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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. 

A szüret ünnepére rendezett mu-
latság hosszú éveken át falunk kulturális 
eseményeihez tartozott, amikor is a fiatalok 
kidíszített szekereken járva bálba csalogat-
ták a mulatni vágyó lakosokat, elropva 
kedvcsinálóként egy-egy valódi magyar 
csárdást. Sajnos az elmúlt években már 
csak az esti    „disco” -s „mulatság” került 
megrendezésre, amely  lassan kezdte elfe-
ledtetni az ünnep hagyományait.  M í g -
nem 2009. október 18-án Szívási Zoltán 
polgármester kezdeményezésére ismét 
megjelentek falunk utcáin a feldíszített 
lovas szekerek, rajtuk a népviseletbe öltö-
zött   „Hímes” táncegyüttes tagjaival. 
Csaknem minden utcában előadta a majd 
30 fős lelkes együttes a szüretre készített  
énekkel és zenével 
fűszerezett tánckore-
ográfiát. Pompás 
bemutatójukkal fel-
vidították a lakókat, 
akik édességgel, 
finom házi sütemé-
nyekkel, üdítővel 
kedveskedtek vi-
szonzásul. A feléke-
sített fogatok késő 
estig járták az utcá-
kat. Sötétedéskor 
már fényszórók su-
garában libbentek a szoknyák és a pántli-
kák, lendültek, villantak a fényes csizmák.  

Az ünnepség megszervezésében, a 
táncosok felkészítésében és az esemény 
színvonalas lebonyolításában legnagyobb 
szerepe Hidi Anitának, Ráti Gabriellának 

és Hidi Erikának volt, akik most is önzetle-
nül és kitűnően végezték el a rájuk bízott 
feladatokat.  

A vigadalom a szüreti bállal foly-
tatódott, melynek első ízben adott otthont a 
Három ász étterem. A hely tulajdonosa, Úr 
Miklós és felesége Judit (egyben az esti 
mulatság szervezői) mindent megtetettek 
azért, hogy az egybegyűlt mulatni vágyó 
vendégek kifogástalanul érezzék magukat.  

Este nyolckor felcsendült az élő 
zene a Monolit együttes által és megkezdő-
dött a mulatság, melynek hangulatát a fer-
geteges csősztánc alapozta meg ugyancsak 
a Hímes remeklésében. A csaknem fél órás 
produkciójukkal tűzbe hoztak minden je-
lenlévőt. A bál hagyományos mozzanata 

volt a szüreti 
kosarak elár-
v e r e z é s e , 
melynek leg-
szebbikét és 
persze legna-
g y o b b i k á t 
Varga Berta-
lan (Bercó) 
v á s á r o l t a 
meg. Így ő 
lett a bálki-
rály, barátnő-
je pedig Hidi 

Natália bálkirálynő lett.  
A mulatozás majdnem hajnalig 

tartott. Mindenki elégedett volt, mely azt 
jelzi, hogy érdemes lesz jövőre is megszer-
vezni, remélhetőleg még színvonalasabban.  

 

Hagyományápoló szüreti mulatság 

A Községi Tanács felhívja a lakosság figyelmét, hogy aki kapott 
értesítést az Ungvári választási irodából az adatai tisztázása vé-
gett, kérjük jelentkezzen az okmánnyal és paszporttal a község-
házán. A helyesbített adatokat a Tanács továbbítja a választási 

irodába.  

 A Miniszteri Kabinet 2009.08.31-
én kiadott határozata értelmében az év 
végéig az állami hivatalok ingyen  kötele-
sek elintézni a hozzájuk forduló polgárok 
földterületének privatizációját — hangzott 
el az ukrajnai médiában szeptemberben.  
A legtöbb ember a közleményt első hallás 
után csak megmosolyogta, gondolván ez is 
csak egy ígéret a sok kö-
zül, mely úgysem lesz 
megvalósítva.  
 Próba-szerencse 
alapon a községi tanácsok 
szeptemberben elkezdték 
begyűjteni a szükséges 
okmányokat, melyeket a 
nagydobronyiak adtak le 
legelőször a járási osztá-
lyon (eddig 250 háztályi 
és ugyanennyi kiegészítés 
privatizációs kérvényét).  
 Az ingyenes priva-
tizációs program elérke-
zett ahhoz a mozzanatá-
hoz, amikor is elkészült az első 11 földtu-
lajdoni lap a Tábla, a Rákóczi és a Tavasz 
utcákban.  
— Nagyon nagy örömmel fogadták az 
okmányokat a lakók, elégedettség tükrö-
ződött arcukon — számolt be Szilvási Zol-
tán polgármester, aki Szilvási Erzsébet 

