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A NAGYDOBRONYI KÖZSÉGI TANÁCS lapja

Nőnapra...
A nőnap (mint minden
ünnep) is arra késztet
bennünket, hogy elgondolkodjunk kissé a világ
dolgain. Olyan egyszerű
lenne letudni az egészet
egy-két szál virággal, és
egy némileg kényszeredett mosollyal. De az
ünnep nem egyszerűen
formaság! Az ünnep annak újragondolása,
hogy… mit ünnepelünk? Miért ünnepeljük?
Nem tudjuk pontosan, hogyan jött létre a
nőnap, és csak reméljük, hogy nem a virágárusok buzgalma, de nem is a férfiak lelkiismeretfurdalása tartja életben. Sokkal inkább hisszük,
hogy az a csoda, amit mi, férfiak, úgy ismerünk:
A NŐ, megérdemli az ünneplést.
Mit is kívánhatnánk ÖNÖKNEK, NŐKNEK, ezen a mai napon? Sok boldogságot? Az
olyan sablonos, szinte minden ünnepen sok boldogságot kívánunk. Úgy tűnik, ebből a boldogság nevű árúból komoly hiány mutatkozik a
piacon. Különben is, ha valóban szeretnénk
ÖNÖKET boldogabbnak tudni és látni, ha valóban komolyan gondoljuk, akkor illene valamit
mondani vagy mutatni, ami tényleg a nagyobb
boldogság reményével kecsegtet.
Hosszan tipródtunk a probléma megoldásán
és a következőre jutottunk. Azt kívánjuk, hogy
merjenek és tudjanak minél inkább önmaguk
lenni, ahelyett, hogy megpróbálnának trendi
nővé változni!
Ennek a világnak sok baja van. Az egyik
legnagyobb, hogy megpróbálja uniformizálni a
nőket. Mert vegyük észre, hogy ez a kulcsszó.
Nem az ideális - az egyforma. Semmi sem unalmasabb az egyformaságnál. Az Isten óvjon meg
bennünket attól, hogy minden nő topmodellé

változzon! Bár igaz, hogy megnézzük őket, de
vegyük észre: arra senki sem kíváncsi, hogy
milyenek valójában.
Kedves Nők! Merjenek olyannak lenni, amilyenek valójában! Magas vagy alacsony, karcsú
vagy gömbölyded, szőke vagy barna, cserfesen
csacsogó vagy titokzatosan hallgató - mindegyikre van vevő. Pontosabban, arra vagyunk mi
férfiak vevők, ha egy nő jól érzi magát a bőrében. Nincs ennél izgalmasabb és kívánatosabb
dolog a világon.
Persze, mindig is meg fogjuk bámulni a
„tökéletes” nőket. A tökéletesség már csak ilyen,
rabul ejti az ember figyelmét. De a tökéletesség
fárasztó, a tökéletesség teher. Lehet, hogy eleljátszunk a gondolattal, de nem vágyunk rá.
Amire igazán vágyunk az szemmel nem látható.
Arra a csodára, ami a Nőt Nővé teszi, aminek
semmi köze a kilókhoz, a centikhez.
Ne akarjanak tehát ideális nők lenni, mert
olyanok nincsenek! Íme egy egyszerű kis gyakorlat! Keressenek magukkal kapcsolatban olyan
(külső vagy belső) tulajdonságokat, amit el tudnak fogadni! Hagyják figyelmen kívül azokat,
amiken annyira szeretnének változtatni! Csak
azokra koncentráljanak, amit el tudnak fogadni!
Minél több ilyet találnak, annál jobb viszonyban
lesznek saját magukkal. Ez jó Önöknek, és jó
nekünk férfiaknak is, mert EZ AZ, ami valójában felkelti az érdeklődésünket! Nem a tökéletesség! A harmónia!
Ideális nő nincs. De igazi nő van. Az igazi nő
(akárcsak az igazi férfi) ott van valahol belül,
ahol szem nem láthatja, de érezni pontosan érezzük.
Nőnap alkalmából így hát bátorságot kívánunk Önöknek! Bátorságot ahhoz, hogy
minél inkább önmaguk merjenek lenni. Mert
annál inkább lesznek NŐK!

Március – tisztasági hónap
Az Ungvári Járási Tanács 2010. február 23-án № 56 sz. alatt hozott határozata értelmében a Nagydobronyi Községi Tanács végrehajtó bizottsága utasít minden egyes vállalkozót és magánszemélyt, hogy a márciusi hónap folyamán, amely tisztasági hónapnak van
nyilvánítva a következő takarítási munkákat szíveskedjenek elvégezni:
♦
a kis és nagy vállalkozók, — úgy mint az Ambar üzlet, a piac, a piachoz vezető úton
lévő üzletsor, a Gelka plusz (Sándor G.), a Sting Szabadidőközpont, a Mariel varroda, Ráti F. autószerviz, Vasas üzlet, Sziszi kávézó, Katona Gizella vállalkozó
(Pizzéria), — 50 m-es körzetben a közterületüket, amely az üzletük előtt és mögött
van tegyék rendbe, a bokrokat, fákat metsszék meg, ha szükséges facsemetét ültessenek.
♦
Ugyanez vonatkozik a Nagydobronyi AFÉSZ üzleteire, kávézóira, valamint az
Ambulatóriumra, tűzoltóságra, középiskolára és líceumra is.
♦
Felkérünk minden nagydobronyi lakost, hogy vegyen részt a tisztasági hónap munkálataiban, tisztítsák ki a sáncokat, ahol tópart van tartsák rendbe, metsszék meg a
fákat, bokrokat és ahová szükséges ültessenek facsemetéket. (Facsemetét igényelni
lehet a községházán).

