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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. 

„Dicsőség a magasságos mennyekben az 
Istennek, és e földön békesség, és az em-
berekhez jó akarat! (Luk.2:14) 
 
   Amilyen az ember, olyan a karácso-
nya. Mert biztosan  nincs olyan ember 
Nagydobronyban sem, aki ne ünnepelné a 
karácsonyt. Csak a hívő ember láthatja meg 
Isten dicsőségét. Ha hiszel, meglátod az 
Isten dicsőségét. Hogy Isten dicsőségét 
megláthassuk, fel kell emelnünk a szeme-
inket a földiekről az odafelvalókra. Aki 
mindig csak az anyagi világra tekint, nem 
láthatja meg mindenben Isten csodás te-
remtő munkáját. Ugyanúgy soha nem ta-
pasztalja meg Isten szeretetét, ha a betlehe-
mi gyermekben nem ismeri fel az ég dicső 
Királyát és a bűnösök Megváltóját. Aki 
Jézus Krisztusban megismerte Istent, az 
nem fogja keresni a maga dicsőségét, se 
nem fog Isten helyett halandó embereket, 
vagy ami még ettől is szörnyűbb, emberi 
alkotásokat, képeket és szobrokat dicsőíte-
ni. A hívő ember még a szenvedésben is 
Istent fogja dicsőíteni. Véssük jól a szí-
vünkbe a karácsony legfontosabb üzenetét : 
EGYEDÜL  ISTENÉ  A  DICSŐSÉG! 
 E földön békesség. Angyalok hir-
dették ezt az üzenetet. Azóta már 2OO9 év 
telt el, miért nincs mégsem e földön békes-
ség? Miért vannak a harcok és háborúk 
szünet nélkül? Mert az emberek nem szere-
tik egymást. Magukat szeretők, irigyek 
fösvények, haragtartók, telhetetlenek, de ne 
is soroljuk tovább, mert nem győznénk 
papirossal és tintával. Jézus a békesség 
fejedelme és a benne hívőknek adja az Ő 
békességét, nem úgy adja, ahogy a világ. 
Nincs viszont békességük az istentelenek-
nek. A csak magát szerető ember mindent 
meg akar kaparintani a földön, de Isten 
nélkül. Ha kíván valamit, nem kapja meg, 
mert nem kéri. És ha kéri, nem kapja meg, 
ha csak a saját gerjedelmére kéri. Ezért 
inkább harcol, békétlenül, másokat irigyel, 
másokat fosztogat. Isten az, aki megbékél-
tette magával a világot az Ő egyszülött 
Fiának vére által. Ő a mi békességünk. 
 És az emberekhez jóakarat! A ka-
rácsony Istennek az emberekhez való jó-
akaratát hirdeti. Ő nem akarja a bűnös em-
ber halálát, hanem azt akarja, hogy minden 
ember üdvözüljön és az igazság megisme-
résére eljusson. Ez az irántunk megjelent 
üdvözítő kegyelem indítson mindnyájunkat 
az egymás iránti szeretetre. Olyan világban 
élünk, ahol az ember embernek farkasa, 
növekszik a terrorizmus, egyre kegyetle-
nebbek az emberek. De vannak  és lesznek 
minden időben, akik Jézust befogadva ha-
talmat kaptak arra, hogy Isten fiaivá legye-
nek. Ők azok, akik jóakarattal segítenek a 
szegényen, árván és özvegyen, készek má-
sok terhét hordozva betölteni Isten törvé-
nyét. Ők azok, akik nem győzetnek meg a 
gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzik 
meg. 

 
 Krisztus Urunknak áldott születésén 
ragyogjon fel előttünk is a magasságos 
mennyekben lakozó Isten dicsősége, töltse 
be szívünket a Krisztus békessége, a Szent 
Lélek tegyen minket késszé és hajlandóvá 
arra, hogy ezentúl ne magunknak éljünk, 
hanem annak, aki értünk szegénnyé lett és 
megváltott minket az Ő vérével.  
       „Kelj fel, világosodjál, mert eljött vilá-
gosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltá-
madt”. (Ésaiás 6O:1)  
 Szeretett nagydobronyi Testvére-
im, támadjon fel rajtatok az Úr dicsősé-
ge! 
Áldott karácsonyi ünnepeket és Boldog 
Újévet kívánok számotokra az Úrtól! 
 
Testvéri szeretettel:  Horkay László lel-
kipásztor.    
 

Túrmezei Erzsébet 
AZ  ÚJ  FÜZET  

(vers az esztendő utolsó napjára) 
 

Betelt a régi füzetem, 
Ma este megnézegetem, 
és holnap újat kezdhetek: 
háromszázhatvanöt lapos, 
ugyanilyen új füzetet. 
 
Lemásolnám most szívesen 
a régit, de nem tehetem. 
Marad már, amilyen marad. 
Ott a Mester kezével írt  
sok „láttam” a leckék alatt. 
 
Sorakozik nem egy lapon 
féligvégzett feladatom... 
a rendetlen, elégtelen... 
És ezt a régi füzetet   
vizsgára vinni kell velem. 
 
