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Felhívás 
 Felhívjuk azon lakosok figyelmét, akik bérelt földel rendelkeznek a következő 
földterületeken: Aranyosdomb, Csergedomb, Róttag, Külsőrekesz, Szulinál, Ta-
licskadomb, Nagysamutag, Ferkitag, Gyümölcsös, Patakoldal, Átalut, Szapat és 
egyéb helyeken, legyenek szívesek június folyamán jelentkezni a községházán a bér-
leti 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 testü-
let a szerződések meghosszabbítására kiírt időpontot november elsejéig halasztotta 
el).  

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. 

 2009. szeptember 30-án egy-
szerre tartotta meg soron követke-
zett ülését a végrehajtó bizottság 
ill. a képviselőtanács.  

 A végrehajtó bizottság leg-
fontosabb megvitatandó kérdése az 
internet kávézó engedélyének 
megadása volt, amely a nemrég 
beszüntetett játékterem helyén üze-
melne (Kisdobronyi út 131.sz.). A 
bizottság azzal a kritériummal 
adott engedélyt, ha iskolaidőben 
nem engedik be a tanulókat, illetve 
semmilyen szeszes ital forgalma-
zása nem lesz.   

 A végrehajtó bizottság to-
vábbá építkezési engedélyek kia-
dását bírálta el.  

 Salánki István jogász, a ház-
hivatal kirendeltségének munkatár-
sa, a végrehajtó bizottság tagja be-
számolt a hagyatékfelvétel jogkör-
ének megváltozásáról. (Mivel két 
ügy sem egyforma, ezért akinek 
ilyen ügye van, információkért for-
duljon a községházán a jegyzőhöz, 
vagy Salánki Istvánhoz). 

 
A végrehajtó bizottság ülé-

se után következett a képviselőta-
nács elé terjesztett napirendi pon-
tok megvitatása. 

1. A képviselőtestület leg-
fontosabb megvitatandó kérdése az 

ingyenes privatizáció. Köztudott 
tény, hogy az ukrán állam 6 milli-
árd hrivnyát utalt ki a háztáji föl-
dek privatizációjára országszerte. 
Nagydobronyban a felmérések sze-
rint 1356 akt lenne, mely privatizá-
cióra vár, melyből 260 kérvény 
már le van adva Ungváron, 300 
kérvény pedig most van folyamat-
ban. Ezzel falunk első helyen van a 
járásban, mivel gyorsan sikerült 
ezt megvalósítani.  Szilvási Zoltán 
polgármester beszámolt arról, 
hogy a privatizációhoz szükségel-
tetik a műholdas felvétel, mivel  
enélkül állami aktot nem lehet el-
készíteni. Jelenleg már 7 utcára 
megvan a teljes felvétel, így azok-
ban lehet leghamarabb megkezdeni 
az ügyintézést.   

Problémák vannak az olyan 
esetekkel, ahol elhunyt az a lakos, 
melyre a tanács kiállította valami-
kor a határozatot privatizációra. A  
képviselőtanács döntése alapján a 
család közösen eldöntheti, hogy 
kinek a nevére legyen privatizálva 
a föld, miután a többiek írtak egy 
lemondó nyilatkozatot. A telekhe-
lyeknél is vannak ilyen esetek, de 
itt már sajnos, ha elhunyt a 
„tulajdonos” a telekhelyet a család 
nem tudja privatizálni.  

Nem privatizálható ingye-

nesen továbbá az a telekhely sem, 
ahol építkezési engedéllyel nem 
rendelkezik a gazda. (Ennek ára 
kb. 800 UAH).  A tanács határoza-
ta alapján, aki külföldre költözött 
ki és szerepel nevén privatizálatlan 
telekhely, attól a földet visszave-
szik.    

2. A tanács számlájára az 
útadókból 2009-ben eddig kb. 45 
000 UAH folyt be a tervezett 
60 000 UAH-ból. Ezt az összeget 
csak útkarbantartásra lehet fordíta-
ni. A polgármester javaslatára a 
tanács elfogadta azt a kezdemé-
nyezést, hogy a kőhordás helyett 
szilárd szurkos burkolattal próbál-
ják meg a mellékutcákat rendezni. 
 Sajnos aszfaltos útra ennyi 
összeg nem elegendő, így az az 
említett szurkos kővel lesz meg-
oldva.  Elsőnek a stadionhoz veze-
tő forgalmas szakasz lesz kijavítva, 
illetve a mellékutak letérői.  