földmérővel és Varga Gizella utcaképvise-
lővel személyesen osztották ki a tulajdonla-
pokat.  
  A polgármester beszámolt továbbá 
arról, hogy egyelőre még csak a háztáji 
földekre folyik a privatizációs munka, de 
remélhetőleg hamarosan sor kerül a kiegé-
szítésekre is.  

 Itt szeretnénk felhívni a lakosok 
figyelmét arra, hogy aki még nem jelent-
kezett okmányaival a községházán pri-
vatizáció ügyében, mihamarabb tegye 
meg, ugyanis kár lenne kihagyni ezt a 
lehetőséget! 
 

Elsőként elsőkézből. 

Elkészültek a földtulajdonlapok 

Badó Géza veszi át elsőkézből az elkészült tulajdonlapot. 

A Hímes táncegyüttes tagjai, a bál megnyitói. 

...libbentek a szoknyák és a pántlikák... 

 A sertés influenza nyugat-
ukrajnai terjedése aggodalmat váltott ki 
országszerte és semmilyen garancia 
nincs rá, hogy Kárpátalján is felüsse 
fejét.  
–– Egyelőre még 
nálunk nem mutat-
tak erre a vírusra 
vonatkozó tünete-
ket betegeken és 
csak pletyka, hogy 
Kárpátalján is van 
halálos áldozata –
– számolt be la-
punknak Pekár 
Volodimir főorvos. A helyzet viszont ko-
rántsem megnyugtató, mivel nagyon veszé-
lyes betegségről van szó. Már szinte köztu-
dott, hogy a H1N1 vírus tünetei a hirtelen 
láz, 38-39 fok feletti, köhögés, fejfájás, 
ízületi fájdalom, orrdugulás és általános 
levertség. Fertőzött emberről közvetlenül, 
zárt térben közvetve terjed! Ennivaló útján 
nem lehet megkapni! Lehetséges további 
tünetek, mint pl. 
          o   Végtagfájdalmak 
          o   Fejfájás 
          o   Hidegrázás 
          o   Rossz közérzet 
          o   Hányás vagy hasmenés 
(influenzára nem minden esetben jellemző, 
de a jelenlegi járványhoz tartozó eset közül 
néhánynál jelentkezett).  
–– Mi a teendő a tünetek jelentkezésekor? 
–– Amennyiben a magas láz 2-3 napig nem 
múlik el,  azonnal, hangsúlyozom azonnal 
orvoshoz kell fordulni. A nagydobronyiak 

esetében a helyi poliklinika (rendelő), – 
amely a karantén ideje alatt szombat 
vasárnap is dolgozik – ill. a kórház a leg-
közelebbi intézmény, ha viszont a beteg 

már nem tud saját lábán elmenni, a 
körzeti orvost kell kihívni. Senki 
ne kezelje magát otthon saját 
kezűleg, ugyanis csak a szakszerű, 
időben történő orvosi ellátás ment-
heti meg a beteget. Az esetek saj-
nos azt igazolták, hogy 4-5 nap 
után már szinte esélytelen a gyó-
gyulás, mivel a tüdő nagy része 
teljesen elhal.  
–– Mit javasol a megelőzésre, ha 