Műanyag ajtók és ablakok!
Szuper árak, kiváló német alapanyagok:
Winbau, Köning

2010. február

Kazinczy szépkiejtési verseny
Hetedik alkalommal adott otthont a
Nagydobronyi Középiskola a Kazinczy Ferencről elnevezett szépkiejtési verseny megyei döntőjének. A verseny célja a szép magyar beszéd
ápolása, a nyelvi igényesség kialakítása a felnövekvő nemzedék gondolkodásában, nyelvhasználatában. A megyei döntőbe a járási döntők
legjobbjai kerültek, szám szerint huszonnégyen.
Csupa olyan tanuló, akik tanáraik gondos nyelvi
nevelői munkájának köszönhetően megszerették
anyanyelvüket, felismerték annak értékeit és
már-már művészi színvonalon használják,
ügyelve a helyes hangsúlyozásra, a hangok
tiszta kiejtésére, a beszéddallamnak és beszédtempónak a szöveg témájához igazodó megválasztására. A versenyre most, első alkalommal a
Felvidékről is érkeztek versenyzők és vendégek.
A Szlovákiai Magyar Pedagógusszövetség képviseletében Jókai Tibor irodavezető és Spátay Adriána
komáromi tanárnő kísért el
egy gimnazistát és egy
általános iskolás kisdiákot
vidékünkre.
A verseny két korcsoportban folyt: a 7- 9.
osztályosok és a felsőbb
osztályokba járók külön
mérték össze tudásukat. Az
első fordulóban saját választásuk alapján begyakorolt prózai szöveget olvastak fel a gyerekek, a második fordulóban viszont már
a zsűri által kijelölt, hasonló jellegű
szöveget kellett a lehető legjobban,
legszebben legkifejezőbben felolvasniuk. A 10. és 11. osztályosok egy harmadik fordulóban is összemérhették tudásukat: egy szövegrészletben egyezményes jelekkel tüntették fel a hangsúlyok
és beszédszünetek különféle fajtáit.
A versenyt hattagú szakmai
zsűri kísérte figyelemmel. A Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskolát két
magyartanár képviselte a bíráló testületben, Balogh Lívia és Hutterer Éva. A
Járási Továbbképző Intézetet Braun
Éva módszerész, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetséget Szántó Edit elnökségi tag. Tagja
volt a zsűrinek Gazda Erzsébet, a Járási Tanügyi Osztály nyugalmazott módszerésze. A
zsűri elnöke dr. Györke Magdolna volt, az Ungvári Nemzeti Egyetem tanára. A versenyzést
vendégként figyelemmel kísérte Janovics Erika,
a Járási Tanügyi Osztály módszerésze.
A zsűri hosszas tanácskozás után hozta
meg a döntést az első három helyezés odaítéléséről.

A fiatalabb korcsoportban az első helyez é s t m e go s z t va B a l o gh M a r i a n n a
(Nagydobronyi Középiskola) és Nagy Flóra
Boglárka (Beregszászi Magyar Gimnázium,
BMG) szerezte meg. A második Balogh Tamás
lett (Csapi Széchenyi István Középiskola), a
harmadik pedig Hevesi Renáta (Szőlősgyulai
Általános Iskola).
A középiskolások közül Sárközi Andrea
(BMG) lett az első. A második helyen ketten
osztoztak: Kocskovics Péter (Komáromi Sellye
János Gimnázium) és Hamar Viktória (BMG).
A harmadik helyezett Bogáthy Boglárka
(Kisgejőci Középiskola) lett. E kategóriában
különdíjat kapott Bárdos Orsolya (BMG).
A díjkiosztón a győztesek átvehették
okleveleiket és ajándékaikat. De rajtuk kívül

minden résztvevő hazavihetett egy csekély ajándékot, természetesen a versenyzés élményével
együtt. Az ajándékokat a KMKSZ helyi alapszervezete és a Nagydobronyi Irgalmas Szamaritánus Gyermekotthon támogatása révén tudtuk
biztosítani.
Az előkelőbb helyezéseket élért tanulók
április végén Kárpátalját képviselik majd a győri Kárpát-medencei döntőben.
Varga Sándor
a Nagydobronyi Középiskola tanára

Köszönetnyilvánítás
A Nagydobronyi Középiskola igazgatósága köszönetét fejezi ki a
KMKSZ helyi alapszervezetének és a Nagydobronyi Református Irgalmas Samaritánus Egészségügyi Gyermekotthonnak a területi Kazinczy Szépkiejtési verseny megrendezéséhez nyújtott támogatásért.
A Nagydobronyi Református Egyházközség Vezetősége arra kéri a Lakosságot, hogy a temetőkertek látogatása, illetve sírjaik rendben tartása közben
vigyázzanak a temető rendjére. Kérjük, hogy ne szemeteljenek, valamint az arra
kijelölt helyekre rakják a műanyag származékú koszorúkat.
A Nagydobronyi Református Egyházközség Vezetősége

Érd: 066 4805017
Pinte László
A megrendelés 10 napon belül elkészül. Házhoz szállítás és beszerelés a vevő igénye szerint!

Felhívjuk azon lakosok figyelmét akik még nem privatizálták a háztáji és a hozzá tartozó kiegészítő földterületüket jelentkezzenek a községházán. (Személyigazolványukat és kódszámukat szíveskedjenek magukkal
hozni).

