hisztériát is. Azt is
megjegyezte,
hogy
ennek
ellenére Verecke és az ott
felépített kapu-

A kommunális vállalat felhívja az alábbi névsorban szereplő lakosokat, hogy haladéktalanul rendezzék egész évi tartozásukat a szemétszállításért. A befizetéseket a községházán tehetik meg minden munkanap Ráti Anitánál! (Helyszűke miatt a Kossuth, a Felvég és a Csongor utcákat
következő számunkban közöljük, ha szükség lesz rá).
Király utca

Virág utca

Kucsárka

Vásártér

Kisdobronyi utca

Béke utca

Rákóczy utca

Petőfi utca

3

Szanyi F Erzsébet

8

Tóth Zoltán K.

3

Szernyi Mária

1

Mészár Sándor

14

Szanyi Gy József

6

Hidi Miklós

6

Molnár Marton

1

Hidi Lenke M.

5

Balog Mária

9

Hidi József J.

7

Balog Sándor

12

Fejes János

15

Molnár Borbála F.

9

Molnár Béla B.

7

Bálint Borbála S.

6

Het Mária S.

11

Szanyi F István

22

Baksa Zsuzsanna

9/A

Vég János

13 Szilvási János J.

16

Bara János

18 Molnár Sándor S.

9

Hete Ferenc F.

9

Hete Erzsébet

16

Katona Margit

30

Katona Erzsébet

15

Bálint János

14 Pinte Kálmán K.

22

Szanyi Jolán J.

23

Benedek János

10

Balog Zoltán

11

Molnár Etel J.

20

Bodnár Erzsébet

31

Hidi Sándor

16

Bálint János

16

Iván Ernő L.

24

Deák Éva M.

30

Deák Ferenc F.

11

Katona Ilona A.

12

Hidi Jolán

22

Bara József J.

53

Bakk Tibor A.

19

Tóth Ferenc

18

Kis Borbála J.

26

Balog Zoltán Z.

38

Nyomó János J.

13

Hidi Ferenc J.

16

Szanyi Sándor

20

Molnár László

19

Ráti Erzsébet

33

Szanyi Sándor J.

41 Balog Erzsébet M. 17

Verba Erzsébet

21

Sándor Margit

22

Szanyi P János 21 Bálint Lajos L.

34

Kovács Angéla A.

43 Bálint Erzsébet J. 21

Katona Sándor J.

23

Iszak Ruszlána

Gagarin

Éger utca

5

Badó József J.

2

Verba Mária

9

Kis F András

4

Szanyi Km Sándor

23

Kis F Sándor

23 Hidi Borbála S.

36

Badó Sándor

44

Misák Zoltán F.

22

Katona József J.

26

Bakk László

26 Szanyi M Margit

43

Hidi Ferenc F.

51

Bálint Borbála

27

Hidi P Ilona M.

28

Hidi Ferenc F.

12

Molnár T Mária

5

Hidi József J.

29 Kovács Borbála

55

Balog Erzsébet J.

52

Pinte János

29

Katona Sándor S.

31

Ráti Jolán

15

Katona Sándor

7

Katona Ferenc

9

Hidi Sándor

31

Bátyi Sámuel

61

Hete András J.

55

Katona Margit

30

Katona Borbála

35

Kovács Ferenc

18

Hidi József J.

28

Ráti Sándor

21

Hidi Sándor

29

Nagy Zoltán

10

Badó Sándor

33 Géci Sándor F.

63

Hidi Sándor S.

56

Misák János J.

21

Badó Jolán

34 Kovács Borbála

64

Biró Ferenc

25

Ráti Erzsébet

33

Szanyi Borbála F.

25

Katona László

70

Ráti Erzsébet

27

Ráti Margit

33/A

Szanyi Kálmán

31

Ráti János

Bara János J.

78

Szanyi F Erzsébet

1

Iván Zoltán B.

7

A. Endre

Molnár András 35

29

Pinte József J.