3. A vállalkozók által befi-
zetendő, a földeladásból származó 
összeg ez évi részletét az utcavilá-
gítás további építésére ill. a kiégett 
izzók cseréjére fordítják.  

4. Az ülés további részében 
a tanács kérvényeket vitatott meg 
házprivatizációról, ill. telekhelyek 
kiadásáról.  

Ülésezett a Vb és a képviselőtestület 

A Nagydobronyi Polgármesteri Hivatal kollektívája  
sok szeretettel köszönti  

Szanyi P Ernőt,  
a Nagydobronyi stadion igazgatóját jubileumi születésnapja  

alkalmából.  
Ezúton szeretnének kívánni számára hosszú boldog életet, erőt, egészsé-

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

 Felhívjuk azon lakosok figyelmét akik még nem privatizál-
ták a háztáji és a hozzá tartozó kiegészítő földterületüket jelent-
k e z z e n e k  o k t ó b e r  2 2 - i g  a  k ö z s é g h á z á n . 
(Személyigazolványukat és kódszámukat szíveskedjenek ma-
gukkal hozni). 

Tisztelt lakosság! 
 A községi tanács felkér minden olyan 
lakost, akinek a személyigazolványában 
(paszportjában) régi utcanév szerepel, jelent-
kezzen a községházán minden családtag iga-
zolványával és a házkönyvvel, mivel bele kell 
íratni az új utcaneveket. 
 Amennyiben nem jelentkeznek a község-
házán, úgy személyesen Onokócra kell vinniük 
az iratokat, ugyanis 2010 januárjától az igazol-
vány érvénytelen lesz. Az új utcanevek az 
alábbi táblázat első oszlopában szerepelnek. 

Új Régi 
Ердехіватал Мічуріна 

Кекпатак Гагаріна 

Кіраль 1-го травня 

Надьтемете Толстого 

Гарб Суворова 

Фельвег Б.Куна 

Егер Перемоги 

Квіткова 50-років СРСР 

Алвег Енгельса 

Кучарка Короткая 

Мира Мира 
Шевченко Шевченка 

Кіштемете Горького 

І. Зріні Чапаева 

Аді  Ендре Аді Ендре 
Сечені Комсомольська 

Петефі Петефі 

Вашартер Радянської Армії 

Ниридьсег Жовтневої революції 

Южна Южна 

Кошута Кошута 

Фізкультурна Фізкультурна 

Інтернаціональна Інтернаціональна 

Молодіжна Молодіжна 

Табла Кірова 

Фюрде Слави 

Шумна Шумна 

Ракоці Ракоці 

Весни Весни 
Меліораторів Меліоратора 

Малодобронська Леніна 

Чонгорська К.Маркса 

 A Nagydobronyi Községi tanács a temetők rendbetartásá-
nak ügyében felhívná a tisztelt lakosok figyelmét arra, hogy pró-
bálják meg rendezni nemcsak a sírokat, hanem azok környezetét 
is. Általában így halottak napja előtt mindenki beülteti szerettei 
sírját, de sok esetben a sírok mellett található 40-50 cm-es részt 
úgy hagyják. Ezeket a helyeket nem lehet  kaszával megtisztíta-
ni, tehát próbálja meg mindenki saját kezűleg rendbetenni!   

 Együttműködésüket előre is köszönjük! 



Innen-onnan 

Gabona termesztés 

Talaj-előkészítés 
A kismagvú kalászos gabonák az apró-

morzsás, kellően ülepedett, nyirkos magágyba 
vetve indulnak erőteljes fejlődésnek, az egyönte-
tűen kelő növények ilyen feltételek között képez-
hetnek kezdettől fogva homogén állományokat. 
Mivel a talaj nedvességtartalma a szántóföldi 
növénytermesztés eredményességét leginkább 
meghatározó tényezők közé tartozik, ezért külö-
nösen száraz, aszályra hajlamos területeken a 
nedvesség-szabályozás egyik fontos eszköze a 
talajművelés. Az alkalmazott talajművelési rend-
szert a kalászosok termesztése során is az 
agroökológiai adottságok, a technológiai lehető-
ségek és az ökonómiai feltételrendszer ismereté-
ben meghatározott termesztési céloknak megfe-
lelően kell kialakítani. A talajok szerkezetét 
kímélő, csökkentett menetszámú művelés min-
den termőhelyen indokolt. A minőségi termelés 
jobb talajállapotot feltételez, ezért kerülni kell a 
talajok kiszárítását, tömörödését előidéző beavat-
kozásokat. A káros tömörödés következtében 
csökken a talaj hasznos biológiai tevékenysége, 
lelassul a tarlómaradványok, trágyák, tápanyag-
ok feltáródása, romlik a növények tápanyag- és 
vízfelvétele. A tömörödött talajban csökkent 
intenzitással fejlődő gabonának a kártevőkkel és 
a kórokozókkal szembeni toleranciája mérséklő-
dik, s a gyomokkal szembeni versenyképessége 
is erőteljesen romlik. 