Innen-onnan

A 2010. február 28-ai egyházközségi közgyűlésről
2010. február 28-án, a vasárnap délelőtti istentisztelet után templomunkban
egyházközségi közgyűlésre került sor,
több mint 450 szavazati joggal rendelkező gyülekezeti tag részvételével.
Az egyházközségi közgyűlés az egyházközség legmagasabb fóruma, ahol a
gyülekezeti tagok is elmondhatják véleményüket és kérdéseket tehetnek fel az
egyházközség elnökségének és a presbitereknek.
A közgyűlés napirendi pontjai a következők voltak:
1.Istentisztelet, 2. Számbavétel és
határozatképesség megállapítása; 3.
Előző egyházközségi közgyűlés jegyzőkönyvének felolvasása, illetve elfogadása; 4. Beszámolók a 2009-es évről; 5.
Zsinati határozat ismertetése; 6. Tájékoztatás a 2010 májusában történő presbiterválasztásról; 7. Egyéb. Az egyébben a Nagydobronyi Református Líceum felvételi hirdetményének felolvasására került sor, valamint több gyülekezeti tag a temetőkertek tisztántartásának
problémáját vetette fel.
Az Istentiszteletet Horkay László
lelkész tartotta, a Jeremiás könyvének
36. fejezete alapján. Az istentisztelet
után kezdetét vette az egyházközségi
közgyűlés. A közgyűlés határozatképességének megállapítása, a napirendi pontok megszavazása után az előző egyházközségi közgyűlés jegyzőkönyvének
felolvasására, illetve elfogadására került
sor. A jegyzőkönyvet a jelenlévők egyhangúlag elfogadták, ezután a beszámolókra került sor.
A legelső beszámolót az egyházközség lelkésze, Kolozsy András tartotta.
Beszámolójának első részében arról
szólt, hogy a 2009-es esztendőben az
egyházközség bázisán milyen és mennyi
gyülekezeti és egyéb alkalomra került
sor. A gyülekezeti és egyéb alkalmak
száma meghaladta az 1000 alkalmat is.
A beszámolója második részében tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a
2009-es évben a gyülekezeti tagok gyermekei különböző egyházi táborokban
vehettek részt, ahonnan nagyon szép és
jó élményekkel, valamint hitükben megerősödve térhettek haza családjaikhoz.
A lelkészek az elmúlt év során is mindent megtettek azért, hogy a gyülekezet
képviselve legyen úgy az egyházmegyei
és az egyházkerületi szinteken is. A
beszámolója harmadik részében az Egyházközség 2009-es évi statisztikája felől
nyújtott beható tájékoztatást. A 2009-es
esztendőben a Nagydobronyi Református Egyházközségben 33 fiút és 29
lányt, összesen: 62 gyereket kereszteltek
meg. De sor került 1 felnőtt férfi megkeresztelésére is, ami a felnőtteknél a konfirmációval egybekötve történik. Így
összesen: 63 személynek szolgáltatták
ki a szent keresztség sákramentumát. A
szent keresztség sákramentumának kiszolgáltatásakor a szülők és keresztszülők fogadást tesznek, hogy gyermekeiket hitben, Isten félelmére és az emberek szeretetére nevelik. A konfirmáció
az az alkalom, amikor a serdülő ifjú
Isten és a gyülekezet előtt nyilvánosan
hitvallást tesz arról, hogy Jézus Krisztust megismerte és hogy kész vállalni
annak a fogadásnak teljesítését, amit
egykor a szülei és keresztszülei érte
vállaltak. Így kerülhetett sor az elmúlt
esztendőben is, áldozócsütörtök szent
ünnepén 37 fiú és 42 lány, azaz összesen: 79 fiatal konfirmálására.
A 2009-es esztendőben is a házasságot kötő fiatalpárok fontosnak tartották,
hogy az államilag megkötött és bejegy-

zett házasságkötés után megjelenjenek a
templomban is, Isten és a gyülekezet
színe előtt, ahol igei útbaigazítást kapva,
a Szentháromság egy, örök és igaz Isten
szent nevét segítségül hívva, örök hűséget esküdjenek egymásnak. Így került
sor 22 pár megesketésére.
Sajnos az elmúlt esztendő sem telhetett el anélkül, hogy a harangok ne adták
volna tudtul, hogy valaki eltávozott a
földi létből. A 2009-es évben 33 férfi és
22 nő halálozott el, így 55 alkalommal
került sor gyászistentiszteletre. Istennek
hála, 26-szor kevesebb temetés volt,
mint a 2008-as évben, amikor is 81 személy koporsóját állták körül a gyászolók, várva a vigasztalás üzenetét.
A tavalyi évben is 6-szor került sor
az úrvacsorai közösségre. Ezen alkalmakkor 1154 férfi és 2179 nő élt az úrvacsorával, összesen: 3333 személy. A
beteg úrvacsorázók száma: 60 férfi, 300
nő, összesen: 360 fő. A templomban
úrvacsorázók és az otthon, stb. úrvacsorázók száma: 3693 fő. A 2008-as évben: 1215 férfi és 2468 nő, összesen:
3683 fő. Viszont a 2008-as évben az
úrvacsorázók számához nem lett hozzá
adva a beteg úrvacsorázók száma. Így
2009-ben a templomban úrvacsorázók
aránya 350 emberrel kevesebb, mint
2008-ban.
A beszámolót tartó lelkész arra buzdította a jelenlévőket, hogy vegyék komolyan az igehirdetés Istentől kapott
üzenetét. Ébresszék az alvókat, intsék és
igazítsák útba a rossz úton járókat, a
botladozókat és elesetteket állítsák fel.
Szolgáljanak az Úrnak örömmel és hálaadással.
A lelkészi beszámolót az egyházközségi közgyűlés egyhangúlag elfogadta
és ezután a gondnoki beszámoló következett a 2009-ben elvégzett munkákról
és a 2010-es évi tervekről. A gondnoki
beszámolót Balogh János, a Presbitérium jegyzője olvasta fel. A gondnoki
beszámoló ismertette a templomon és az
új parókián elvégzett munkálatokat: A
templom fundamentuma, amelytől a
korábbi vakolás elvált, terméskővel lett
beburkolva. A templomtető csatornázása teljesen ki lett cserélve, hiszen a régi
teljesen el volt avulva. A templom tornyai is lefestésre kerültek. Az új parókia
lelkészlakás része pedig szigetelve lett,
mivel nagyon nagy volt lakásrész
hővesztesége és a lakás fűtése ellenére
is hideg volt. Az elmúlt évben nem sikerült az új parókiához tartozó garázs
rendbe tétele, a régi parókia felújításának az elkezdése, valamint a templom
kerítésének lefestése sem. Ezek az idei
év elsődleges tervei között szerepelnek,
amihez a gondnok a gyülekezet anyagi
segítségét, adakozását kérte. A Balogh
János jegyző által felolvasott gondnoki
beszámolót, valamint a 2010-es év elsődleges terveit a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
A gondnoki beszámolót követve a
gyülekezet gazdasági udvar vezetőjének
beszámolójára került sor, amelynek írásos formáját szintén Balogh János jegyző olvasott fel. A gazdasági udvar korábban a Líceum tulajdonában volt, de
az Adományozók kérésére az Egyházközség vette át a tulajdonjogot és használatra odaadta, a szintén egyházközségi
tulajdonban lévő Öregotthon használatára. Ráti István gazdasági udvarvezető
írásos beszámolójában tájékoztatta a
közgyűlés jelenlévő tagjait arról, hogy a
holland OZO segélyszervezet kombájnnal és sok egyéb gazdasági felszereléssel, valamint egy kisbusz megvásárlásá-