40

Katona Miklós

33

Szanyi Ferenc

31

Miskolci Erzsébet

42

Nyomó Ferenc

34

Badó Irén

35

Ferencsik László

43

Szanyi Km Ernő

45

Balog Kálmán

Gorkij utca

39

82
Nyirigyszeg

91

Tábla utca

Molnár Erzsébet D. 13

32

Sponták László

40

Kovács István

37

Csoma Jolán

42

Badó Jolán J.

38

Balla Ferenc

52

Papp Borbála

Pinte József
Molnár Kálmán S. 41

Tavasz utca

Sütő Kálmán K.

Molnár Kálmán

43

Bara János J.

11

Bara László

Katona Irén

48

Bara István I.

14

Hidi József S.

Katona Sándor

16

Hidi Sándor S.

1

Pinte Erzsébet

95

Hidi Lenke D.

16

3

Katona Béla S.

95

Nagy Ferenc F.

19

B Balog Géza S. 49

4

Kovács Piroska

98

Bara János

28

Szanyi Zoltán F.

51 Szanyi Gy Erzsébet

19

Hidi Ferenc F.

7

Sütő Mária F.

100

Géci Dezső D.

30

Vinda Miklós J.

54

Balog János A.

20

Hidi László K.

6

Benedek Ferenc 9

Kampó Andrea

112

Ráti Erzsébet

37

Borbély János J.

60

Verba Béla

39

Hidi Béla

Katona Zsuzsanna

8

Molnár Ferenc

10

Hidi P Ilona J.

117

Katona Béla

43

Katona Mária F.

63

Dancs Jolán F.

40

Verba Ferenc f.

29

Bakk János

20/a

Kikina László

12

Géci István S.

125

Badó Mária

48

Hidi Borbála A.

64

Hidi Mária

42

Bakk Ferenc F.

Szanyi M Edit J.

32

Molnár József

20/D

Vinda Pál

17

Szanyi Zoltán

133

Szanyi F István I.

49

Misák Béla

Hidi Borbála J.

39

Hete Borbála

21

Hidi Sándor S.

20 Misák Erzsébet

133

Kurica Natália

53

Varga József J.

Kopasz Zoltán Z.

58

Molnár Marton

25

Tari Erzsébet S.

42

Szanyi M Piroska

26

Misák Zoltán

21

133

Kovács Éva

55

Vinda Géza S.

28

Szabó Irén J.

28

Katona Sándor

137

Baksa Sarolta

59

Gábor Béla

29

Dávid Szilvia M.

30

Furda Borbála

61

Simon Jolán J.

30

Vinda János J.

37

Badó Sándor

Alvég utca

2

Molnár Kálmán

3

Molnár Erzsébet

7

Vácsi István I.

4

Biró Mária S.

21

7

Kupás István F.

18
20

Internacionálé
16

Katona László F.

Meliorátor
1

Benedek Kálmán

2/A

Cserepányi Hanna

8/B

Szanyi F János

Ifjúság utca

Fürdő utca
7

Bagu István

Kalocsai Gabriella 52 Szanyi Erzsébet S. 66

Sport utca
Nagytemető

68

Garb
6

Biró Elza J.

3

Lőrinc Jolán F.

8

Pinte Kálmán

12

Nagy Sándor F.

Révész Margit F. 15

Molnár János

8

Nagy Éva

17

Balog János S.

2

Balog János J.

64

19 Molnár Sándor

4

Szanyi P Borbála

65

Katona Borbála

22

Bálint Natália

19

Szatmári István I.