De holnap újat kezdhetek: 
ugyanilyen új füzetet 
Tiszták, fehérek a lapok. 
Nem szeretném elrontani. 
Holnap már abba írhatok. 
 
Talán ha jobban figyelek, 
ha eztán korábban kelek, 
frissebb leszek, igyekezem, 
rendesebb lesz a feladat 
és ügyesebb lesz a kezem. 
 
Tollat fogok és leírom, 
- ragyog a név a papíron -: 
„Jézus nevében kezdem el.” 
Tudom, hogy rest és rossz vagyok, 
s úgy érzem, félni mégse kell. 
 
Háromszázhatvanöt lapon 
a leckét Vele írhatom 
Ő vezeti gyenge kezem. 
„Jézus nevében kezdem el.” 
Jézus nevében végezem. 

Dicsőség a mennyben, békesség a földön! 

2009. november 
elején az a szóbeszéd kez-
dett elterjedni falunkban, 
hogy a jövő évtől megszű-
nik a nagydobronyi kórház. 
Mint minden pletykának 
ennek is van alapja, ugya-
nis az Ungvári Járási Ta-
nács által előterjesztett 
jövő évi költségvetésben a 
Nagydobronyi Körzeti 
Kórház nem szerepel, csak 
a rendelőintézet. Ukrajna 
költségvetési törvényterve-
zetében azt irányozták elő, 
hogy a jövőben a falvak és 
községek esetében a lako-
sok száma alapján történik az egészségügy 
finanszírozása a központi költségvetésből. 
Ez alapján egy főre 113 hr-át irányoznak 
elő, így Nagydobrony lakossága után a 
2010-es egészségügyre szánt összeg  
668 300 hr.  

A 2009-es költségvetésben 
1 025 720 hr szerepelt a rendelő és a kór-
ház fenntartására, melyet 2010-ben csak-
nem 1,4 millió hr-ra kellett volna kiegészí-
teni a minimálbérek, ill. a kommunális 
díjak emelkedése miatt. Ehelyett falunk 
csak 668 300 hr-t kap, melyet a járás nem 
tervezett kiegészíteni. Ez az összeg elegen-
dő a rendelő fenntartására valamint a kór-
ház 1 évi költségvetésének kb. 50 %-ra. A 
járási és megyei tanács küldöttséget hozott 
létre, akik felmérték és megvizsgálták azo-
kat a lehetőségeket, amelyek a „túlélést” 
jelentenék.  

A lehetőségeket figyelembe véve 
a következő 5 variáció született, melyek 
összegezve röviden a következők: 
1. A rendelő megszűnne a központon, ki-
költözne a kórházba, mely így automatiku-
san átalakulna rendelővé, megszüntetve a 
kórházi jelleget. 
2. Mind a két intézmény rendelő lenne.  
3. Marad a rendelő a központon az eredeti 
épületében, a kórház felét pedig átregiszt-
rálnák nappali járó beteg ellátást biztosító 
20 ágyas osztállyá a helyi tanács finanszí-
rozásában, a másik 20 ágy fenntartását 
pedig átvállalná az ungvári járási egészség-
ügy (a járási kórház nagydobronyi részlege 
lenne, éjjel-nappali ellátást biztosítva). 
4. A tanács megtartaná a rendelőt, a kórhá-
zat pedig átadnák teljesen a járási tanács-
nak, így megszűnne a beleszólás a kórház 
ügyeibe, bármit csinálhatnának vele 
(bezárhatnák, átalakíthatnák, stb.). A kór-
ház teljes finanszírozását azonban a járási 
vezetők elutasították kerethiány miatt. 
5. A rendelőt finanszírozná a tanács, a kór-
házat pedig átalakítanák hoszpisz intéz-

ménnyé, melyre forrás azonban egyelőre 
nem mutatkozik . 

A javaslatokat mielőtt kiterjesztet-
ték volna a helyi tanács elé, Szilvási Zoltán 
polgármester egyeztette és megvitatta min-
den családorvossal, akik egyöntetűen a 3. 
pont mellet foglaltak állást.  
 December 10-én vitatta meg a kép-
viselőtanács és a végrehajtó bizottság a 
soron következett tanácsülésen az egés-
zségüggyel felmerült problémákat. Az em-
lített lehetőségeket egyesével megvizsgál-
ták, megtárgyalták az előnyöket és a hátrá-
nyokat. Egybehangzó szavazással a testület 
a 3. lehetőséget fogadta el, melyet, ha a 
járási tanács is megerősítene minden ma-
radhatna a régiben. Nem lennének leépí-
tések, sőt még állásokat is kellene létrehoz-
ni, javulna a gyógyszerellátás. A kórház 
jelenlegi 40 ágyas teljes ellátása két részre 
osztódna. A kórház egyik felében létrehoz-
nának egy 20 ágyas részleget, melyben az 
olyan betegek ellátása történne, akik csak 
nappali kezelésre szorulnak, és ezt finan-
szírozná a nagydobronyi községi tanács 
(ilyen működik pl. Kisdobronyban is). Az 
épület másik részében lenne az a 20 ágyas 
éjjel-nappali ellátást biztosító járási kórház 
helyi osztálya, melyet mint említettük a 
járási  egészségügy finanszírozna.  
 2009. december 18-án megtörtént az 
Ungvári Járási Tanács ülése, melyen a 
2010-es költségvetést vitatták meg a járási 
képviselők. Az ülésen a képviselőtanács 
egyöntetűen támogatta és jóváhagyta a 
Nagydobronyi Tanács határozatát. Most 
már fellélegezhetnek az egészségügyi 
dolgozók, senki nem lesz elbocsátva, a 
lakosok pedig továbbra is dobronyban 
kezeltethetik magukat.  
 Miután megtörténnek a módosítá-
sok, a mentőszolgálatnál is lesznek válto-
zások, ugyanis az orvossegédek (felcserek) 
mellett orvosnak is lennie kell majd a men-
tőautón.  