val támogatta a gazdasági udvart. A
gazdasági udvar pedig hússal és zöldséggel támogatta a Nagydobronyi Református Líceum és az Öregotthon
konyháit. A beszámolót a közgyűlés
elfogadta.
A beszámolók után Kolozsy András
lelkész a Kárpátaljai Református Egyház Zsinatának egyházfenntartói járulékról és a közalapi hozzájárulásról szóló 34/2009-es határozatáról tájékoztatta
a közgyűlést. E határozat alapján a 2010
-es évi önkéntes egyházfenntartói járulék alsó összege 65 ukrán hrivnya. A
gyülekezeti tagok felmerülő kérdéseire a
következő válaszokat adta: A 65 ukrán
hrivnyás éves önkéntes egyházfenntartói
járulék alsó összegét nem a helyi lelkészek és a presbitérium határozza meg,
hanem az egyházunk törvényhozó szerve, a Zsinat. Minden híreszteléssel ellentétben a gyülekezeti költségvetés kb.
10%-át adja csupán be a gyülekezet
vezetése az egyházmegye, illetve az
egyházkerület felé közalapi hozzájárulásként. Ha van olyan személy, aki nem
képes kifizetni az egyházfenntartói járulék éves összegét egyszerre, az lehetőséget kap arra, hogy többszöri alkalommal
fizethesse azt be. Ha valaki pedig egyáltalán nem képes befizetni az éves egyházfenntartói járulék összegét, akkor
kérheti a presbitériumot írásos formában
a járulék elengedésére. A módosabb
rokonai vagy pedig a módosabb gyülekezeti tagjaink átvállalhatnák tőle ennek
az összegnek a befizetését.
A Zsinati határozat ismertetése után
Kolozsy András lelkész tájékoztatta a
jelenlévőket az ez év májusában történő
presbiterválasztásról. A Presbitérium
ugyanis határozatot hozott arról, hogy a
2010-es évben történő presbiterválasztás
május hónapban történjen meg. Az egyházunk hatályos választási törvényei
szerint a presbiterválasztást egyházközségi jelölő közgyűlés előzi meg, ahol
majd legelőször is a közgyűlés tagjai a
presbitérium javaslatát figyelembe véve
vagy elutasítva meghatározza az új presbitérium létszámát, amely létszámnak
megfelelően fogja majd meg tenni a
presbiter-jelöltjeit és ezek után kerül sor
majd a kitűzött időpontban a presbiterek
megválasztására.
Az egyéb témakörben Kolozsy András a Nagydobronyi Református Líceum
2010/2011-es évi felvételi tájékoztatóját
ismertette a gyülekezettel. A Líceum az
idén is várja azon diákokat, akik az idén
fejezik be az általános iskola 9. osztályát. A felvételire május 1-én kerül sor.
A jelentkezni akarók bővebb tájékoztatásban részesülnek a Líceum titkárságán.
Az egyéb témakörében több gyülekezeti tag felvetette a temetőkertekben kialakult rendetlenséget. Kérték
az egyházközség vezetőségét, hogy
lehetőségükhöz mérten keressék a
probléma mielőbbi orvoslását. id.
Szántó János főgondnok a felmerültekre válaszolva, kérte a jelenlévőket,
hogy a temetőben újra és újra kijelölt
helyekre vigyék, a halottaik sírját
látogatók a szemétjüket.
A közgyűlés Horkay László püspök,
a gyülekezet lelkészének buzdításával és
intésével, valamint az áldás fogadásával
és a „Mindig velem Uram, mindig velem” ének első versének eléneklésével
zárult.
Kolozsy András
lelkipásztor

A Nagydobronyi Állami Kommunális Vállalat felszólítja a helyi lakosokat a 2010-es első félévi szemétszállítási díj haladéktalan befizetésére. A személyek utáni díj maradt a 2009
-es évi tarifa, amely 1,5 hr/fő.
Az év első két hónapjában a lakosság mindössze 10 %-a fizette be a családtagonkénti díjakat (bár azoktól is elszállítják, aki még nem rendezték el a
befizetést). Amennyiben ez így fog
folytatódni problémák lehetnek a naponkénti szállításokkal. Mindenki tapasztalhatja, hogy a munkát időben,
pontosan és precízen végzik el, melyhez hasonló hozzáállást vár el a vállalat
mindenkitől, az időben történő elszámolások terén is. Ha március folyamán nem lesznek változások, a vállalat kénytelen lesz otthagyni az adósággal rendelkezők szemetét.

Felhívás!
A Nagydobronyi Községi Tanács árverésre
bocsátja a néhai Balázs Tibor tulajdonát képező Erdőhivatal utca 11 szám alatti épületet és
a hozzá tartozó földterületet.
Az igénylők számára a kérvények benyújtásának határideje április 15.
A fent említett ingatlan árveréséhez szükséges
kérvényt a Tanácsnak csak az nyújthatja be,
aki még nem rendelkezik privatizált földterülettel
(háztáji vagy telekhely).
Érdeklődni a 714-325 telefonszámon lehet a Polgármesteri hivatalban.
Az árverés dátumát a következő számban közöljük.

Hirdetmény
Szerződéses katonai szolgálat az Ukrán Hadseregben!
Szerződéses katonai szolgálatra alkalmaznak ukrán
állampolgárokat, akik megfelelő fizikai-pszichológiai
vizsgálaton vettek részt és megfelelnek a besorozás
feltételeinek: akik legalább 6 hónap katonai szolgálatot
teljesítettek, a katonai behívásnak korban megfelelnek,
akik felső és középfokú szakképesítéssel rendelkeznek
és nem teljesítettek katonai szolgálatot, katonakötelesek, valamint azok a nők, akik nem rendelkeznek felsőbbrendű katonai fokozattal 18 -tól 40 éves korig. Az
állam garantálja:
• a stabil fizetést
• ingyenes egészségügyi ellátást,
• kedvezményes pihenési lehetőségeket az
ország gyógyüdülőiben
• a kötelező állami biztosításokat
• a szolgálat idejére megfelelő lakáskörülményeket
• a felsőfokú intézetekben való tanuláshoz
kedvezményeket
• szociális és jogi védelmet a katonai szolgálatot teljesítőnek és családjának
• a szolgálat beszámolódik a nyugdíjalapba.
A további részletekről a községházán Katona Erzsébetnél lehet érdeklődni.