66

Hidi Erzsébet

23

Katona János

Badó Ferenc

ELADÓ
Koszorúk
Koporsók
Szemfedelek
Kisdobrony, Petőfi út 50
(Templom mellett)

Csapájev utca

63 Vinda András M.

Ha szeretnél
ORIFLAME-el
foglalkozni, akkor a további információt ezen a
számon kaphatod:
80682289990
(Anikó)
23% nyereség + ajándék.

formájú, a hét törzset szimbolizáló, időtlenséget árasztó képzőművészeti alkotás az
anyaországi és külhoni magyarságnak
egyik legkedveltebb utazási célpontja,
zarándokhelye. A hely szellemének megfelelően és a bennünk kavargó borús gondolatok feloldásaképpen a kiselőadás után
elénekeltük nemzeti imádságunkat.
Ezzel a kirándulás szellemi gazdagodást nyújtó része véget ért. A továbbiakban, KMKSz-elnökünk utasítása szerint
ételkészítéshez fogott a társaság. Kerestünk
egy alkalmas helyet a letelepedésre és a
bográcsok felállítására. Az egyik fűzőedényt Őr Hidi László, a másikat Hidi
Sándor tornatanár vette pártfogásába. Előkészítették a hozzávalókat, és nemsokára
már ott rotyogott a hús a bográcsokban.
Ezalatt a társaság kisebb csapatokban járta
a környéket, gyönyörködött a táj szépségében, élvezte a friss hegyi levegőt. Ez utóbbi megtette a hatását, az ebédet jó étvágygyal fogyasztották el a kirándulás résztvevői. Ezután még egy focimeccset is megkockáztatott a nem túl egyenletes hegyi
tisztáson a társaság sportosabb része. A
kellemes időtöltést az eső szakította félbe.
Így nem maradt más hátra, mint hazatérni
és magunkkal vinni egy élményekkel teli
nap emlékét.
Varga Sándor
magyartanár

Szempontok a nyári
karfioltermesztéshez
A kertészeti tapasztalattal rendelkező nagydoronyi
gazda tudván-tudja milyen nehéz jó minőségű karfiolt
nevelni a nagy melegben nyáron. Nyilván emiatt is a
piac jól fizeti a nehezen megtermesztett hófehér, súlyos
karfiolrózsát. A jó fajtaválasztáson túl felhívnám gazdatársaim figyelmét néhány olyan momentumra, amelyek figyelembevételével eredményesen lehet nyáridőben is karfiolt termeszteni.
A nagy meleg lassítja a karfiolrózsák kialakulását.
Ha a tenyészidő vége felé (második harmadában) is
nagy meleg van, nem jarovizálódik a növény, azaz nem
indul meg a virágzat, vagyis a termés kialakulása.
Ilyenkor, ha több napon keresztül hideg vízzel megöntözzük a növények tövét, lehűtjük a talajt, a növényt
termésképzésre tudjuk serkenteni. A karfiol - más
káposztafélékhez viszonyítva - nagyon igényes növény,
számos élettani fejlődési rendellenesség léphet fel a
termesztése során.
- Elsősorban a késő őszi termesztés során, párás,
esős időjárás esetén figyelhető meg, hogy a karfiol
rózsáján üveges foltok képződnek, amelyek lassan
megbarnulnak. Az ilyen termés rosszul szállítható,
vágás után megfonnyad, jelentős súlyveszteséget mutat. (Előfordul, hogy az üvegesedés együtt lép fel a
magas páratartalom következtében a leveleken kialakuló ödémás tünetekkel - ezek apró vízhólyagok, amelyek
egy idő után felrepednek és elparásodnak.) Az öntözés
mérséklésével, átmeneti szüneteltetésével a betegség
megállítható, mérsékelhető.
-Nagy melegben jelentkezhet a „grízesedés”. Ha a
kiültetést követő második-harmadik héten a karfiolt
nem éri kisebb hideghatás, az apróbb bimbók egymástól elválnak, gyorsan túlérnek, megbarnulnak és „gríz”szerűvé válnak. Az ültetést követő intenzívebb öntözéssel, amellyel a talajt lehűtjük, mérsékelhető a betegség,
de alapvetően az időjárás függvénye.
-Az erős vegetatív növekedés következménye a
hajasodás, amely adódhat a túltrágyázásból, a túlöntözésből és a nagy melegtől, illetve ezek együttes hatásától. Ilyenkor a karfiol termésén - rózsáján - apró levelek jelennek meg, amelyek növekedése lényegesen
gyorsabb, mint a rózsáé. Ennek következtében egyre
nagyobbak lesznek a levelek, a virágrügyeket túlnövik,
a karfiol „kiszőrösödik”. A betegség csak megelőzhető,
a fejtrágyázások alkalmával figyelni kell a nitrogén-(N)
- túladagolásra, illetve öntözéskor a túlzott vízadagolásra.
- Bórhiány akkor lép fel, ha nagy a szárazság,
magas a talaj mésztartalma, vagy az erősen lúgos talajkémhatás miatt a növények nem tudják felvenni a bórt.
Ilyen esetben a termésen az üvegesedéshez hasonló
foltok, vagy barna elszíneződések lépnek fel, amelyek
a termés növekedésével egyre nagyobb felületen jelentkeznek. Súlyos esetben a levelek fonáki részén is barnás-vöröses elszíneződés lép fel. Gyors hatás érhető el
bórtartalmú műtrágyák és vegyszerek többszöri kipermetezésével (pl. Damisol bór, bórax0,1%-os töménységű oldata).
- A bórhiánnyal ellentétben a molibdén hiánya a
savas kémhatású talajokon szokott jelentkezni. Kezdeti
tünetként a leveleken ezüstös, metálos elszíneződés
figyelhető meg, majd idővel az erek közötti szövetek
elvékonyodnak és megsárgulnak. A növény torz, deformált leveleket fejleszt, a tenyészőcsúcs működése leáll.
Legtöbb esetben a beteg növény már nem képes rózsák
fejlesztésére. A tünetek kezelése csak akkor jár eredménnyel, ha sikerül időben felismerni a betegséget, és
ilyenkor több alkalommal 0,1%-os ammónium
molibdenátos permetezést végzünk.
Őrhidi László