egyáltalán lehetséges? 
–– A biztos megelőzés jelenleg csak a jó 
védőoltás lenne, amivel országunk még 
nem rendelkezik. Ha jól tudom most vásá-
roltak Svájctól egy bizonyos mennyiséget, 
melyet a fertőzött megyékben élők kaphat-
nak meg. Addig is míg nem lesz nálunk is 
elérhető, be kell tartanunk néhány fontos 
szabályt. Először is ne menjünk zsúfolt 
helyekre a karantén ideje alatt (bevásárló 
központ, piac, disco, templom, közintéz-
mények, stb.), ha pedig muszáj, minden-
képpen viseljünk maszkot (ha nem tudunk 
venni, egyszerű gézből is össze lehet varr-
ni, de ezeket 3-4 óránként vasalóval át kell 
melegíteni), hazatérve azonnal mossunk 
kezet. Sok vitaminban gazdag élelmiszert 
fogyasszunk, forró italt (pl. citromos teát), 
melegen öltözködjünk, a lábunkat nehogy 
kihűtsük.  Ami pedig a gyógyszeres meg-
előzést illeti, az Amizont, az Anaferont, ill. 
az Arbidolt tudom ajánlani. 

H1N1 – Csak a szakszerű, időben történő  
orvosi ellátás segíthet  



Innen-onnan 

A műtrágyák 
Hajtatásban vagy intenzív sza-

badföldi zöldségtermesztésben az elter-
jedt csepegtető technológia a 
szervestrágyák elégtelen volta miatt 
feltétlen szükséges a műtrágyák kiter-
jedt használata. Részletes ismertetők 
nélkül nem felelhetünk a minden terme-
lőt érintő kérdésre- — amikor, mennyit, 
hogyan juttassunk ki a megfelelő talaj-
tápokból. Megjegyzem, a nagydobrony 
havilapban még mindig találni olyan 
műtrágyákat kínáló hirdetést, amely 
szín szerint különbözteti meg őket. Va-
gyis eladó fehér, piros, szürke műtrá-
gya. Így! Az eredményes zöldségter-
mesztéshez azért a műtrágyák részlete-
sebb ismerete szükséges.  
 A korszerű tápanyag utánpótlás 
anyagai a műtrágyák. Alapvetően csak a 
talajok tápanyagtartalmát növelik, ellen-
tétben a szerves trágyákkal, a talajok 
szerkezetére nincsenek javító hatással, 
sőt hosszabb idő és nagyobb mennyisé-
gű felhasználás esetén károsítják azt. 
 Csoportosítani elsősorban össze-
tételük alapján szokták, de olykor hal-
mazállapotuk és oldódásuk alapján is 
lehetséges. 
— egyedi vagy egy hatóanyagot tartal-
mazó (mono-) műtrágyák. 
 I. nirtogén műtrágyák 
— ammónium nitrát (34% N) (нитрат 
аммонии). Vízben jól oldódó műtrágya, 
a talajt kis mértékben savanyítja. Erősen 
higroszkópos, vagyis vízfelvételre haj-
lamos. Ebből adódóan helytelen tárolás 
következtében megkeményedik, ami a 
vízoldhatóságát nem, de az egyenletes 
kiszórását nagy mértékben befolyásolja, 
megnehezíti. Hajtatásban alaptrágyá-
nak, de jól oldhatósága miatt fejtrágyá-
nak is használható. 
— mész amónsalétrom (23-28 % N) 
(известко-амиячная селитра). Vízben 
jól oldódik, de jelentős mennyiségű üle-
déket is képez. A talajt nem savanyítja. 
Savanyú és semleges talajokon alaptrá-
gyaként használható a zöldséghajtatás-
ban. 
— ammónium szulfát (сульфат 
амонии) (20,5 % N). Erősen savanyító 
hatású. Használata a magas Ph értékű 
talajokon ajánlható, vízben kevés mara-
dékkal oldódik, összetapadásra kevésbé 
hajlamos. 