Események, köszöntők, hirdetések
Születésnapi köszöntők!
Születtek:
Bátyi Vivien (Kossuth u. 10)
Katona Milán (Kistemető u. 29)
Pap Roland (Sumna u. 20)
Balog Zoltán (Rákóczy u. 54)
Bara Milán (Rákóczy u. 48)
Vinda Roland (Internacional u. 19)

Elhaláloztak:
Katona Tibor (Garb u. 23)
Szanyi Gy Borbála (Éger u. 39)

Anyakönyv (Január)
Születtek:
Badó Krisztián (Petőfi u. 42)
Nagy Dávid (Ifjúság u. 17)
Hegedűs Jázmin (Petőfi u. 22)
Váradi Vilmos (Juzsna u. 3)
Dávid Viktor (Tábla u. 71)
Lakatos Renáta (Sumna u. 12)

Elhaláloztak:
Deák Ferenc (Béke u. 30)
Nagy Sándor (Virág u. 13)
Bátyi Ferenc (Csongor út 28)
Hete János (Éger u. 32)
Misák Zsuzsanna (Alvég u. 6)
Hete Mária (Petőfi u. 8)

Anyakönyv (Február)
Születtek:
Lakatos Virginia (Sumna u. 25)
Salánki Dorián (Kistemető u. 24)
Hidi Patrik (Virág u. 22)
Kolozsy Júlia-Teofánia (Ady E. u. 1)

Elhaláloztak:
Balog János (Csongor út 89)
Balog János (Intrnacional u. 17)
Kiss Irén (Kossuth u. 68)

A Nagydobronyi Községi Tanács kötelékén belül 2010. márciusában
1 esküvőre kerül sor.
2010. március 2020-án
Ráti Erik (Kistemető u. 16 sz.)
és
Révész Anita
(Szalóka, Széchenyi u. 23. sz.)
köti egybe életét.

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

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak, akik szerettünket
Kiss Irént elkísérték utolsó útjára és sírján a kegyelet virágait elhelyezték,
valamint osztoztak a család fájdalmában.
A gyászoló család
Nagydobronyi Kispályás Labdarúgó Bajnokság 2010
A Nagydobronyi Sportklub és a Nagydobronyi Községi Tanács kezdeményezésében kispályás labdarúgó bajnokság indul, mellyel szeretnék felpezsdíteni a falu sportéletét.
A mérkőzések kispályás rendszerben (20x40 m) fognak zajlani, kétszer 15 perces félidőkkel. A bajnokságon minden csapat játszik a másikkal.
Olyan csoportok, utcák, kollektívák, baráti körök jelentkezését várják a szervezők,
akik készek kiállni és komolyan venni a bajnokságot. Korhatár 16-60 év, és van még egy
kikötés, mégpedig az, hogy hivatásos futballista nem szerepelhet egyik csapatban sem.
Jelentkezni a polgármesternél lehet március 15-ig, akitől bővebb tájékoztatást kaphatnak a részletekről.

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.

A Nagydobronyi Községi Tanács ezúton szeretné köszönteni azokat a munkásait és képviselőit, akik márciusban ünneplik születésnapjukat:
Katona Anitát, a Községi Tanács adószedőjét,Vaszilcsenkó Róbertet, a Nagydobronyi Községi tanács képviselőjét,
továbbá Bara Máriát, Szanyi M. Juditot, Gábor Angélát, Kotyik
Olenát, Badó Lászlót, a Nagydobronyi Napsugár Óvoda munkásait,
valamint Berta Magdát, a Nagydobronyi Kórház nővérét és Bara
Borbála fizikaterapeutát.

Legyen egészséged, tudjál boldog lenni,
és a szívedet soha ne bántsa meg senki!
Születésnapod is legyen örömnek napja,
kívánjuk, hogy a sors ezeket megadja!
2010. február 16-án ünnepelte 4. születésnapját
Bátyi Emese.
Ebből az alkalomból köszöntik őt szülei és nagyszülei, kívánva számára minden szépet és jót, egészséget és boldog gyermekkort.
Szülinapodra kívánom neked:
szerencse kísérje végig életed.
Szerencse mellé még egyebet,
sok-sok vidám, örömteli percet,
Sorsod útja legyen mindig egyenes,
Te pedig légy boldog és sokat nevess!

2010. március 9-én ünnepli 80. születésnapját
Szanyi-Szabó János.
Ezen szép alkalomból köszönti családja, kívánva számára nagyon jó egészséget, erőt és hoszszú boldog életet.
„80 év hamar elszállt, könnyű lepke szárnyon.
A küzdés nem könnyű, szíve sose fájjon.
Sose bánkódjon, ha múlnak az évek,
helyébe gyermekei s unokái lépnek.
Drága keze dolgozott, gyógyított és védett,
ezért hálával tartozunk mi érte.
Isten legyen véle,
hogy még sokáig élvezze az elkövetkező éveit!”

Kedves házasulandó fiatalok! Kedves érdeklődők és leendő
ügyfeleink!
Esküvői ruhaszalonunkba megérkeztek a
2010-es év legújabb modelljei.
Menyasszonyi ruhák, menyecskeruhák, koszorús– és kísérő– valamint báli– és gyerekruhák széles választékban megvásárolhatók és bérelhetők a legkedvezőbb áron.
Ugyanitt működik virágüzletünk, ahol menyasszonyi– és alkalmi csokrokat, kitűzőket és autódíszítést is vállalunk.
Nyitvatartás:
Hétfőtől - Szombatig 08:00 - 19:00 között. Vasárnap (szabadnap)
Címünk:
Beregszászi járás, Bátyú, Vasút út 39.Tel: 8(241)49-3-38 Mobil:+380976157675
Márkus Éva.