A termesztési technológiát tekintve a 
lehullott csapadék minél nagyobb arányú tárolá-
sát szolgáló eljárások sorában a talajok káros 
tömörödésének megszüntetése, illetve megelőzé-
se alapvető szempont. Ennek fontos eleme a 
műveletek összevonása, a művelési menetszám 
gépkapcsolásokkal történő csökkentése, a perió-
dusos mélyítő művelés alkalmazása, a 2-3 éven-
ként elvégzett lazítózás. Hatékony kiegészítő 
eszköze a tarlómaradványok és szerves trágyák 
talajba dolgozása, valamint a talajvédő vetésfor-
gó alkalmazása, talajlazító hatású és zöldtrágya 
növények termesztése. 

Az egyes talajművelési módok megíté-

lésében nemcsak az lényeges, hogy általuk a talaj 
víznyelő képessége növelhető, vagy fenntartható
-e, hanem az is, hogy csökkenthető-e a kultúrnö-
vények számára hasznosítható víz légköri veszte-
sége, a párolgás? Forgatáskor, vagy mélyebb 
műveléskor nagyobb a talaj nedvességvesztése, 
különösen hőségnapokon. Alapművelésre ilyen-
kor bármely, az ekénél kevésbé rögösítő eszköz 
ajánlható. A kiszáradt művelt réteg elmunkálásá-
ra a hagyományos, egyszerű elmunkálók nem 
felelnek meg. Ilyen körülmények között a legki-
sebb porosítást okozó, a mélyebb rétegek további 
nedvesség-veszteségét megakadályozására alkal-
mas kombinált eszközök használata szükséges. A 
kisebb bolygatással járó művelés, a tarlómarad-
ványok részleges felszínen hagyása, valamint a 
felső rétegbe történő egyenletes bekeverése haté-
konyan mérsékli a talajnedvesség veszteséget. 

A kalászos gabonák talaj-előkészítése 
során a felszíni porhanyítás meggátolja a művelt 
és a bolygatatlan rétegek közötti hőáramlást, 
ezáltal kialakul az átlevegőzött réteg. Ebben a 
zónában a talaj kiszáradhat, de a hőbeáramlás és 
a hőkibocsátás is korlátozódik. Abban a talajré-
tegben, amelybe a magot vetjük, az erős levegő-
zés hatására a hőfelvétel a talajfelszínről erősen 
lecsökken, viszont a nedvességet tartalmazó 
feltalaj alsó részéből a vetőágy rétegébe jelentős 
mennyiségű víz érkezhet, megteremtve a csírázás 
alapvető feltételeit. 
Trágyázás 

A tervezett mennyiség és minőség 
elérése, a termesztés biztonságának növelése a 
növények optimális trágyázásán, kielégítő táp-
elem ellátottságán alapul. A költségek jelentős 
hányadát kitevő trágyázás gazdaságosan csak 
szakmailag megbízhatóan mintázott táblák 5 
évnél nem régebbi talajvizsgálati eredményeinek 
felhasználásával, szakmailag megbízható trágyá-
zási szaktanácsadó rendszerek (www. 
proplanta.hu) segítségével valósítható meg. 
 A gabonatermesztésre alkalmas területe-
ink döntő hányadára jellemző kontinentális klí-
majellemzők ismeretében  fontos szempont, 
hogy egységnyi szárazanyag mennyiséghez a 
növények hány liter vizet vonnak ki a talajból. A 
kalászos gabonák termesztése során kedvező 
foszfor- és kálium-ellátottság és harmonikus 
N:P:K arány esetén, akár 30 %-kal kevesebb víz 
felhasználásával érhető el egységnyi száraztö-
meg gyarapodás. 