— karbаmid (46,3 % N) (карбамид). A 
talajokat savanyítja, ezért használata 
csak meszes talajon javasolható. A talaj 
felületére kiszórva ammónia képződik 
belőle, amely zárt térben megperzselheti 
a növényeket. Vízben jól oldódik, kitű-
nő levéltrágya, könnyen keményedik. 
— mikramid (45 % N). A nitrogén mel-
lett kalciumot, vasat, cinket, rezet, mag-
néziumot, molibdént, bórt tartalmaz. 
Elsősorban lombtrágyaként használják, 
zárt térben perzselő hatása lehet. 
— kalcium-nitrát (15 % N) (нитрат 
калции). A tápoldatos termesztésben 
használják nagy mennyiségben. Vízben 
tökéletesen oldódik, könnyen felvehető, 
ezért használatát elsősorban fejtrágya 
formában javasolható. 
II. foszfortartalmú műtrágyák 
— szuperfoszfát (18-20 % P2O5). A 
talajban lassan mozog, lassan oldódik. 
Mindig vetés vagy ültetés előtt, alap– 
vagy fejtrágyának adják. Szemcsézett 
vagy por alakban gyártják. Hajtatásban 
а legolcsóbb foszfor forrás. 
—koncentrált szuperfoszfát (36-48 % 
P2O5). Kettős vagy hármas szuperfosz-
fát néven is ismerik. Felhasználása és 
tulajdonságai megegyeznek a szuper-
foszfátéval. 
III. kálium tartalmú műtrágyák 
— kálisó (40-60 % K2O) (калийная 
соль). Színe szürke vagy vörös, attól 
függően, hogy hol bányásszák. Klórtar-
talmú műtrágya, ezért zöldségfélék trá-
gyázására kevésbé ajánlott. 
— kénsvas káli (50 % K2O) 
(сернокисний калий). Klór érzékeny 
növények, így zöldségfélék trágyázásá-
ra is alkalmas. Csekély üledékkel oldó-
dik, de hajtatásban fontos alaptrágya. 
— patent káli (30 % K2O + 10%  MgO) 
(калимагнезия). A szulfát típusú káli-
umtrágya a kertészeti növények számá-
ra ideális arányban tartalmaz káliumot 
és magnéziumot. Elsősorban alap és 
indítótrágyának használható, de szilárd 
formában kiszórva fejtrágyának is jó. 
— kálium nitrát (46 % K2O és 13 % N) 
(нитрат калии). Vízben tökéletesen 
oldódó, tápoldatozáshoz ideális műtrá-
gya. Oldékonysága és ára miatt elsősor-
ban fejtrágyázásra célszerű használni. A 
hajtatás egyik legfontosabb műtrágyája. 
IV. magnéziumtartalmú műtrágyák. 

— magnéziumszulfát vagy keserűsó (16 
% MgO) (сульфат магнии). Vízben 
tökéletesen oldódó műtrágya, tápoldato-
záshoz lombtrágyázásra kiválóan alkal-
mas. 
— magnézium nitrát (15 % MgO + 11 
% N) (нитрат магнии). Tökéletesen 
oldódik, tápoldatozásra és lombtrágyá-
zásra is alkalmas. Nyitott zsákban tárol-
va cseppfolyóssá válik. 
V. összetett műtrágyák (мукосумиш) 
— több hatóanyagot tartalmazó trágyák, 
gyakran csak az egyedi trágyák egysze-
rű keverékei. Többnyire szántóföldi 
növények alá alaptrágyának használják 
őket, de megfelelő összetétel esetén haj-
tatásnál is számításba jöhetnek. Hátrá-
nyuk, hogy többnyire klórt tartalmaz-
nak, ami miatt hajtatásban használatuk 
erősen korlátozott. A leggyakoribb ösz-
szetételek: 

N  P2O5  K2O 
10  10  10 
4  14  14 
15  15  15 nitroamofoszka(Ukr) 
16  16  16 nitroamofoszk(Rus) 
9  16  24 
8  24  16 

VI. Komplex műtrágyák 
 Hajtatásban tápoldatos termesz-
tésnél igen nagy jelentőséggel bírnak, 
mert 1-1 műtrágyacsaládon belül a nö-
vény minden fejlődési fázisához 
(gyökerezés, virágzás, termésképzés, 
érés, stb.) találhatunk megfelelő össze-
tételű műtrágyát, ráadásul mikroelem-
mel is dúsított némelyikük, sőt olyan 
adalékkal is rendelkezhetnek, amely 
oldja a csepegőcsövekben a lerakódásu-
kat. Nyílván nem olcsóak. A leggyak-
rabban kapható a Ferticare-, a Masters-, 
a Kristalon-, az Agroleaf-, Universal 
műtrágya család.  

