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 „Hála az Istennek, aki a diadalt adja 
nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.
(I.Kor.15:57) 
 
 Látszat szerint a halál hatalmasabb, 
mint az élet. De végül mégis az Élet diadal-
maskodik a mi Urunk Jézus Krisztus által. 
Ő az Alfa és az Omega, kezdet és vég, aki 
halott volt és feltámadott. Milyen jó tud-
nunk, hogy a halálnak és az életnek csak 
egy Ura van, Jézus Krisztus, akinek a kezé-
ben vannak a pokolnak és a halálnak kul-
csai. De Krisztus nemcsak a halált, hanem 
a bűnt is legyőzte. Milyen rossz lenne még 
csak gondolni is arra, hogy a halálunk után 
örökké kellene ugyanolyan bűnös testben 
élni, amelyben megszülettünk. Ő megmo-
sott minket bűneinkből az ő vére által és 
tett minket királyokká és papokká az ő 
országában. Abban az országban, ahová 
Énók felvitetett,  Illés próféta felemeltetett 
tüzes szekéren, és ahová a mi Urunk feltá-
madása után negyven nap múlva tanítvá-
nyainak szemeláttára fényes felhőben 
mennybe ment.  
 Annak van igazi Húsvétja, akinek 
van bűnbocsánata. Nem azért nyersz bo-
csánatot, mert megtértél, hanem azért térsz 
meg, mert Isten megbocsátott. Ez az első 
feltámadás a hívő ember számára, az ilye-
nen nincs hatalma a második halálnak. Az 
Isten ingyen kegyelme megváltoztatja éle-
tedet is. Jézus Krisztus által győzelmet 
aratsz a testi vágyak felett, a tisztátalan 
beszéd, a telhetetlenség, az iszákosság és a 
többi bűn felett, amely lelki halottá tett 
eddig. Ő segít diadalra a harag, keserűség, 
a gonosz gondolatok legyőzésében. Általa 
tudsz megbocsátani ellenségeidnek, csak az 
Ő segítségével tudsz elfordulni a mulandó 
földi dolgoktól az örökkévaló, azaz a 
mennyei dolgok felé. Nem érzed magadat 
jobb embernek, sőt a bűnösök között első-
nek, mégis mint igaz, úgy mehetsz Isten-

hez, mert békességed van a Jézus vére ál-
tal. 
 Az első Húsvét nem okozott minden 
embernek örömöt. A sírt őriző katonák 
leestek a földre és félelmükben olyanok 
voltak, mint a holtak. Jézus ellenségeinek 
attól kezdve nem volt békességük, mindent 
elkövettek, csakhogy elhallgattassák a Jé-
zus feltámadásának tanúit. Csak azok örül-
tek, akiknek megjelent. Az asszonyok, akik 
még hajnalban kimentek a sírhoz, és üresen 
találták azt, félelemmel és nagy örömmel 
vitték a hírt, amit az angyaltól hallottak: 
Jézus nincs a sírban, mert feltámadott. Es-
te, bár az ajtók zárva voltak, Jézus megállt 
a tanítványok között, és megmutatta, hogy 
ő él. Örvendeztek a tanítványok, hogy lát-
ták az Urat. „Békesség néktek!”- köszön-
tötte őket. A félelemben élőnek nincs nyu-
galma. Azt adta az Úr tanítványainak, ami-
re legnagyobb szükségük volt. Az Istennek 
békességét, mely minden értelmet felülha-
lad, azt adja ma is mindazoknak, akik sze-
retik Őt. 
 Olyan jó keresztyénnek lenni. Bol-
dogságon és boldogtalanságon, gazdagsá-
gon és szegénységen, termékeny és termé-
ketlen esztendőkön, jó egészségen és be-
tegségen úgy haladunk át, hogy mi tudjuk, 
hogy a mi Megváltónk él, és utoljára po-
runk fölött megáll. Nem halunk meg, ha-
nem élünk, hogy hirdessük az Úr csodála-
tos dolgait. Mi tudjuk, hogy általmentünk a 
halálból az életbe, mert szeretjük a mi 
atyánkfiait. Aki nem szereti az ő atyjafiát, a 
halálban marad. (I.Ján.3:14) 
 
 Áldott Húsvétot kívánok minden 
testvéremnek, és köszöntöm kedves olva-
sóinkat a Feltámadott Jézus Krisztus 
szavaival: „BÉKESSÉG NÉKTEK!”    
 

       Atyafiságos szeretettel:                              
Horkay László  

 Krisztus feltámadott!  

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! 

 Felhívjuk azon lakosok figyelmét akik még nem privatizálták a ház-
táji és a hozzá tartozó kiegészítő földterületüket jelentkezzenek a község-
házán. (Személyigazolványukat és kódszámukat szíveskedjenek magukkal 
hozni). 

 A Nagydobronyi Református Egyházközség Vezetősége ismételten 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 

A KMKSZ nagydobronyi alapszer-
vezete március 19-én megtartotta rendes 
évi közgyűlését. A gyűlésünket megtisz-
telte jelenlétével Soós Kálmán, a KMKSZ 
járási szervezetének elnöke, a II Rákóczi 
Ferenc tanárképző főiskola rektora. 

A hagyományoknak megfelelően 
Őrhidi László alapszervezeti elnök beszá-
molt a végzett munkáról – kiemelve a 
sztálini terror és a II. világháború emlék-
művének felújítását, a területének rende-
zését, a millecentenáriumi emlékkő kő-
táblájának cseréjét, melyet ismeretlenek 
megrongáltak, az újkrumplifesztivál prog-
ramokban gazdag lebonyolítását, méltatva 
az ünnepek közösségszervező erejét. 