Megalakult a Nagydobronyi Amatőr Sporthorgász Szövetség
2010. januárjában egy új kezdeményezés indult el falunk természetbarát lakói
által, akik 42 alapító taggal létrehozták immár hivatalosan is a Nagydobronyi Amatőr Sporthorgász Szövetséget, melyet a
Járási Állami Halőrség is egyöntetűen támogat. Elnökének a tagok dr. Katona Bélát választották meg.
A szövetség céljai:
– a sporthorgászat népszerűsítése,
– a természet védelme,
– példamutatás az ifjabb nemzedék számára,
– a falut környező vizek eredetiségének
visszaállítása, szépségének megőrzése,
– az orvhalászat visszaszorítása.
Mint minden más klubnál vagy
egyesületnél a tagok itt is tagsági díjat fizetnek, amely egy évre 200 hr. Az összegyűlt
összeget kizárólag haltelepítésre fordítják,

melyet az az öt tagú bizottság fog felügyelni, akiket a szövetség megszavaz. Most
egyelőre folynak azok a felmérések, hogy
milyen vizeket lehetne úgymond a szövetség fennhatósága alá helyezni, melybe betelepítenék a halakat. Ugyanis ezekben a patakokban vagy tavakban csak ezután a szövetség tagjai horgászhatnának, melyre folyik az engedélyek begyűjtése. Természetesen a szövetség alapszabályzata az Ukrajna
Alkotmányában szereplő horgászati törvényeknek megfelel, melyek faj, méret, darabszám korlátra vonatkoznak, illetve a tilalmi
időszakokra is.
A szövetségbe bárki beléphet, aki
szereti a természetet, a horgászatot, a rendet, egyetért a fentebb leírtakkal, valamint
kész csatlakozni ahhoz a munkához, melylyel remélhetőleg visszaállítható egyes vizek „megtépázott” halállománya.

Apróhirdetések
Igazolványképek 5 perc alatt !
(6 db-os sorozat)
Digitális fotók előhívása!
9x13, 10x15 - 1,3 hr
13x18, 15x21 - 2,4 hr
(Esküvői albumok, képkeretek rendelésre)
Községháza II. emelet (balra).
Hétfőtől-péntekig
13:00 - 16:00 között!

A Kisdobronyi út 137. szám
alatt kiadó a volt
hentes üzlet helyisége.
(Prominvesztbank mögött)
Érdeklődni Suránál lehet.
Tel.: 714-368.

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

Kállai Gézánál tavaszi (gyümölcs,
akác, hárs) és nyári virágméz eladó.
Cím: Sport u. 2. Tel.: 714-253

A koraiság fokozása a csemegekukorica termesztésben
Elterjedt nyári csemege a főtt tengeri. Vagy tíz
mint egy búra, úgy védi a növényeket. Majdnem deréévvel ezelőtt amikor zsengére érett a takarmánykukokig ér a tengeri, amikor levehető a fátyolfólia, kicsit
rica, törtük a tejes csöveket, fogyasztottuk sülve, főve,
megnyomja a leveleket, de nem lesz semmi baja a
kinek-kinek gusztusa szerint. Majd nálunk is megjenövényeknek.
lentek a csemegekukorica fajtákat kínáló vetőmagcéValamivel később érik a kukorica a helyrevetett
gek, amelyek édes vagy nagyon édes ízeű, roppanó
technológiával. A vetés akkor kezdődhet, ha a talaj
érés idő és felhasználói cél alapján rendezett fajtasohőmérséklete 5 – 7 cm mélységben eléri a 12 – 140C.
Hasznos a koraiság szempontjából, ha vetőmagot
rokkal áltak elő. A konzervipari célra termesztettek
szépen elválnak a frisspiaci felhasználásra szántaktól.
barázdába vetjük. Töltögetővel, vagy más alkalmas
A piacra a szuper édes, korai fajták valók, mert ezen
eszközzel 7 – 10cm mély barázdát húzunk és annak a
fajták csöveit 2 – 3 hétig lehet érés után a tövön tartani
mélyére vetjük a magot 3 – 5cm mélyre. A barázdát
a minőség különösebb romlása nélkül. A
koraiság pedig mindennél lényegesebb. A
tavalyi év árdinamikáját értékelve a munkácsi nagybani piacon elmondható, hogy az
1. Ammónium nitrát;
első csemegekukorica csövek július első
napjaiban jelentek meg 3 griveny körüli
2. Kálium-magnézium;
nagybani áron, majd a hónap végére 1 -1,2
3. Nitroamofoszka;
griveny körüli árra eset vissza, vagyis aki
korán a piacra tudja vinni az áruját 2 -3
4. Calcium-ammónium
szoros árbevételt tud elérni.
nitrát.
Milyen módszerekkel lehet a koraiságot
fokozni?
Szakszerű tanácsadás alA termőhely megválasztásával. Legmegkalmazásukról
a különböfelelőbb számára a középkötött mély termőrétegű, humuszban gazdag, enyhén savanyú
ző növények termesztésetalaj. Kerüljük a víznyomásos, hideg talajokor!
kat. Olyan helyet keressünk a tengerink
számára, hogy feltétlenül öntözni lehessen.
Cím: Szűcs Emil,
A fajtaválasztással. A korai fajták 85-91
Sport u. 1. Tel: 714-398
nap, a középérésűek 92-104 nap tenyészidejűek a kelés után. Elsősorban a korai fajtákra
érdemes alapozni, amelyek másodtermesztésre is alkalmasak.
Egyébb fogásokkal. A Kárpátmedence a
ne húzzuk vissza, hanem erre terítjük a fátyolfóliát
kukoricatermesztés északi határán fekszik. A kukorica
védett körülményeket teremtve a keléshez és a későbhőigénye 22 plusz, minusz 7 fok. Normál szabadföldi
bi növekedéshez. Az ápolási munkák végzéséhez
termesztés esetén a vetés legkorábbi ideje április 20-ra
vegyük le a fátyolfóliát, majd végezve terítsük vissza,
tehető. A kelés gyorsasága - megfelelő nedvesség
figyeljünk arra, hogy a fátyolfóliát párás időben este
esetén – a hőmérséklet fügvénye. Az elvetett magvak
vagy kora reggel vegyük le, különben perzselést okoz100C alatt 22 nap alatt, 150C-on 15 nap alatt, 200C – 7
nap alatt kelnek ki. Itt van lehetőségünk az anyaterméhatunk.
szetnek besegíteni, hogy védett körülményeket teremtA hektáronkénti vetőmagszükséglet korai vetések
sünk az elvetett magnak, akár úgy is, hogy a tengeriesetén 16 – 17kg, későbbi vetésnél 10 – 12kg. Korábbi
ből palántát nevelünk.
vetéseknél azért célszerű megemelt vetőmagmennyiEz úgy kivitelezhető, hogy a kukoricavetőmagot
séget használni, mert számítani kell a csíranövények
sejttálcába vetjük, március 15-20 – a körül, biztosítva
egy részének pusztulására.
a keléshez szükséges optimális hőmérsékletet
(fóliasátor). Négyhetes palántanevelési idővel lehet
számolni a csemegekukorica esetében. Fel kell készülni, hogy négy, de legfeljebb öt lombleveles
korban mindenképpen ki kell ültetni a növényt. Ezen
áll vagy bukik a siker, mert a hatodik lomblevél
fejlődésénél már megindul a csőképződés. Ha pedig
ilyenkor nem tud fejlődésnek indulni a kukorica,
akkor hoz ugyan csövet, de kicsiket, nem piacos
méretűeket.
Az intenzív technológia előírásai szerint 65cm
széles bakháton, az ikersorok közötti távolság 32cm,
22cm a tőtávolság, így 55 – 58 ezer tő jut egy hektárra, ilyen sűrűséggel alig fattyasodik a kukorica. A
bakhátakat ajánlatos fekete fóliával takarni, aláfektetve, a csepegtetőcsöveket. Az ültetés előtt a palánta
gyökerét mártsuk indítótrágya oldatba. A kiültetett
állományt lehetőség szerint takarjuk fátyolfóliával,
akár több sort takarva egyetlen szélesebb darabbal és
művelőutanként rögzítve. A lazán felrakott fátyolfólia hasznos dolog, egy hét koraiságot biztosan jelent,