 A kereskedelemben kapható mű-
trágyák döntő többsége szilárd. A folyé-
kony műtrágyák most kezdenek elter-
jedni, nálunk főleg a lombtrágyák tar-
toznak ebbe a csoportba. 
 A műtrágyák jelentős része a nö-
vények számára gyorsan és könnyen 
felvehető. Az ilyen trágyák kiváló fej-
trágyák, de alaptrágyának nem előnyö-
sek, mert könnyen kimosódnak a talaj-
ból, továbbá drágák is. Ezért alaptrágyá-

záshoz a valamivel lassabban oldódó 
trágyákat célszerű használni. 
 Van olyan eset, hogy kifejezetten 
az a cél hogy a trágyák lassan oldódja-
nak és hetek, sőt hónapok múlva is 
meglegyen a hatásuk. Az ilyen műtrá-
gyákat lassított hatású vagy retardált 
készítményeknek nevezzük. Ezeket a 
palántanevelésben vagy cserepes nö-
vény - termesztésben egyre szélesebb 
körben alkalmazzák. 
 Az ismertebb, palántanevelésben 
használható készítmények a követke-
zők: Humix, Plantosan 4D, Peat - Mix, 
PG-Mix, stb. 
 Újabban az alaptrágyázáshoz is 
használnak lassított hatású műtrágyákat, 
ide tartozik a CROPCARE műtrágya-
család. Vidékünkön a Konik farmergaz-
daság Őrdarmán használja burgonya 
termesztésre nagy sikerrel a fenti készít-
ményt. 
 A műtrágyák oldékonysága na-
gyon különböző, ezt megválasztásukkor 
messzemenően figyelembe kell venni. 
Az oldódás mértéke és az oldódás után 
visszamaradó üledékmennyisége alap-
ján négy csoportot különböztetünk meg: 
 — vízben nehezen oldódó műtrá-
gyák. A hajtatásban nem használjuk 
ezeket a készítményeket. 
 — vízben jelentős mennyiségű 
üledékkel oldódó műtrágyák. Ide tarto-
zik a monoműtrágyák többsége (pl. kén-
savas káli, szuperfoszfát, mészamon 
salétrom) valamint az összetett műtrá-
gyák. 
 — vízben kevés maradékkal ol-
dódók. Ezekből a műtrágyákból több-
nyire a gipsz válik ki oldhatatlan formá-
ban, esetleg egyéb kisebb szennyeződé-
sek pl. Volldünger, amóniumnitrát. Szű-
rés után kivallóan hasznosíthatóak. 
 — vízben maradék nélkül vagy 
tökéletesen oldódó műtrágyák. A ter-
mesztők tápoldatozó műtrágyáknak hív-
ják őket. A tápoldatozásra javasolt 
koplexek tartoznak ide (Ferticare stb.) 
és több egy illetve két hatóanyagú mű-
trágya (káliumnitrát, kalciumnitrát, ke-
serűsó stb.). 

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 
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30 Katona József  26 Balog Zoltán Z. 13 Hidi Ferenc J. 16 Iván Ernő L. 41 Balog Erzsébet  9 Kampó Andrea 30 Vinda Miklós J. 85 Hidi László 12 Nagy Sándor F. 33 Szanyi Borbála  

39 Molnár Ferenc A. 33 Szanyi Sándor J. 17 Verba Erzsébet S. 18 Kis Borbála J. 43 Bálint Erzsébet J. 10 Hidi P Ilona J. 43 Katona Mária F. 112 Szanyi Mária F. Gorkij utca 33/A Szanyi Kálmán 

50 Molnár László 34 Kovács Angéla A. 21 Katona Sándor J. 21 Bálint Lajos L. 44 Misák Zoltán F. 12 Géci István S. 48 Hidi Borbála A. 114 Sándor Mária J. 2 Molnár Kálmán  43 Szanyi Km Ernő 