Átalakulóban az egészségügyi ellátás 

Minden kedves nagydobronyi lakosnak Minden kedves nagydobronyi lakosnak Minden kedves nagydobronyi lakosnak Minden kedves nagydobronyi lakosnak     
békés, Boldog Karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag békés, Boldog Karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag békés, Boldog Karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag békés, Boldog Karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag     

Új évet kíván Új évet kíván Új évet kíván Új évet kíván     
Nagydobrony Község Önkormányzata, Nagydobrony Község Önkormányzata, Nagydobrony Község Önkormányzata, Nagydobrony Község Önkormányzata,     
képviselőképviselőképviselőképviselő----testülete és kollektívája nevében testülete és kollektívája nevében testülete és kollektívája nevében testülete és kollektívája nevében     

Szilvási Zoltán  polgármester. Szilvási Zoltán  polgármester. Szilvási Zoltán  polgármester. Szilvási Zoltán  polgármester.     



Innen-onnan 

A jó  gazda így csinálná! 
Ha Kárpátalján valaki zöldségtermesztésre 

adja a fejét, netán fóliaházat épít néhány 10 m2-t 
meghaladó alapterületen, feltételezhetően nem csak a 
család asztalára akar jó minőségű élelmiszert tenni, 
hanem jövedelemszerzés céljából teszi ezt. Ha így 
van, akkor a termelő jól teszi, mielőtt belevágna a 
termelésbe, számba veszi a lehetőségeit: 
- A termőhely adottságai;  
- Mennyire ismeri a gazda a saját felkészültségét, a 
termesztésteshnológia elemeit, azokat az anyagokat, 
vegyszereket, egyszerűbb gépszeteket, amelyekkel a 
termesztés során dolga lesz;  
- Milyen termesztőberendezéssel rendelkezik, mek-
kora alapterületű, milyen a belmagassága, a klíma-
szabályozás lehetősége, az öntözési rendszer, van-e 
tápoldatozás, esetleg valamilyen szintű fűtési rend-
szer;  
- Ha a fenti szempontokat számba vette, akkor dönt-
sön a gazda a szóba jöhető zöldségfajtákról, az alak-
körökről.  
Lehetőség szerint primőr zöldség termesztésére 
könnyen melegedő, homokos vagy homokos vályog-
talajt válasszunk. Ajánlott kerülni a hideg víznyomá-
sos részeket, mert különösen tavasszal a levegőtlen 
hideg vízzel túltelített talajban nehezen indul a vege-
táció, így csúszik a koraiság. Az öntözés miatt jó ha 
vízszintes területet vállasztunk, de 1 – 4%-os lejtő 
még elfogadható, különösen ha dél – délnyugati, 
amelyet a tavaszi nap jobban átmelegít.  

Ha módunk van választani, és ha csak egy 
fóliaházat akarunk építeni, akkor kelet – nyugati 
tájolás a megfelelő, ha több sátrat párhuzamosan 
egymás mellé telepítünk, elkerülendő a sátrak egy-
mást árnyékoló hatását, az észak – déli tengely java-
solható. 

Fontos szempont az öntözővíz minősége 
és mennyisége. A jó öntözővíz kevés oldott sókat 
tartalmaz, nehézfémekkel nem szennyezett, bőséggel 
áll rendelkezésre. Számszerűsítve: ha az öntözővíz 
EC-je (elektromos vezetőképessége) kevesebb mint 
0,5 mS/cm – akkor kiváló, 0,5 – 1,0 mS/cm – megfe-
lelő, 1,0 -1,5 mS/cm még elfogadható, ennél na-
gyobb értékű EC- esetén a víz öntözésre nem hasz-
nálható (tisztítani, vagy higítani kell). A termesztett 
zöldségféléink javarésze sok vizet igényelnek, nyá-
ron gyakran növényenként 5 – 6 liter vizet is ki kell 
juttatnunk, vízkiviteli lehetőségeinket az elvárható 
maximumra kell méretezni. A munkácsi járás egyes 
termesztőkörzeteiben lajtos kocsival kénytelenek 
kielégíteni a fóliaházak vízigényét, nem igazán emel-
ve a termékünk piaci versenyképességét. 