Hazai agroökológiai viszonyaink kö-
zött a makroelemeket tekintve a szántóföldi nö-
vények termésnövekedése a nitrogén hatására a 
legerőteljesebb. Kalászos gabonák termesztése 
során a közepes, vagy annál gyengébb foszfor-
ellátottságú   talajokon azonban - megfelelő N-
ellátottság esetén - rendkívül kedvező, akár ton-
nában mérhető hatása van az ősszel, alaptrágya-
ként kiadott foszfornak is. A kielégítő P-
ellátottság nemcsak a direkt termésnövelő hatás-
ban, hanem a jobb minőségű, telt szemek rész-
arányának növekedésében is kimutatható. Trá-
gyázási tartamkísérletek több évtizedes eredmé-
nyei szerint a káliumnak a közepes-jó K-

ellátottságú talajokon csak egyes évjáratokban 
van agronómiai szempontból jelentős termésnö-
velő hatása. 

A foszfor- és kálium-hatóanyagok 
kedvezőbb érvényesülésének feltétele az alapmű-
velés előtti kijuttatás. E tápelemek elmozdulása a 
bolygatatlan talajban csekély, a foszfor esetében 
például közepesnél kötöttebb talajokon csak 
milliméterekben mérhető. A talaj-előkészítés 
ezért fontos szerepet tölt be e hatóanyagoknak a 
gyökérzónájába való egyenletes bekeverésében. 
A jóval mozgékonyabb nitrogén mennyiségéről, 
a kijuttatás időpontjairól több tényező 
(humusztartalom, talaj kötöttsége, tervezett 
mennyiség és minőség, elővetemény N-gyarapító 
hatása, lekerülésének időpontja, tarlón maradt és 
talajba dolgozott szármaradvány mennyisége, 
időjárási feltételek stb.) hatását figyelembe véve 
kell dönteni. A cél mindig a növény egyenletes, 
fejlődési állapotának megfelelő táplálása. A nö-
vények intenzív kezdeti fejlődése, a bokrosodás 
végén kialakuló kalászkezdemények differenciá-
lódása érdekében a tenyészidőszak első felében 
is fontos a kielégítő N-ellátottság. A 
szárbainduláskor, kalászoláskor adott N-
műtrágya ugyanakkor - ha az oldódást és a felvé-
telt kedvező időjárási feltételek segítik - elsősor-
ban a termés minőségét módosítja. 

Az integrált gyomszabályozás egyéb 
elemeivel együtt a trágyázás közvetett módon is 
növeli a termést, javítja a minőséget. A megfele-
lő trágyázás az intenzívebb fejlődés révén javítja 
a gyomokkal szemben a vízért, tápelemekért, 
fényért folytatott versenyképességet. A jól táplált 
gabona a talajban tárolt vizet nagyobb hatásfok-
kal hasznosítja, s korábbi kalászolása révén is 
csökkentheti az aszály okozta terméskiesést. 
Vetés 

A termesztéstechnológia elemei között 
a vetés olyan munkafázis, mely a termés mennyi-
ségére közvetlen, minőségére közvetett hatást 
gyakorol. A mennyiség és minőség stabilitásá-
nak, a garantált, ellenőrzött minőségű végtermék 
előállításának alapja az igazolható származású, 
fajtaazonos, védett mag, azaz a fémzárolt vető-
mag használata. A vetőmag minősége esetenként 
nagyobb hatást gyakorol a termésre, mint a fajta. 
Az aszályos 1983. év üzemi eredményeinek 
országos elemzése szerint például a másodfokú 
vetőmaggal termesztett búzák termése 3,9, a 
szaporulati fok nélkülieké 2,6 t/ha volt. 

Az őszi kalászosok vetési menetrendjét 
- a hazai tradicionális technológiákat tekintve - 
szeptember második felében a rozs nyitja meg. 
Az optimálisnak tekinthető időszak a hónap vé-
géig terjed, A vetésidőt tekintve az ősziek közül 
az árpa a leginkább (IX. 20. - X. 5.), a tritikále a 
legkevésbé (IX. 20 - X. 20.) érzékeny kalászos. 
Kenyérgabonánk vetésének időzítésére vonatko-
zó kísérletek, valamint gyakorlati tapasztalatok 
szerint az ország déli régióiban az október 2-3. 
dekádjában, a középső, valamint az északi terüle-
teken az október 1-20. között földbe került búza 
adja a legtöbb termést. A korai vetés előnye, 
hogy az időjárás ekkor többnyire még megfelelő 