53 Katona János J. 43 Hidi Ferenc F. 22 Katona József J. 26 Szanyi M Margit 51 Bálint Borbála 17 Szanyi Zoltán 55 Vinda Géza S. Tavasz utca 3 Molnár Erzsébet  Kucsárka 

55 Pinte Kálmán  55 Balog Erzsébet J. 27 Hidi P Ilona M. 29 Kovács Borbála F. 55 Katona Margit 20 Misák Erzsébet 59 Gábor Béla 14 Hidi József S. 7 Kupás István F. 3 Szernyi Mária 

58 Varga Borbála J. 61 Hete András J. 29 Katona Sándor S. 34 Kovács Borbála S. 56 Misák János J. 21 Bagu István 61 Simon Jolán J. 20 Hidi László K. 20 Hidi Borbála J. 9/A Vég János 

60 Nagy János J- 63 Hidi Sándor S. 30 Katona Borbála J. 35 Katona László  Petőfi utca Gagarin 63 Vinda András M. 39 Hidi Béla 25 Tari Erzsébet S. 16 Bálint János 

62 Balog Erzsébet 78 Szanyi F Erzsébet  32 Sponták László L. 39 Bara János J. 1 Hidi Lenke M. 12 Molnár T Mária 64 Révész Margit F. 40 Verba ferenc f. 28 Szabó Irén J. 19 Tóth Ferenc A. 

65 Hidi Margit S. 82 Iván Zoltán B. 39 Remecki  Alvég utca 6 Het Mária S. 15 Katona Sándor J. 65 Katona Borbála  49 Misák Béla 29 Dávid Szilvia M. 20 Molnár László 

67 Katona Ferenc 91 Molnár Erzsébet D. 41 Sütő Kálmán K. 7 Vácsi István I. 11 Molnár Etel J. 18 Hidi József J. 66 Hidi Erzsébet  58 Molnár Marton  Internacionálé 

69 Szanyi Borbála L. 95 Hidi Lenke D. 43 Bara János J. 21 Katona Zsuzsanna  16 Szanyi Sándor F. 27 Ráti Margit Ifjuság utca Garb   16 Katona László F. 

70 Balog Mária A. 100 Géci Dezső D. 48 Bara István I. 29 Bakk János 35 Kovács Ferenc 31 Miskolci Erzsébet 6 Benedek Ferenc  8 Pinte Kálmán       

71 Nyomó Éva B. 112 Ráti Erzsébet 49 Katona Sándor S. 32 Molnár József 40 Kovács István 35 Ferencsik László 20/a  Kikina László M. 15 Molnár János         

77 Pinte András 117 Katona Béla 54 Balog János A. 39 Hete Borbála 42 Badó Jolán J. Erdőhivatal 20/D Vinda Pál 22 Bálint Natália         

77/B Balog Sándor 125 Badó Mária 60 Verba Béla 42 Szanyi M Piroska Virág utca 7 Bátyi Zoltán G. 21 Hidi Sándor S. 23 Katona János         

90 Szanyi M Béla S. 133/V Kurica Natália 63 Dancs Jolán F. Kun Béla 8 Tóth Zoltán K. 12 Ráti Borbála 28 Katona Sándor  Király utca         

  Sport utca Meliorátor 64 Hidi Mária 29 Mészár László A. 9 Hidi József J. 23 Molnár László L. 37 Badó Sándor 16 Katona Margit         

8 Nagy Éva 1 Benedek Kálmán  66 Szanyi F István I. 36 R Benedek Ferenc 22 Baksa Zsuzsanna  26 Ráti András A. Fürdő utca 20 Bodnár Erzsébet         
19 Molnár Sándor K. 2/A Cserepányi Hanna 68 Kopasz Zoltán Z. 37 Lelkes Erzsébet 31 Hidi Sándor 30 Szanyi Borbála 7 Badó Ferenc M. 22 Bara József J.         

Csapájev utca 



Események, köszöntők, hirdetések 

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

születésnapja alkalmából  
Varga GizellátVarga GizellátVarga GizellátVarga Gizellát    

a Nagydobronyi Községi Tanács ügyintézőjét ,    
valamint 

Katona Béla, Katona János és Molnár LászlóKatona Béla, Katona János és Molnár LászlóKatona Béla, Katona János és Molnár LászlóKatona Béla, Katona János és Molnár László    
képviselőket.  