Néhány gazda véleményétől eltérően, akik 
tartanak a konkurenciától, hasznos, ha termelő régiók 

jönnek létre. Ott ahol többen foglalkoznak egyféle 
tevékenységgel, könnyebben szerveződik az eladás, 
az árúért akár lejárnak a felvásárlók, többen összeáll-
va egyszerűbb, olcsóbb lehet a piacra jutás, 
(átlagosan az árú értékének 10%-a), a helybéli keres-
kedők szervezik a vetőmagvak, műtrágyák, fóliák és 
egyéb a termesztéshez naponta szükséges anyagok-
hoz való hozzájutást. Nem elhanyagolható szempont 
a termesztési tapasztalatok, fogások, fajtaismeret, 
piaci hírek napi áramlása – mindezek a tényezők 
eredményesebbé teszik a termelést. 

Ha papíron tételesen utánaszámolunk 1 ha 
intenzív módon termesztett szabadföldi zöldségnek, 
könnyen 30-50 ezer grivnya költségterhe jöhet ki 
(vetőmag esetleg palánta, trágya – műtrágya, öntöző-
rendszer, talajtakaró esetleg támrendszerek, csoma-
golóanyagok, munkadíj stb.), 1000-2000 m2 fóliasá-
tor évi állandó költsége a berendezéstől függően 
hasonló nagyságrendű. Sajnos vidékünk zöldségker-
tészeinek zöme kényszervállalkozó, vagyis egyéb 
állandó bevételt, a család megélhetését biztosító 
tevékenység, munkahely híján kertészkedni kezd, 
befektetve a felhalmozott tartalékait. Innen kivilág-
lik, hogy kellő szaktudás, némi technikai ismeret 
nélkül nagyot lehet bukni, veszélyeztetve a család 
megélhetését. A bajt okozhatja a nem kellően kivite-
lezett fóliasátor, a termesztés során elkövetelt tech-
nológiai hibák, a munkához való nem kellő hozzáál-
lás, az időjárás szeszélye, a piaci ármozgások kiszá-
míthatatlansága. Tehát a tényezők két csoportra 
oszthatók: az emberi és a rajtuk kívülálló okokra. A 
termesztés során arra kell törekednünk, hogy ami a 
gazdán áll, azt tegye meg, a jól kivitelezett  sátor 
jobban bírja a vihart, jégesőt, hónyomást, az idejében 
elvetett, kiültetett nem (korábban) és nem 
(későbben), kellően tápoldatozott, védett, kacsozott, 
feltekert stb. növény jobban ellenáll a környezeti 
hatásoknak, ezért bővebben terem. Hasznosítható 
tapasztalat, különösen a kezdő termelőknek, hogy ha 
az év során mindent úgy csinálunk, amint a 
„nagykönyvben” meg van írva, de nem tudásból 
vagy hanyagságból, kihagyunk egy technológiai 
elemet -, egy permetezést, zárva felejtett szellőzőt, 
fagyos éjszaka során a védelmet – bizony oda az 
egész termés a ráfordított költséggel, munkával, 
elmaradt haszonnal. Munkám során számtalanszor 
megfigyeltem, hogyha a gazda egy malaca megbe-
tegszik, szalad az állatorvoshoz, ha megbetegszik 
egy sátornyi uborka (egy nyájnyi malac értéke) sza-
lad a szomszédhoz, ahelyett, hogy szakemberhez 
fordulna. Hálistennek vidékünkön felállott egy olyan 
szaktanács –adói hálózat, amelynek szakembereihez 
bízvást fordulhat a gazda, ha gondja támad. Ráadásul 

a téli időszakban, igény szerint tanfolyamokat, sze-
zonban fajta – és technológiai bemutatókat szervez-
nek, ahol a felmerülő kérdéseire választ kaphat a 
termelő. A hasznot hajtó termelésnek sarokköve a 
likvid tőke megléte és termesztői ismeretek folyama-
tos fejlesztése, hisz a technológia folyamatosan vál-
tozik, a piaci nyomás miatt pedig átlagosan 3 éven-
ként a fajták lecserélődnek. 

A termesztett növény igényei, a háztáji 
területe, a ráfordítható  pénzösszeg nagysága megha-
tározza a fóliasátor méreteit.”Új krumpli”, hónapos 
retek, új hagyma, későbbi pld. fűszerpaprika haszno-
sítással, megfelel a 7 x 30 m-es kislégterű sátor, 
viszonylag olcsó 1-colos acélcsőből kivitelezve, 
egymás mellé akárhány elhelyezve. Az alacsony 
növényállomány és a fólia rövidsége folytán jól 
szellőzik, az öntözés megoldható slaggal vagy felső 
mikroszóró – fejekkel. 

Ha van elegendő pénzünk, kel-
lő nagyságú területünk, akkor építsünk nagy légte-
rű sátrat, számszerűen ez azt jelenti, hogy 1m2 alap-
területre legalább 3m3 légoszlop jusson. Építmé-
nyünk tartóssága szempontjából a fóliasátor alakja 
közelítsen a félkörhöz, mert a szél toló – emelő hatá-
sának ez a forma áll ellen leginkább, ráadásul az ívelt 
vázon egyenletesen feszül a fóliapalást, amely hasz-
nos a fóliapalást tartósság miatt – az éleken, sarko-
kon kikopik, elég. 