Események, köszöntők, hirdetések
Anyakönyv (Augusztus)
Születtek:
Balogh Kornél (A. Endre u. 4)
Lakatos Pál (Sumna u. 25)
Mező Kamilla (Vásártér u. 12)
Noshogya Attila (Tavasz u. 44)
Farkas Dávid (Sumna u.)
Varga Flóra (Széchenyi u. 5)
Dávid Rebeka (Sumna u. 71)
Dávid Anita (Sumna u. 71)
Lakatos Gitta (Juzsna u. 12)

Elhaláloztak:
Nagy Zsuzsanna (Kossuth u. 59)
Szanyi G László (Ifjúság u. 32)
Katona Sándor (Béke u. 36)
Ráti Béla (Tavasz u. 3/b)
Szanyi Dezső (Kistemető u. 1)
R. Benedek Borbála (Béke u. 36)
Lakatos Mirjam (Sumna u. 18)

A Nagydobronyi Községi Tanács kötelékén belül 2009. szeptemberében
3 esküvőre kerül sor.
2009. szeptember 55-én
Varga Zsolt
(Kossuth u. 2. sz.)
és
Balog Anikó (Kun Béla u. 16. sz.)
köti egybe életét.

2009. szeptember 2626-án
Szanyi Sándor
(Csongor út 67. sz.)
és
Szanyi Krisztina (Kisdobronyi út 76.
sz.)
köti egybe életét.

2009. szeptember 1212-én
Molnár István
(Béke u. 1. sz.)
és
Mészár Renáta (Kisdobronyi út 14. sz.)
köti egybe életét.

Ezúton szeretne a tanács
sok boldogságot kívánni a leendő
házasok számára.

Augusztus 29-én ünnepelte 10. születésnapját

Molnár Dominika.
Ebből az alkalomból köszöntik szülei, nagyszülei, dédnagyszülei
és a kistestvére.
„Születésed alkalmából azt kívánjuk néked, teljesüljön minden
vágyad, minden reménységed. Mosolygó két szemed sose lásson
könnyet, amerre lépsz, ezer virág borítsa a földet.”