minőségű munkát tesz lehetővé. A túl korán 
elvetett és intenzíven fejlődő búzák télállósága 
azonban rosszabb lehet, kifagyásuk veszélye 
nőhet kemény, hosszú teleken. Ez a kedvezőtlen 
hatás jó télállóságú fajták termesztésével mérsé-
kelhető. Az őszi árpa, valamint a korán kikelt, 
gyorsan fejlődő búzák - főként meleg, száraz, 
elhúzódó őszökön - a szokásosnál intenzívebb 
növényvédelemre tarthatnak igényt, mivel az 
ilyen táblákon már az ősz folyamán jelentős 
lehet a rovarok okozta kártétel, a szívókártevők 
által terjesztett vírusfertőzés. Amennyiben a 
kártevőket a tél nem gyéríti kellő mértékben, az 
áttelelt vírushordozók terjedési sebessége, kárté-
telének mértéke tavasszal nagyságrendekkel 
nagyobb lehet, mint amikor a levéltetvek szár-
nyas alakjai vírusokat külső forrásokról behur-
colva betegítik a jó víz- és tápanyag-felvehetőség 
révén intenzíven fejlődő búzákat. Erős fertőzött-
ség esetén a búzában akár 50 %-ot is meghaladó, 
árpában 100 %-ot megközelítő terméscsökkenést 
többszöri rovarölő szeres kezeléssel, vagy 
inszekticid tartalmú csávázó szerrel kell kivéde-
ni. 

A megkésett vetések fejletlenebb, rit-
kább állományainak tavaszi fejlődése általában 
kevésbé erőteljes. Az optimálisnál későbbi vetést 
jellemzően az átlagosnál jobb bokrosodó képes-
séggel rendelkező, sűrűbben vetett gabonák tole-
rálják kisebb terméscsökkenéssel. 

A fajták speciális viselkedésére és az 
ökológiai adottságok ismeretére alapozott nö-
vényszám fontos tényezője a termés nagyságá-
nak. A magyarországi búzatermesztésben tradici-
onálisan az 500-600 produktív növény termesz-
tése vált jellemzővé négyzetméterenként. Az 
utóbbi években - csapadékosabb körülmények 
között kialakult nyugat-európai technológiák 
mintájára - a vetőmag mennyiség csökkentésére 
irányuló törekvések is megjelentek Magyarorszá-
gon. A hagyományos és a csökkentett vetőmag 
normát korai vetéssel kombináló technológiák 
együttes megítélésében azonban minden elemet, 
így a szükséges növényvédelem eltérő intenzitá-
sát, költségszintjét, a környezet vegyszerterhelé-
sének változó mértékét is figyelembe kell venni. 

Az időzítésen és a mennyiségen túl a 
vetés mélysége is fontos tényező, mert az egyen-
letes és gyors kelés elősegítésével, a kezdeti 
fejlődés támogatásával a téli félév időjárási és 
egyéb kedvezőtlen hatású tényezői elleni véde-
kezésnek is hatékony eszköze. A vetés mélységét 
a talajok kötöttsége, a magágy minősége és a 
fajták igénye határozza meg. Középkötött és 
kötött, ülepedett talajokon 3-6, lazább talajokon 
5-7 cm a kalászosok jellemző optimális vetés-
mélysége. Általánosnak tekinthető az az alapelv 
is, hogy meleg, száraz időben kissé mélyebbre, 
nedves, hűvös őszön pedig sekélyebbre kell vetni 
a magot. 

 

TERMESZTÉS-TECHNOLÓGIAI  
KÉZIKÖNYV nyomán,  

Őrhidi László 

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!  

Kosuth Kisdobronyi utca Rákóczy utca   Vásátér Béke utca   Nyirigyszeg Tábla utca Csongor A. Endre  Éger utca 

1 Balog István J. 14 Szanyi Gy József J. 6 Molnár Marton F. 1 Mészár Sándor 6 Hidi Miklós 1 Pinte Erzsébet 7 Molnár Kálmán S. 12 Ráti János J. 10 Badó Sándor 2 Verba Mária 

6 Hidi András A. 15 Molnár Borbála F. 7 Bálint Borbála S. 12 Fejes János 9 Molnár Béla B. 3 Katona Béla S. 16 Katona Irén 25 Balog Ferenc M. 21 Badó Jolán S. 5 Hidi József J. 