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

November 2-án ünnepelte első születésnapját 
Katona Anett. 

Ebből az alkalomból köszöntik őt szülei, nagyszülei, 
testvére Ferkó, Anita és Józsi. 

 

„1 éve már, hogy a világra jöttél,  
a mi drága kincsünk te lettél. 

Minden napunkat bearanyoztad, családunkba a fényt,  
a napsugarat te hoztad. 

Szeme fénye lettél édesanyádnak,  
szíve büszkesége édesapádnak.  

Mi a nagyszülők a percet is áldjuk,  
mikor téged először a karjainkba zárunk.  

Szemed csillogása, arcod mosolya  
legyen szüleidnek fénylő csillaga.  
Isten féltő keze vezéreljen téged,  

mi összetett kezekkel imádkozunk érted.” 

Születtek:  
Szanyi Ákos (Sport u. 6) 
Gábor Márk )Tábla u. 62) 

Szilvási Fruzsina (Csongor út 14) 
Pap József (Juzsna u. 4) 
Ámit János (Tábla u. ) 

Elhaláloztak: 
Szanyi G Sándor (Ifjúság u. 32) 
Deák Irma (Kisdobronyi út 44) 
Bara Mária (Kisdobronyi út 39) 

Szanyi F Jolán (Éger u. 25) 
Hete Erzsébet (Éger u. 32) 

Anyakönyv (Október) 

2009. November 212009. November 212009. November 212009. November 21----énénénén    
Szanyi János (Béke u. 19. sz.) 

és  
Verba Ágnes (Tábla u. 50. 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 sok boldogságot kívánni a leendő sok boldogságot kívánni a leendő sok boldogságot kívánni a leendő     

házasok számára.házasok számára.házasok számára.házasok számára.    

A Nagydobronyi Községi Tanács kötelékén belül 2009. novemberébenA Nagydobronyi Községi Tanács kötelékén belül 2009. novemberébenA Nagydobronyi Községi Tanács kötelékén belül 2009. novemberébenA Nagydobronyi Községi Tanács kötelékén belül 2009. novemberében    
    1 esküvőre kerül sor.1 esküvőre kerül sor.1 esküvőre kerül sor.1 esküvőre kerül sor.    

November 9-én ünnepli első születésnapját 
Hadar Bianka. 

Ebből az alakalomból köszöntik őt édesanyja, nagyszülei,  
dédszülei, keresztszülei, unokatestvérei  

Szandika és Regina valamint kis barátja Levente. 

 

„Áldott legyen az Úr, ki nekünk 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.” 

Október 27-én ünnepelte születésnapját 
Bátyi Emese. 

Ebből az alkalomból köszöntik őt: szülei, testvére Bettina és 
nagyszülei. 

„Csillagfényes álmaid váljanak valóra,  
legyen ünnep lelkednek minden nap és óra.  

Kerülje a bánat örökre el házad, 
érjen annyi öröm, mit ember csak kívánhat… 

Könny sose érje csillogó szemed, 
Bú sose takarja vidám szívedet! 

Legyen az életed boldog és vidám, 
Ezt kívánom Neked 
Születésed napján!” 

Köszönetnyilvánítás 
Köszönetet szeretnénk mondani azoknak, akik Hete Erzsébetet elkísérték 

utolsó útjára és sírján a kegyelet virágait elhelyezték, valamint a család 
fájdalmában osztoztak. 

A gyászoló család 

Műanyag ajtók és ablakok! 
 

Szuper árak, kiváló német alapanyagok: 
Winbau, Köning 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Érd: 066 4805017 
Pinte László 

A megrendelés 10 napon belül elkészül. Házhoz szállítás és beszerelés a vevő igénye szerint! 

2009. október 25-i verőfé-
nyes vasárnap délután 
már harmadik alkalommal 
került megrendezésre a 
„Misák József” labdarúgó 
emléktorna, az egykori 

sportklub elnök, járási képviselő 
Misák József, illetve a 
nagydobronyi csapat egykori edzője 
Jani Béla tiszteletére. 