Augusztus 18-án ünnepelte első születésnapját
Szanyi Áron.
Ezen alkalomból köszöntik őt szülei, testvérei Janika
és Krisztián, valamint nagyszülei.
Kívánnak számára sok-sok örömöt, jókedvet, felhőtlen
gyermekkort, és Isten áldását kérik kicsi élete minden
napjára.
Augusztus 24-én ünnepelte születésnapját
Augusztus 31-én ünnepelMolnár Marianna.
te 4. születésnapját
Ebből az alkalomból köszönti őt férje, gyerBalog Alex.
mekei, édesanya és a család.
Ebből az alkalomból köAugusztus 31-én ünnepelte születésnapját
szönti
őt nagymamája és a
kisdobronyban
Balog család
Balog Sándor.
Ebből az alkalomból köszönti őt édesanya,
testvérei és az egész család.
Augusztus 29-én ünnepelte 6. születésnapját
Dancs Alexandra.
Ebből az alkalomból köszönti őt: édesanya, édesapja, testvére
Regina, nagyszülei, Nóra és Bianka.
Születésed napján kívánunk sok szépet,
legyen derűs, vidám számodra az élet.
Boldogságod álma ne foszoljon széjjel,
áldjon meg téged az Isten mind két kezével.
Szerencse galambja mindig feléd szálljon,
boldog legyél, míg élsz ezen a világon.

Szeptember 8-án ünnepelte 2. születésnapját

Hidi Dorina.
Ez alkalomból kívánnak neki szülei, nagyszülei és keresztszülei
nagyon sok boldog születésnapot.
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!

Szeptemberi születésnapi köszöntők!
A Nagydobronyi Községi Tanács ezúton szeretné köszönteni közelgő születésnapja alkalmából
Katona Erzsébetet,
a Nagydobronyi Községi Tanács munkását,
Nagy Erikát,
a Nagydobronyi Községi Tanács könyvelőjét,
valamint
Badó József, Baksa János, Balog Sándor
utcaképviselőket.
Kívánnak számukra erőt, egészséget, sikerekben gazdag, hosszú boldog életet.
Megkezdődött az Ungvári
Járási Bajnokság második köre,
melynek első mérkőzésére augusztus 16-án került sor. Nagydobrony
Kamjanicát fogadta, amikor is az ifjak 3:0-as
győzelmet, a felnőttek pedig 3:5 arányú vereséget szenvedtek. Sajnos a kincsesiek elleni forduló sem hozott nagyobb sikereket,
melyen az ifjak 7:0-ás, a felnőttek pedig 3:0ás vereséget szenvedtek.
Augusztus 30-án a nagyobb szurkoló
gárda és a falunap pezsdítette játékosok

Hugylovo ellen mérték össze erejüket. Az
ifjak fölényes 7:0-ás győzelmet arattak, míg
a felnőttek Kupás Zoltán góljával 1:1-es
döntetlennel zártak.
Szeptember 6-án Nagydobrony-Linci
mérkőzésre került sor, melyen az ifjak 5:0ás, a felnőttek pedig 2:0-ás győzelmet arattak. Reméljük a gyengébb kezdet után, hasonlóan az utóbbi két mérkőzésen született
eredményekkel folytatódik a bajnokság,
melynek folytatásaként Sztorozsnyicára látogat csapatunk.

Nagydobronyban augusztus 18-án ünnepelte 1. születésnapját
László Jázmin.
Ebből az alkalomból köszöntik őt szülei, nagymamája és
dédmamája.
Egy éve már, hogy a világra jöttél, a mi drága kincsünk te lettél.
Minden napunkat bearanyozod, családunkba a fényt, a napsugarat hozod.
Szeme fénye lettél édesanyádnak, szíve büszkesége édesapádnak.
Mi a nagyszülők a percet is áldjuk, mikor téged először a karjainkba zártunk.
Szemed csillogása, arcod mosolya legyen szüleidnek fénylő csillaga.
Isten féltő keze vezéreljen téged, s mi összetett kezekkel imádkozunk érted.