MŰTRÁGYA ELADÓ!

A Nagydobronyi piac területén eladó egy 6x2,5
méteres
konténer!!!
Ár 1500 dollár.
Érdeklődni a 445-076-os
telefonszámon lehet.

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

A gyümölcsfák tavaszi gondozása
A gyümölcsfák metszése nem nehéz, csupán az
alapismereteket kell elsajátítani. Persze sokat jelent a
gyakorlat és a tapasztalat, meg az előző évi ismeretek.
Kezdjük onnan, hogy alapvetően a zavaró és
beteg ágaktól kell elsősorban megszabadulni. Az is
fontos szempont, hogy a korona – legyen az magas
törzsű vagy sövény alakú (bármilyen metszési és
alakítási formát választunk is) – szellős és világos
legyen, mert csak így kap elegendő éltető napfényt a
gyümölcsfa vagy cserje. A sűrűn benőtt koronában
nemcsak kisebb és kevesebb gyümölcs terem, hanem
még a betegségek meg a kártevők is gyorsabban szaporodnak.
Fenntartó metszés
Minden évben tavasszal, rügyfakadás előtt kell
elvégezni az alakító és a fenntartó metszést. Csak a
kajszi- és az őszibarackfák metszését hagyjuk arra az
időszakra, amikor a virágrügyek már bomlani kezdenek. Egyes gyümölcsfajok (pl. a dió) metszés nélkül is
szép szabályos koronát nevelnek, másoknál nehéz ezt
kialakítani. Bizonyos alma- és szilvafajták például
hajlamosak sűrű koronát alkotni.
A metszést mindig a korona ritkításával kezdjük,
a befelé sűrűn növőket vágjuk ki elsőnek. Maradjanak
azért bent is termőrészek. Különösen fontosak az ágvégek, azaz a vezérágak és az oldalhajtások. A kedvező
irányba fejlődőekből hagyjunk meg, a többit vágjuk le
tőből.
Az alakító metszésnél minél erősebb a visszavágás, annál erősebbek az új hajtások. Csak 4-5 év után
esedékes a koronaalakítás. A magas törzsű fáknál a
vezérágakat és a középső hajtást mindig ugyanazon elv
alapján kell metszeni.
Az oldalhajtások is versenyeznek a törzzsel,
vagyis a vezérággal, ezért ki kell metszeni, ha felfelé
törnek, csak az alsókat hagyjuk meg a vezérágat a
harmadáig vagy a feléig, mégpedig külső szemre
metsszük.
A magas törzsű fa koronájának nevelésekor a
második évben vissza kell vágni a középső hajtást,
hogy erősödjenek az új hajtások: ettől lesz nagy a
korona. A vezérág melletti erősebb oldalhajtást le kell
vágni, hogy szellős maradjon a korona. Ugyanakkor a
virágképzés és a gyümölcsnevelés érdekében az erősebb oldalhajtások vezérágait is vissza kell vágni szintén az egyharmadára vagy a felére. Ezeknek az oldalágaknak a visszametszése is felerősíti a fa fejlődését.
Gyümölcstermő hajtások: melyik hol terem?
Legtöbb gyümölcsfa a gyengébb oldalhajtásain
neveli ki gyümölcsét, persze vannak olyanok is, amelyek az erős hosszúhajtásaikon hozzák virágaikat és
termésüket. Egy gyorsan növő, hosszú törzsű fa csak
több év elteltével fogja annyira lelassítani a fejlődését,
hogy a rövidebb, termést hozó oldalágakat tudjon
növeszteni.
Egy lassan növő, orsó alakú fa már az első évben
is teremhet, ezért a metszést úgy végzik, hogy a termésből se legyen túl sok, és a hajtások növekedése se
legyen túl gyenge (erről majd a következő héten bővebben).
A metszéskor jó tudni, hogy melyik gyümölcsfa
hol neveli termését (erre jó, ha előző évben áttanulmányozzuk, mi hol termelte gyümölcsét), de ha az első
gyümölcsfa- és cserje telepítésnél tartunk, íme:
– Az alma és a körte a rövid oldalhajtásokon
terem, amelyek az egyéves hosszúhajtásokon, vagyis
az egyéves termőágakon fejlődnek.
– Az őszibarack, a meggy és a fekete ribiszke az
egyéves, elágazás nélküli hajtásokon hozza termését. A
hajtás az előző nyáron fejlődött ki és virágrügyeket
növesztett.
– A cseresznye és a dió erőteljesen növekszik. Az
egyéves hosszúhajtásokon hosszú oldalhajtások nőnek,
amelyek a gyors fejlődésük miatt még nem hoznak
virágot. Csak az oldalsó elágazások következő generációi fognak virágot és egyben gyümölcsöt hozni.
A cseresznye metszése
Viszonylag későn fordul termőre. A 4-5 éves fa
hozza első termését. Ennek előfeltétele, hogy a kiültetett csemetét már az első tavasztól egészen a termőre
fordulásig minden évben koronaalakító metszéssel
formájuk. Utána csak ritkítani kell.
A nagyon magas, öreg fáknál a fővezérágat is
érdemes kivágni kora tavasszal, mert ezt nehéz szüretelni, másrészt, mert az ott maradt termés terjeszti a