Az immár hagyomá-
nyos tornán 4 csapat mérte 
össze tudását a barátságos 
mérkőzéseken. A sportese-
ményt több száz szurkoló 
követte figyelemmel, mely méltán 
tükrözte a megemlékezés fontossá-
gát. 

A sportszerű mérkőzéseken 
Nagydobrony, Eszeny, Kisdobrony 
és Gejőc válogatottjai mérték össze 
tudásukat. Az emléktornát a 
nagydobronyiak nyerték meg 

(immár harmadszor), akik a mérkő-
zéseken kiegyensúlyozott, magabiz-
tos teljesítményt nyújtottak. Máso-
dik lett Eszeny csapata, harmadik a 
gejőci válogatott, mígnem negyedik 
a kisdobronyi csapat. A helyezése-
ket oklevelekkel és kupával díjazták 
a szervezők. A torna legjobb játéko-
sa a nagydobronyi Bálint Sándor 

lett, legjobb góllövője a 
szinték hazai Molnár József, 
legjobb kapusa pedig a 
kisdobronyi Badó Sándor. 
Persze az oklevelek csak 
szimbólumok. Itt nem a ki-

tüntetésekért folyt a harc, hanem 
azért, hogy ez a sportot kedvelő 
méltán mondható kis baráti társaság 
minden évben itt lehessen és éltesse 
azoknak a sport „mecénásoknak” az 
emlékét, akik már sajnos nem lehet-
nek közöttünk. 

Sportrajongók figyelem! 
 November 7-én, 8-án és 14-én a Nagydobronyi Stadionban a Területi 
Bajnokok ligája kupa selejtező mérkőzéseire kerül sor. Hat csoport 24 csa-
pata mérkőzik meg a középdöntőbe jutásért. Azon csoport selejtező mér-
kőzéseire, amelybe Nagydobrony csapatát is sorsolták lesz falunkban leve-
zetve. Ebben a csoportban Déda, Baranya, Zaricsja (Ilosvai járás) és a ha-
zai csapat mérkőzik meg, melyre nagy szeretettel vár minden szurkolni 
vágyó futballrajongót a Nagydobronyi Sportklub.  
 Biztassuk együtt csapatunkat! 

Labdarúgó torna a sport „mecénások” emlékére 

 A nagydobronyi postahivatal értesíti a lakosságot, a 
vállalatok és intézmények vezetőit, hogy megkezdődött az 
újságok és magazinok előfizetése a 2010-es évre, amelyeket 
megrendelhetnek a postán vagy a postásoknál: 
– országos lapokat 2009 december 10-ig, 
– területi és járási lapokat december 20-ig. 

 A nagydobronyi Napsugár óvoda egész kollek-
tívája köszönetét fejezi ki a Nagydobronyi Erdőgaz-
daság vezetőségének, személy szerint  Hekker Va-
lentin Eduárdovicsnak az óvoda részére kiszállított 
facsemetékért, amelyeket a gazdaság munkása Misák 
Attila, Bartók István, Popovics János és Hadar Jó-
zsef el is ültettek. 

Ráti Mária 
ovoda vezető  



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 tavaszi (gyümölcs, 
akác, hárs) és nyári virágméz 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 

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. 

ELADÓ 
Koszorúk 
Koporsók 

Szemfedelek 
 

Kisdobrony, Petőfi út 50 
(a templom mellett). 

Tel.: 715-246. 

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 

MŰTRÁGYA ELADÓ! 

1. Ammónium nitrát; 
2. Kálium-magnézium; 
3. Nitroamofoszka; 
4. Calcium-ammónium nitrát. 
Szakszerű tanácsadás alkalmazásukról a különböző növények 

termesztésekor! 

Cím: Szűcs Emil, Sport u. 1. Tel: 714-398  

 

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

A piac területén, az 5. sor végén. 

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

Kezdő csomagok és felöltőkártyák:  
MTC, Kyivstar, Life, Beeline. 

Használt digitális fényképezőgépek és videokamerák kedve-
ző áron a készlet erejéig. 