Szeptember 5-én ünnepelte 1. születésnapját
Bak Sándor.
Ebből az alkalomból köszöntik szülei, testvérei és a nagyszülők.
„Áldott legyen az Úr, ki nékünk megadott,
köszönjük a sorsnak, hogy hozzánk elhozott.
Rögös volt az út, amíg megérkeztél, de
elfeledtünk mindent, amikor megszülettél.
Isten féltő keze vezéreljen téged és mi
összetett kezekkel imádkozunk érted.”

Szeptember 2-án ünnepelte 1 éves születésnapját
Kiss Roland
Köszöntik ez alkalomból őt szülei, nagyszülei, dédnagymamái és keresztanya Anita.
„1 éve már, hogy te megszülettél, a mi drága kincsünk, napsugarunk lettél.
Hétköznapjainkat bearanyoztad, családunkba a fényt, boldogságot hoztad.
Drága szemefénye lettél anyukádnak, szíve büszkesége az édesapádnak.
S mi nagyszülők, még a percet is áldjuk, mikor téged kis unokánkat karjainkba zárunk.

Augusztus 14-én ünnepelte 1. születésnapját

Szanyi Ákos.
Ebből az alakalomból köszöntik őt szülei, nagyszülei és keresztanya Erika.
1 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.

Szeptember 7-én ünnepelte2. születésnapját

Molnár Milán.
Ebből az alakalomból köszöntik őt szülei, nagyszülei,
Erzsó és Krisztián.
Mikor kigyúlnak a fények,
pajkos tündérek zenélnek.
Huncut mosollyal egy rád kacsint,
kicsi kendőből csillámport hint,
így adja át üzenetemet:
Boldog szülinapot neked!

Augusztus 23-án töltötte be az 55. életévét
Bakk Gizella.
Ebből az alkalomból köszönti őt anyósa, szülei, férje,
fiai és unokái: Julianna, Jázmin, Imike,
Máté és Emilia.

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.
Kállai Gézánál friss májusi méz
(gyümölcs, hárs, akác) eladó.
Cím: Sport u. 2. Tel.: 714-253

Komplett Pentium 4-es
számítógép eladó
Használható: filmnézésre, zenehallgatásra, játékra, internetezésre, munkára...
Paraméterek: 2200 MHz processzor,
512 MB RAM, 40 GB merevlemez, DVD
ROM, 64 MB videókártya, 5.1 hangkártya, 17" monitor, billentyűzet, egér.
Ára: 1400 gr.

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.
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 hőszigeteléséhez 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
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

Szövetkabátok , menyasszonyi ruhák, kosztümök és öltönyök tisztítását vállalom.
Bőrkabátok tisztítása és festése.
Elérhetőség: Csongor út 84.
Tel.: 80969491032

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, kitűzőket 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!

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..

Elérhetőség:
Tel.: (8050)9942032, 714-302.
Nagydobrony,
Kisdobronyi út 89.
NAGYDOBRONY
Közéleti havilap
Cím: Nagydobrony, Csongor út 2 (II. emelet, balra)
Tel:714-325 Email: nagydobrony@gmail.com
Lapalapító és fenntartó:
Nagydobronyi Községi Tanács
Szerkesztők, tördelők:
Szanyi-Szabó Béla, Ráti Ferenc.

Állami bejegyzési bizonylat ZT № 416/08
21.07.2006
Ofszetnyomás egy nyomdai ív. Példányszám 1300.
A lapot kinyomtatta a VAT „Patent”.
A lap ingyenesen jelenik meg havonta.

A Nagydobrony havilap lehetőséget kínál mindennemű lakossági hirdetésre és reklámra, köszöntőre. Egy apróhirdetés díja 1 hónapra 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!