A legelterjedtebb méret a „péterfalvi típus, 
a 10 x 40 m-s” fóliaház, amelyre standard 16m szé-
lességű, 45m hosszú 0,15mm vastagságú fólia való. 
Jellemzője a 4,5 – 4,3m  gerincmagasság, vagy a 
fejlett növényállomány felett is legalább 1m légréteg 
van, ezáltal a létesítmény jól átszellőzik és a hőmér-
séklet – ingadozás is viszonylag alacsony, s így a 
nyári kánikulában sem aprósodik el a termés. Egy 
ilyen létesítmény lehet tetszőleges hosszúságú, ha 30 
méterenként pillangóablakos szellőzőket építünk be. 
Ennél a típusnál a m2-re eső költséghányad a legala-
csonyabb, a többi sátorféleséghez viszonyítva. Szük-
ség (lehetőség) szerint kiegészíthető belső fóliaborí-
tással is, amely sokat javít a létesítmény hő háztartá-
sán.  

Alapfelszereltséghez tartozik  a csepegte-
tő öntözés kiépítése, fekete – fóliás talajtakarással. A 
klíma melegedése és a talajtakaró fóliák kiterjedt 
használata miatt kánikulában árnyékolással, párásí-
tók, mikroöntöző-fejek telepítésével védekezni kell a 
légköri aszály ellen is – mint mondják: tavasszal 
fűteni, nyáron hűteni! 

Az 1m2-re eső terméshányadot a tenyészi-
dő kiterjesztésének a létesítmény fűtésével lehet 
növelni. A legköltséghatékonyabb fűtési mód napja-

inkban a vegetációs fűtés, amikor 60-700C-os vizet 
keringtetünk műanyag csövekben a növénysorok 
mentén. Lehetőség szerint ki lehet egészíteni légtér-
fűtéssel, dupla fóliaborítással, energiaernyővel. A 
vegetációs fűtés telepítésének költsége nagyságrendi-
leg megegyezik a fóliaház építésének költségeivel – 
az elérhető nyereséget viszont évente = 50%-al növe-
li. Mindenképen megéri tehát a koraiságra rámenni. 
A család eltartása szempontjából fontos a birtokmé-
ret. Statisztikákból ismert, hogy Hollandiában egy 
család megélhetését, holland szinten 5ha üvegház 
biztosítja. Magyarországon legalább 5000m2 alapte-
rületű fóliás létesítmény szükséges, Kárpátalján 
1000m2-rel számoltunk idáig, de 2009-ben kb. 
1500m2-re nőtt az a terület, amely az ukrán valóság-
nak megfelelő életszínvonalat biztosít egy családnak 
és ez a szám nő! Véleményem szerint, az életképes 
bírtok méret elérésére azt kell tennünk, mint már 
láthattuk Karászó (Záricse) környékén – ki kell tele-
pülni a mezőre. 

A termesztendő növényfaj és a fajták, 
hibridek kiválasztásánál leginkább a termesztői ha-
gyomány az irányadó. Az a család, amely elsajátítot-
ta egy növény (káposzta, paradicsom stb.) termeszté-
sének csínját – bínját, nagyobb sikerrel termeszt a 
megszokott fajt, mint más növényeket, ráadásul több 
év átlagát összevetve a fű növényként termesztett 
uborka, paradicsom stb. éves szintes hasonló nagy-
ságrendű bevételt biztosít. A fajta megválasztásánál 
mindenképpen figyelembe kell venni a piaci igénye-
ket. Az uborkánál például, ha a nagybanin árusítunk, 
a vevők a szemölcsös uborkához jobban nyúlnak, 
esetleg némi félárral honorálják – nem utolsó szem-
pont túlkínálat esetén. 

Egy ideig jól működik a termelői stratégia, 
amely a „piaci réseket”  célozza meg, vagyis olyan 
alakú, színű zöldséget előállítani, amelyből hiány 
mutatkozik, de egy vásárlói réteg keveri pld. rózsa-
szín vagy sárga színű paradicsomot. Idővel más 
termelők is ráállnak az újszerű termék előállítására és 
a félár lehetősége megszűnik. Hasznos taktika a 
„követő magatartás”, amikor a gazda átveszi és hasz-
nosítja a kidolgozott termesztési fogásokat, bejáratott 
fajtákat és így nem követi el azokat a hibákat, amely 
egy új technológia fogás kidolgozása során óhatatla-
nul elkövetődnek. 
Itt megint előjön a látni és tapasztalni elve, mint a 
szükséges készségek elsajátításának módja.   

Őrhidi László 
Szaktanácsadó 

Terra Dei 

A kommunális vállalat felhívja az alábbi névsorban szereplő lakosokat, hogy haladéktalanul rendezzék egész 
évi tartozásukat a szemétszállításért. Akik nem rendezik időben december 31-ig tartozásaikat, azokkal a válla-
lat nem fog 2010-ben szerződést kötni. Háztartási hulladék önkéntes elhelyezésért pedig büntetés szabható ki.  