10 Bátyi Kálmán K- 22 Szanyi Jolán J. 9 Hete Ferenc F. 13 Szilvási János J. 18 Molnár Sándor S. 4 Kovács Piroska S. 19 B Balog Géza  S. 31 Hidi Ferenc 25 Molnár András 7 Katona Ferenc  

14 Ráti István J. 24 Deák Éva M. 11 Katona Ilona A. 14 Pinte Kálmán K. 23 Benedek János 7 Sütő Mária F. 28 Szanyi Zoltán F. 38 Hidi László 31 Ráti János 29 Nagy Zoltán 

15 Hidi Jolán F. 26 Balog Zoltán Z. 13 Hidi Ferenc J. 16 Iván Ernő L. 30 Deák Ferenc F. 9 Kampó Andrea 30 Vinda Miklós J. 43 Szanyi Sándor 34 Badó Irén Z. 33 Szanyi Borbála F. 

19 Bátyi Zoltán J. 33 Szanyi Sándor J. 17 Verba Erzsébet S. 18 Kis Borbála J. 38 Nyomó János J. 10 Hidi P Ilona J. 43 Katona Mária F. 52 Bálint Sándor 44 Katona Jolán 33/A Szanyi Kálmán 

30 Katona József  34 Kovács Angéla A. 21 Katona Sándor J. 21 Bálint Lajos L. 41 Balog Erzsébet M. 12 Géci István S. 48 Hidi Borbála A. 85 Hidi László Gorkij utca 43 Szanyi Km Ernő 

35 Katona János J. 43 Hidi Ferenc F. 22 Katona József J. 23 Hidi Borbála S. 43 Bálint Erzsébet J. 17 Szanyi Zoltán 52 Szanyi Erzsébet S. 99 Bakk Mária F. 2 Molnár Kálmán S. Kucsárka 

39 Molnár Ferenc A. 55 Balog Erzsébet J. 27 Hidi P Ilona M. 26 Szanyi M Margit 44 Misák Zoltán F. 20 Misák Erzsébet 53 Varga József J. 112 Szanyi Mária F. 3 Molnár Erzsébet S. 3 Szernyi Mária 

50 Molnár László 61 Hete András J. 29 Katona Sándor S. 29 Kovács Borbála F. 51 Bálint Borbála 21 Bagu István 55 Vinda Géza S. 114 Sándor Mária J. 7 Kupás István F. 7 Balog Sándor 

53 Katona János J. 63 Hidi Sándor S. 30 Katona Borbála J. 34 Kovács Borbála S. 52 Pinte János Gagarin 59 Gábor Béla Tavasz utca 18 Szanyi M Edit J. 9/A Vég János 

55 Pinte Kálmán  78 Szanyi F Erzsébet A. 32 Sponták László L. 35 Katona László  55 Katona Margit 5 Badó József J. 61 Simon Jolán J. 14 Hidi József S. 20 Hidi Borbála J. 16 Bálint János 

58 Varga Borbála J. 82 Iván Zoltán B. 39 Remecki  39 Bara János J. 56 Misák János J. 12 Molnár T Mária 63 Vinda András M. 19 Hidi ferenc F. 25 Tari Erzsébet S. 19 Tóth Ferenc A. 

60 Nagy János J. 91 Molnár Erzsébet D. 41 Sütő Kálmán K. Alvég utca Petőfi utca 15 Katona Sándor J. 64 Révész Margit F. 20 Hidi László K. 28 Szabó Irén J. 20 Molnár László 

62 Balog Erzsébet 95 Hidi Lenke D. 43 Bara János J. 7 Vácsi István I. 1 Hidi Lenke M. 18 Hidi József J. 65 Katona Borbála  39 Hidi Béla 29 Dávid Szilvia M. 22 Szanyi P János  

65 Hidi Margit S. 96 Nagy Ferenc F. 48 Bara István I. 18 Hidi Ernő F. 6 Het Mária S. 21 Hidi Sándor 66 Hidi Erzsébet  40 Verba ferenc f. 30 Vinda János J. Garb 

66 Katona Jolán 98 Bara János 49 Katona Sándor S. 21 Katona Zsuzsanna  9 Hete Erzsébet F. 27 Ráti Margit Ifjuság utca 49 Misák Béla Csapájev utca 6 Biró Elza J. 