cseresznyelegyet. A fővezérág körül a gallyakat és a
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vesszőket is ritkítsuk meg, hogy megmaradjon kúpos
alakja.
A szilva metszése
Többsége sűrűn elágazó koronát hoz, ezért minden tavasszal, a rügyfakadás előtt ún. felügyeletei
metszéssel alakítható. A száraz ágak kivágása után
ritkítani kell a koronát. Általában ez elegendő is. A
tőből fakadó sarjakat is feltétlenül vágjuk ki egészen a
tőből.
A kajszibarack metszése
A fiatal, még nem termő fát tavasszal alakítani
kell. Tömött, teherbíró koronát alakítsunk.
A termő fa az éves vesszők visszavágásával és a
száraz ágak kivágásával ritkítható. Akkor kell metszeni, amikor a termőrügyek duzzadnak, vagyis későn kell
metszeni. Ez kissé késlelteti a fagyérzékeny bimbók
kibontakozását, és elősegíti a metszésnél keletkező
sebek gyors beforradását is. A későn metszett kajszit
ritkábban üti meg a guta, vagyis nem lesz rajta mézgafolyás.
A meggy metszése
Fiatal korban csak ritkítani kell a koronát. Idősebb korban azonban szaknyelven úgymond
„legatyásodnak”, amikor hosszú, ostorszerű vesszőket
képeznek. Ezeknek az oldalsó rügyei elpusztulnak, és
csak az ostor csúcsán teremnek. Ezeket a friss hajtásokat a csúcson hagyjuk meg, a lelógó ostort vágjuk le.
Az őszibarack termőre metszése
Minden évben kell metszeni, mert különben rövid
életű lesz. Tudni kell, hogy sok termőrügyet fejleszt,
annyit, amennyit nem tudna kinevelni. Ezt kell szabályozni azzal, hogy a termőrügyek számát korlátozzuk.
A kiskertekben jól bevált a váltócsapos metszés,
amelynek lényege az, hogy a termővessző közelében –
lehetőleg a vázághoz közelebb – egy darab kétrügyes
ugarvessző maradjon, amely jövőre a termővessző
feladatát veszi át. Az erős fánál több termővesszőt
lehet meghagyni.
Tavaszi lemosó permetezés
A kertek tulajdonosai gyakran hallják,
hogy a tél végén a gyümölcsfáknak lemosó permetezésre van szüksége.
A tavaszias idő beköszöntével megindult a
növények nedvkeringése, fakadnak a rügyek, virágot
bontanak a korán ébredő gyümölcsfák, a mandula, a
kajszi és az őszibackfák, sárgán ragyognak a sombokrok. Ez az utolsó lehetőség, hogy elvégezünk egy
nagyon fontos kerti munkát, a télvégi lemosó permetezést.
Mikor van szükség a lemosó permetezésre?
A kertek növényállományát sokféle gombás,
baktériumos, vírusos eredetű betegség és sok-sok
rovar, valamint egyéb állati kártevő fenyegeti. Ellenük
a leghatásosabb védekezés a lemosó permetezés, amely
nem veszélyezteti a környezetet, de megvédi a növényeket a kárt okozók többségétől. Bár ebben az évben
a szokottnál nagyobb fagyok miatt kisebb kártételre
kell felkészülnünk, de még ilyenkor is ajánlott a permetezés.
Hogyan permetezzünk?
Minthogy tavasszal nem csak a gyümölcsfákat, de
a többi fát és bokrot is meg kell védenünk, olyan permetezőszert ajánlatos választani, amely a kárt okozók
többsége ellen hatásos és a legtöbb növénynek védelmet nyújt egyetlen permetezéssel. A permetezés lemosásszerű legyen, alaposan áztassa meg a védendő növényeket, a ködszerű permetezés nyáron sikeres lehet, de
ilyenkor eredménytelen.
Milyen permetezőszert használjunk?
A számos variáció közül a bordói lé + kén
(NEVIKÉN) hatóanyagú szer 1%-os oldata a legajánlatosabb. Ez igen széles spektrumban hatásos a gombás
megbetegedések ellen. Ha azonban a kertben tavaly
nagy mértékű pajzstetű, levéltetű, atka vagy levélbolha
fertőzést észleltünk, akkor keverjünk a permetlébe 23% Agrol Plusz -t is, amely a rovarkártevők tojásait
pusztítja el. Aki más növényvédő szerek iránt érez
bizalmat, annak ajánlható a következő készítmények:
Gombák ellen: Cuproxat 0,4%, Champion
0,1%, Kocide 0,2%, Funguran 0,2%, Rézoxiklorid
0,2%, Vegesol eReS
Lisztharmat + atka ellen: Agrikén 3%,
Nevikén 3%, Tiovit 1%
Rovarkártevők ellen: Gyümölcsfa olaj 4%,
Vektafid A 3%, Niral 3%

A Nagydobrony havilap lehetőséget kínál mindennemű lakossági hirdetésre és reklámra, köszöntőre. Egy apróhirdetés díja 1 hónapra 10 hr
(max. 25 szó). Fényképes köszöntő 30 hr. A reklámok díja: 40-50 cm2 =
30 hr. A hirdetéseket személyesen a szerkesztőségben lehet feladni,
hétfőtől-péntekig 13:00-16:00 óra között.
Hirdetésével Ön is járuljon hozzá újságunk kiadásához!