Felhívnánk a lakosok figyelmét, hogy az ünnepnapok alatt szünetel a szállítás (dec. 
25-26, jan. 1-17.) és  2010-ben csak január 18-tól kezdődik meg ismét. 

 Még júniusi számunkban számoltunk be arról, hogy csak-
nem félszáz polgárőrrel fog bővülni az áprilisban megalapított 

egyesület. Több 
hónapnak kel-
lett eltelnie, 
mire a járási 
belügyi szervek 
megvizsgálták a 
leadott szemé-
lyek névsorát és 
végül nagy 
nehezen jóvá 
hagyták azt. 
Eddig ugyanis 

az „újjoncok” csak azok mellé voltak 
beosztva, akik hivatalosan már meg-
kapták kinevezésüket.  
 December 21-én a polgárőr 
egyesület ülésén elsősorban az új 

tagok beiktatása volt a legfőbb napirendi pont, amikor is mindenki 
megkapta hivatalos kinevezését. Azonban az ülés folytatásaként 
már megtörténtek a első kizárások közös szavazás alapján, amely 
azokra a polgárőrökre vonatkozott, akik többször nem jelentek 
meg az őrjáratokon, nem vették komolyan az ügyeletet. A kizárt 
egyéneket figyelmen kívül 
hagyva az egyesület így is 
eléri már a 80 főt, melyet 
90-ig lehet bővíteni 
(ennyire kapott engedélyt 
a tanács a belügyi szer-
vektől). 
 A tagsági díjakkal 
kapcsolatban kijelenthet-
jük, hogy hasznosan lett 
felhasználva. Mellényeket 
vásároltak, ill. a tűzoltó-
ság épületének egyik ré-
szében külön szobát alakí-
tottak ki. Ide lehet telefo-
nálni az esti órákban, ha 
valamilyen szabálysértés 
vagy probléma adódna.  
  

Hivatalosan is kibővült a polgárőrség 

A polgármester adja át a  
kinevezéseket.  

 

Посвідчення 
 

Пред’явник цього посвідчення наділений правами 

та обов’язками, передбаченими Законом України 

„Про участь громадян в охороні громадського 

порядку і державного кордону” 

 

Rákóczy Kisdobrony út Tábla Garb Alvég Vásártér Fürdő 

6 Molnár Marton F. 14 Szanyi Gy József J. 7 Molnár Kálmán 15 Molnár János 7 Vácsi István I. 14 Pinte Kálmán K. 3 Jani Tibor B. 

7 Bálint Borbála S. 15 Molnár Borbála F. 16 Katona Irén 16 Balog Sándor J. 32 Molnár József 16 Iván Ernő  7 Badó Ferenc M. 

8 Szilvási Jolán 22 Szanyi Jolán J. 19 B Balog Géza S. 23 Katona János 38 Szilvási János J. 21 Bálint Lajos L. Erdőhivatal 

9 Hete Ferenc F. 24 Deák Éva M. 29 Badó Géza G. Virág  42 Szanyi P Piroska  34 Kovács Borbála S. 17 Kovács Erzsébet 

13 Hidi Ferenc J. 26 Balog Zoltán Z. 42 Molnár Ferenc  8 Tóth Zoltán K. Kucsárka Béke Sport 

17 Verba Erzsébet S. 33 Szanyi Sándor J. 48 Hidi Borbála  9 Hidi József F. 9a Vég János 30 Deák Ferenc F. 3 Ráti Géza J. 

21 Katona Sándor J. 34 Kovács Angéla 51 Vinda Zoltán D. 22 Baksa Zsuzsanna I. 16 Bálint János 39 Katona Borbála  8 Nagy Éva 

22 Katona József J. 41 Balog János J. 55 Vinda Géza S. 31 Hidi Sándor 19 Tóth Ferenc B. 41 Balog Erzsébet M. 19 Molnár Sándor K. 

27 Hidi P Ilona M. 43 Hidi Ferenc F. 57 Molnár Péter P. Petőfi 20 Molnár László 43 Bálint Erzsébet J. Király 

28 Deák Pelegia G 44 Deák Irma S. 59 Gábor Béla 1 Hidi Heléna M. Kossuth 44 Misák Zoltán F. 16 Katona Margit 

29 Katona Sándor S. 46 Nagy Ferenc F. 61 Simon Jolán J. 6 Hete Mária S. 5 Hidi András 45 Kis Ferenc L. 20 Bodnár Erzsébet 

30 Katona Borbála J. 55 Balog Erzsébet J. 63 Vinda András M. 16 Szanyi Sándor F. 10 Bátyi Kálmán J. 53 Misák Erzsébet 22 Bara József J. 

31 Danó Béla S. 61 Hete András J 64 Révész Margit F. 37 Gábor József J. 15 Hidi Jolán 55 Katona Margit Gorkij 

32 Sponták István 63 Hidi Sándor S. Nyirigyszög 42 Badó Jolán J. 19 Bátyi Zoltán J. 56 Misák János J. 2 Molnár Kálmán S. 

36 Kopinec Viktor 78 Szanyi F Erzsébet 1 Pinte Erzsébet S 53 Szanyi KM Béla B. 35 Katona János J. Tavasz 3 
Molnár Erzsébet 

S. 