67 Katona Ferenc 100 Géci Dezső D. 51 Szanyi Gy Erzsébet 29 Bakk János 11 Molnár Etel J. 31 Miskolci Erzsébet 6 Benedek Ferenc F. 58 Molnár Marton 3 Lőrinc Jolán F. 8 Pinte Kálmán 

69 Szanyi Borbála L. 112 Ráti Erzsébet 54 Balog János A. 32 Molnár József 16 Szanyi Sándor F. 35 Ferencsik László 8 Molnár Ferenc J Meliorátor 12 Nagy Sándor F. 15 Molnár János 

70 Balog Mária A. 117 Katona Béla 60 Verba Béla 39 Hete Borbála 21 Sándor Margit Kun Béla 20/a  Kikina László M. 1 Benedek Kálmán K. Erdőhivatal 22 Bálint Natália 

71 Nyomó Éva B. 125 Badó Mária 63 Dancs Jolán F. 42 Szanyi M Piroska 23 Iszak Ruszlána 1 Kersztény Andrea E. 20/D Vinda Pál 2/A Cserepányi Hanna L. 7 Bátyi Zoltán G. 23 Katona János 

77 Pinte András 133/B Kalocsai Gabriella 64 Hidi Mária Virág utca 31 Ráti Jolán  27 Hidi Ernő J. 21 Hidi Sándor S. 12 Ráti Borbála Király utca 

77/B Balog Sándor 133/V Kurica Natália 66 Szanyi F István I. 8 Tóth Zoltán K. 35 Kovács Ferenc 29 Mészár László A. 26 Misák Zoltán J. 8 Nagy Éva 23 Molnár László L. 11 Szanyi F István A. 

78 Balog Mária S. 133/G Kovács Éva 68 Kopasz Zoltán Z. 9 Hidi József J. 40 Kovács István 36 R Benedek Ferenc 28 Katona Sándor J. 19 Molnár Sándor K. 26 Ráti András A. 16 Katona Margit 

89 R Benedek Mária M. Internacionálé Fürdő utca 22 Baksa Zsuzsanna I. 42 Badó Jolán J. 37 Lelkes Erzsébet 30 Furda Borbála J. Nagytemető 28 Balog Kálmán 20 Bodnár Erzsébet 

90 Szanyi M Béla S. 16 Katona László F. 7 Badó Ferenc M. 31 Hidi Sándor 52 Papp Borbála     37 Badó Sándor 4 Szanyi P Borbála 30 Szanyi Borbála 22 Bara József J. 

  Sport utca 



Események, köszöntők, hirdetések 

Októberi születésnapi köszöntők!Októberi születésnapi köszöntők!Októberi születésnapi köszöntők!Októberi születésnapi köszöntők!    
A Nagydobronyi Községi Tanács ezúton szeretné köszönteni  közelgő 

születésnapja alkalmából  
Szilvási Erzsébetet,Szilvási Erzsébetet,Szilvási Erzsébetet,Szilvási Erzsébetet,    

a Nagydobronyi Községi Tanács földmérőjét, 
Popka Erzsébetet,Popka Erzsébetet,Popka Erzsébetet,Popka Erzsébetet,    

a Nagydobronyi Községi Tanács könyvelőjét, 
valamint    

Hidi ZoltánHidi ZoltánHidi ZoltánHidi Zoltán    
  utcaképviselőt. 

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

Szeptember 27-én ünnepelte 7. születésnapját Szilvási 
Éva Evelin. 

 Ebből az alkalomból kívánnak számára erőt, egés-
zséget, sok örömöt és boldog felhőtlen gyermekkort szü-

lei, nagyszülei és Gabi kereszt. 
 

„Fénylő csillagok ragyognak az égen, 
születésnapodra kívánunk sok szépet, 

legyen boldog, derűs számodra az élet. 
A kis Jézuska fogja mind a két kezed, 

óvja és kísérje minden lépésedet. 
Szemed csillogása, arcod mosolya, 
legyen szüleidnek fénylő csillaga. 

Isten napjaidat minden jóval áldja, 
a mi szívünk neked ezt kívánja.” 

Születtek:  
Varga Réka (Csongor út 79) 

Pap Igor (Juzsna u. 7) 
Váradi Katalin (Juzsna u. 3) 

Farkas Kamilla (Sumna u. 22) 
Oláh Krisztofer (Sumna u. 16) 

Pap Sándor (Juzsna u. 21) 

Elhaláloztak: 
R Benedek Tibor (Vásártér u. 15) 

Anyakönyv (Szeptember) 

2009. Október 32009. Október 32009. Október 32009. Október 3----ánánánán    
Balog Csaba (Kossuth u. 58. sz.) 

és  
Kupás Anita (Nyirigyszeg u. 4. sz.)  

köti egybe életét.  
 