39 Remecki Jurij 82 Iván Zoltán B. 3 Katona Béla S. Internacional 39 Molnár Ferenc 2/A Kupar Konsztantyin 7 Kupás István F. 

41 Sütő Kálmán K. 91 Molnár Erzsébet D. 4 Kovács Piroska S. 15 Mészár Béla B. 55 Pinte Kálmán S. 14 Hidi József S. 17 Szanyi F Éva B. 

43 Bara János J. 93 Bara Borbála  7 Sütő Mária F. Csongor út 58 Varga Borbála J- 20 Hidi László K. 20 Hidi Borbála J. 

45 Badó Sándor S. 95 Hidi Lenke D. 10 Hidi P Olena J. 12 Ráti János J. 60 Nagy János J. 39 Hidi Béla 25 Tari Erzsébet S. 

48 Bara István I. 100 Géci Dezső D. 12 Géci István S. 78 Szanyi KM András 62 Balog Erzsébet F- 49 Misák Béla 28 Szabó Irén J. 

49 Katona Sándor S. Ifjúság 17 Szanyi Zoltán 98/A Sándor József J. 65 Hidi Margit S. Gagarin 29 Dávid Szilvia M. 

54 Balog János  6 Benedek Ferenc F. 19 Misák János 98/B Hidi Éva K. 71 Nyomó Éva B. 15 Katona Sándor J. Meliorátor 

60 Verba Béla B. 20/A Kikina László M. 21 Bagu István  111 Hidi Sándor 78 Balog Mária S. 27 Ráti Margit 1 Benedek Kálmán  

63 Dancs Jolán F. 28 Katona Sándor J. 22 Géci István I. 112 Szanyi Mária F. 90 Szanyi M Béla S. 33 Deák Géza 2/A Cserepányi Anna  

68 Kopasz Zoltán Z. 37 Cserepányi János  Csapájev 114 Sándor Mária J. Éger 35 Ferencsik Erzsébet 3/B Medvigy Ilona J. 

Sevcsenkó   K. Béla 3 Lőrinc Jolán F.     7 Katona Jolán         

3 Molnár T Kálmán 37 Lelkes Erzsébet K. 12 Nagy Sándor F.     29 Nagy Zoltán         



Események, köszöntők, hirdetések 

December 3-án ünnepelte 1. születésnapját  
Szanyi F. Janika.  

Ugyanezen hónap 21-én ünnepelte 9. szü-
letésnapját testvére  
Szanyi F. Krisztián.  

 
Ebből az alkalomból köszönti őket apa, anya 

és a nagyszülők.  
 
 
 
 
 

 
Ha mi írhatnánk sorsotok könyvét, 

szívetek, lelketek vágyát, életetek örömét, 
oly széppé írnánk, mint egy tündéri álom, 

a legboldogabbak ti lennétek ezen a világon. 
Mosolygó szemetek sose lásson könnyet, 

adjon a Jó Isten erőt, egészséget, 
születésnapotokra ezt kívánjuk tinéktek. 

 

Születtek:  
Bogár László (Garb u. 19) 

Cserepanyinec Aleksz (Rákóczi u. 31) 
Hadar Dániel (Nyirigyszög u. 16) 

Ráti Roland (Sport u. 3) 
Sebők Gréta (Rákóczi u. 56) 

Orosz Márk (Éger u. 41) 
Haga Olivér (Garb u. 18) 

Pap Krisztián (Sumna u. 4) 
R. Benedek Viola (Vásártér u. 9) 

Elhaláloztak: 
Noshogya Ferenc (Petőfi u. 45) 

Katona Margit (Béke u. 55) 
Szernyi Sándor (Virág u. 25) 
Szanyi Erzsébet (Petőfi u. 24) 

Kovács Jolán (Kisdobronyi út 102) 
Sándor Gyula (Felvég u. 23) 

Lakatos Kamilla (Juzsna u. 12) 
Szanyi M. Erzsébet (Kisdobronyi út  23) 

Anyakönyv (November) 

November 29-én ünnepelte 1 születésnapját  
Ráti Sanyika. 

Ebből az alkalomból, köszöntik őt: nagymamája, test-
vére Orsika, nénje valamint Szabadkáról keresztapja 

és családja. 
 

Születésnapod alkalmából nem kívánunk egyebet, 
csendes lépteidet kísérje szeretet, 

szívedbe béke, lelkedben nyugalom, 
légy boldog ezen a szép napon! 

Egy éves születésnapját ünnepelte december 2-án  
Hidi Márk.  

Ez alkalomból köszöntik őt szülei, testvére Máté,  
nagyszülei és a keresztszülők.  

 

Egy éve már annak, hogy bearanyozod az életünk, 
a vidámság, a nevetés, a boldogság vagy nekünk. 
Ha szükséged lesz ránk mi mindig itt leszünk 
azért, hogy vigyázzunk rád, hogy óvjunk, hogy szeressünk. 
Sose ne feledkezz meg róla, nekünk veled lett teljes a világ, 
te vagy a szemünk fénye édes kicsi Márk. 
A Jó Isten áldása kísérjen bármerre jársz, 
ha mi végig nem is kísérhetünk, neked Ő legyen az útitárs.  