2009. Október 92009. Október 92009. Október 92009. Október 9----énénénén    

Katona János (Nagytemető u. 22. sz.) 
és 

Szilágyi Erika (Kisdobronyi út 6 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. októberébenA Nagydobronyi Községi Tanács kötelékén belül 2009. októberébenA Nagydobronyi Községi Tanács kötelékén belül 2009. októberébenA Nagydobronyi Községi Tanács kötelékén belül 2009. októberében    
    2 esküvőre kerül sor.2 esküvőre kerül sor.2 esküvőre kerül sor.2 esküvőre kerül sor.    

Október 7-én ünnepelte 60. jubileumi  
születésnapját 

Szanyi P Ernő. 
Ebből az alakalomból köszönti őt felesége, gyermekei és 

unokái.  
 

Legyen egészséged, tudjál boldog lenni,  
és a szívedet soha ne bántsa meg senki!  

Napod is legyen örömnek napja, 
kívánjuk, hogy a sors ezeket megadja! 

 

Szeptember 17-én ünnepelte első születésnapját 
Molnár Regina. 

Ebből az alakalomból köszöntik őt szülei, nagy-
szülei 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 mindig jóval áldja, 
a mi szerető szívünk ezeket kívánja. 

Október 13-án ünnepli első születésnapját 
Medvigy Áron. 

Ebből az alakalomból köszöntik őt szülei, testvére Petike, 
a dédnagyszülők, a Medvigy és a Szanyi nagyszülők, uno-

katestvére Roland. 
 

„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 20-án ünnepelte 10. születésnapját  
Herceg Dávid János. 

Ebből az alakalomból köszöntik őt szülei,  
nagyszülei és testvére Béci. 

 

„Életed legyen egy tündérálom, 
mindig boldog legyél ezen a világon.  

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

Isten napjaidat minden jóval áldja,  
a mi szívünk néked ezeket kívánja.” 

Fehérneműket árusító részleg nyílott az AMBAR bevásárló 
központban. 

Nyitva tarás: 8:00-16:00 óráig.  

Szövetkabátok , menyasszonyi ruhák, kosztü-Szövetkabátok , menyasszonyi ruhák, kosztü-Szövetkabátok , menyasszonyi ruhák, kosztü-Szövetkabátok , menyasszonyi ruhák, kosztü-

mök és öltönyök  mök és öltönyök  mök és öltönyök  mök és öltönyök  tisztítását vállalom.vállalom.vállalom.vállalom. 
Bőrkabátok tisztítása és festése. 

Elérhetőség: Csongor út 84. 
Tel.: 80969491032 

Október 4-én ünnepelte első születésnapját 
Molnár Alexa Petra. 

Ebből az alakalomból köszöntik őt szülei, nagyszülei, keresztszü-
lei és a rokonok. 

Istentől kapott ajándék vagy nekünk, 
öröm tölti el a szívünket, ha rád tekintünk.  

A mi egyetlen vágyunk, hogy te boldog légy, 
megtaláljon téged a fény s a békesség. 

Első lépteid láttán könny csillant szemünkben, 
a remény és boldogság költözik szívünkben. 

Szerető szüleid ölelnek és csókolnak, 
drága nagyszüleid mindenkor áldanak. 

Szeptember 25-én ünnepelte első születésnapját  
Varga Alexandra. 

Ebből az alakalomból köszöntik őt szülei, nagyszülei, 
dédmamái és a keresztszülők. 

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.  
 

Szeptemberben ünnepelte születésnapját  
Hofinger Edina, Nagy Kálmán és Nagy Imre.  

Ebből alkalomból köszönti őket a Nagy család. 
Kívánnak számukra erőt, egészséget hosszú boldog életet 



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 rende-
lésre) 

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 és nyári 
méz (gyümölcs, hárs, akác) eladó. 

Cím: Sport u. 2. Tel.: 714-253 

 
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 

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.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Ha szeretnél  
ORIFLAME-el  

foglalkozni, akkor a további infor-
mációt ezen a számon kaphatod:  

80682289990  
(Anikó) 

 

23% nyereség + ajándék. 

ELADÓ 
Koszorúk 
Koporsók 

Szemfedelek 
 

Kisdobrony, Petőfi út 50 
(Templom mellett) 

Tel.: 715-246 

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, billentyű-
zet, egér. 

Ára: 1400 gr. 
Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon: 

+380985933930 