 

December 18-án ünnepelte 2. születésnapját 
Bakk Emília. 

 
Ebből az alkalomból köszöntik őt  
szülei, nagyszülei, keresztszülei 

Éva és Zsolti. 

December 31-én ünnepli 2. születésnapját 
Vojtovics Hanna 

 

Ebből az alkalomból köszöntik őt szülei, nagyszülei. 
 

„ A nap ma olyan fényesen ragyog, 
ma mindeki azt suttogja Boldog születésnapot. 

És azok, akik nagyon szeretnek, 
Még sok ilyen szép napot kívánnak neked!” 

December 23-án ünnepelte első születésnapját 
Bátyi Zsófia. 

Ebből az alkalomból köszöntik őt szülei és a nagy-
szülők. 

 
„Születésnapodon kívánunk neked sok szépet, 

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

légy boldog sokáig ezen a világon!” 

December 26-án ünnepli 5. születésnapját  
Szilvási Ákos, József. 

 

Ebből az alkalomból köszönti őt az egész család. 
 

„ A földön sok ember él, milliárd is megvan, 
de az egész földön belőled csak egy van. 

Szeress minket, mert mi nagyon szeretünk, 
hisz olyan jó elmondani, hogy te vagy nekünk. 

Kérjük a jó Istent, óvjon védjen téged, 
adjon neked egészséget, hosszú, boldog életet.” 

  

 Hálás köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik 
súlyos betegségemben együttérzésüket fejezték ki, támo-
gattak, mellettem álltak, segítséget nyújtottak. Isten áldá-
sát kérem életükre, s hogy a jó Isten sokszorosan viszo-
nozza szerető gondoskodásukat. 

Tisztelettel: Hidiné Bátyi Éva 

December 8-án ünnepelte 1. születésnapját  
Nyomó Dominika. 

 

Köszönti őt édesanyja, nagyszülei, és keresztapja Imre. 
 

Mosolygó arcod boldoggá tesz minket 
az örök napsugár ragyogja be szíved. 

Életed mindig az Úr kísérje, 
pici kis szíved sok-sok öröm érje. 
Isten életedet minden jóval áldja, 

a mi szerető szívünk ezeket kívánja.  

December 25-én ünnepli 3. születésnapját  
Molnár T. Ákos. 

 

Ebből az alkalomból köszöntik őt szülei és nagy-
szülei. 

 

„Az életben legjobb gyermeknek lenni, 
Mindennek örülni, s vidámnak lenni. 

Ha sírnod kell, akkor is nevess, 
Ne gyűlölj senkit, mindig csak szeress. 

Drága szemefénye anyukádnak, 
Szíve büszkesége az egész családnak.” 

Anyakönyv (December) 

Születtek:  
Hidi Laura (Vásártér u. 7) 

Katona Róbert (Kossuth u. 95) 
Kis Dávid (Ifjúság u. 9) 

Elhaláloztak: 
Molnár Erzsébet (Alvég u. 26) 

Balog Zoltán (Nagytemető u. 9) 
Ráti Géza (Sport u. 3) 

Karácsony. 
Az Igaz Szeretet hozzád érkezett, 
Érzed-e testvér szívvel ezeket? 
Mert ha csak a látható csillogás, 

Tölti be a Karácsony fénypontját, 
Sivár lesz a lelked, csupa sóvárgás, 
Tartalom nélküli Karácsony-várás. 

Jézusi Szeretet szülessen meg azt kívánom 
Legyen mindnyájuknak Igazi Karácsony. 

2009. december 
H. Mária. 



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, képkeretek, létrák 
• rönkfaházak és gyerekcsúszdák  
• lambéria, hajópadló valamint kerítés léc bármilyen formában 

és méretben 
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 hőszigeteléséhez szükséges anyagok:habszivacs, üveg-
gyapot, 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. 

Szövetkabátok , menyasszonyi ruhák, Szövetkabátok , menyasszonyi ruhák, Szövetkabátok , menyasszonyi ruhák, Szövetkabátok , menyasszonyi ruhák, 
kosztümök és öltönyök  kosztümök és öltönyök  kosztümök és öltönyök  kosztümök és öltönyök  tisztítását 

vállalom.vállalom.vállalom.vállalom. 
Bőrkabátok tisztítása és festése. 

Elérhetőség: Csongor út 84. 
Tel.: 80969491032 
Sándor Krisztina 

MŰTRÁGYA ELADÓ! 

1. Ammónium nitrát; 
2. Kálium-magnézium; 
3. Nitroamofoszka; 
4. Calcium-ammónium nitrát. 

Szakszerű tanácsadás alkalmazásukról a különböző növé-
nyek termesztésekor! 

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

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! 

A Nagydobronyi piac területén eladó egy 6x2,5 méteres  
konténer!!! 

Ár 1500 dollár.  
Érdeklődni a 445-076-os telefonszámon lehet. 