A tagok részéről felmerült, hogy az 
1941-ben a hadiözvegyek közadakozásá-
ból állított I. világháborús emlékmű is, 
állapotát tekintve megérett egy alapos 

tisztításra, renoválásra. Elhatároztuk, 
hogy a nagydobronyi egyházközséggel 
karöltve keressük a lehetőséget, a pénzt a 
munkálatok elvégzésére. 

Pályázatot nyújtottunk be, ukrán-
magyar nyelvű falu névtáblák felállítására 
a bevezető főutak mentén. Remény van a 
pályázat pozitív elbírálására – a megyei 
szervezet a nagydobronyi és a szürtei pá-
lyázatot támogatja. 

Soós Kálmán hozzászólásában a kár-
pátaljai magyar oktatás helyzetét részle-
tezte, kitérve az elnökválasztás utáni, az 
anyanyelvű oktatást érintő új fejlemé-
nyekre. 

A gyűlés végén megválasztottuk a 
járási és a megyei közgyűlések 
nagydobronyi küldötteit. 

Hidi László 

A KMKSZ alapszervezeti közgyűléséről 

 A rossz időjárásra és a tavaszi fon-
tos vetegetésekre való tekintettel a 
Nagydobronyi Községi Tanács újabb két 
hét haladékot ad a háztáji földek környe-
zetének megtisztítására, rendbetételére.  
 Fokozott figyelem irányul a tó-
partok és a főutak árkainak rendezésé-
re (a lemetszett kivágott bokrok, fák ágai-
nak elégetése vagy elszállítása, szemét 
összegyűjtése, a fák lemeszelése, a sán-
cok kitisztítása, stb,.). 
 Ismételten felhívná a tanács a kis– 
és nagy vállalkozóknak a figyelmét is az 
őket körülvevő szemétre. (Minden álla-
mi hivatalban már megtörténtek az ún. 
„szubotnyikok”,  melyet a magánvállal-
kozók is alkalmazhatnának, ha más 
forrásból nem megy a rendbetétel!) Az 
Ungvári Járási Tanács 
2010. február 23-án № 56 
sz. alatt hozott határozata 
é r t e l m é b e n  a 
Nagydobronyi Községi 
Tanács végrehajtó bizottsá-
ga a megadott két hét el-
múltával bírságot is róhat 
ki. (Ha lesz megbírságolt 
magánszemély vagy vál-
lalat, azt az újság követ-
kező számában leközöl-

jük fotókkal illusztrálva!) 
 A Községi Tanács végrehajtó 
bizottsága továbbá ellenőrizni fogja a 
Kisdobrony és a Csongor felé vezető 
utak menti kanálisok megtisztítását is, 
ugyanis az itt lévő földek telekhelyek, 
melyekre a fentebb leírt szabályok és 
büntetési lehetőségek vonatkoznak!  
  Ne az állandólagos felhívásnak 
tegyünk eleget, ne a községi tanácsnak, 
ne a polgármesternek, hanem saját ma-
gunknak!  
 Falunk szépsége, kinézete közös 
ügyünk, csak akkor lesz rend és tiszta-
ság, ha mindenki tesz érte valamit! 
(Évente legalább egyszer, ha nem más az 
ünnepre való tekintettel!) 

Folytatódik a tisztasági hónap 

A Nagydobronyi Községi Tanács minden kedves lakosnak áldott 
húsvétot, fess locsolókat, illatos kölnivizet, sok hímes tojást, jól pi-

henést kíván.  
 

Eljött a szép húsvét reggele, 
Feltámadásunk édes ünnepe. 

Ünneplő ruhákba öltöztek a fák, 
Pattognak a rügyek, s virít a virág. 
A harang zúgása hirdet ünnepet, 

Egy kismadár dalol a zöld rétek felett. 
Kellemes húsvéti ünnepeket! 

Gazdátlan szemétlerakó a Csapájev és Ady E. utcák 
találkozásánál! Van így értelme a szemétszállításnak? 
 



Innen-onnan 

Felhívás! 
A Nagydobronyi Községi Tanács árverésre bocsát-
ja a néhai Balázs Tibor tulajdonát képező Erdőhi-
vatal utca 11. szám alatti épületet és a hozzá tarto-

zó földterületet. 
Az igénylők számára a  kérvények benyújtásának 

határideje április 15. 
 

A fent említett ingatlan árveréséhez szükséges kér-
vényt a Tanácsnak csak az nyújthatja be, aki még 

nem rendelkezik privatizált földterülettel  
(háztáji vagy telekhely). 

 

Érdeklődni a 714-325 telefonszámon lehet a 
Polgármesteri hivatalban. 

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, katonakötele-

sek, valamint azok a nők, akik nem rendelkeznek fel-

sőbbrendű 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 lakáskörülmé-

nyeket 

• a felsőfokú intézetekben való tanuláshoz 

kedvezményeket  

 • szociális és jogi védelmet a katonai szolgá-

latot teljesítőnek és családjának 

 • a szolgálat beszámolódik a nyugdíjalapba. 

A további részletekről a községházán Katona Erzsébet-

nél lehet érdeklődni. 

A tavasz kezdetével megindul-
tak a tantárgyi vetélkedők is Kárpátalja 
magyar iskolái között. Az első megmé-
rettetések a számok világából, azaz 
matematikából zajlottak. Mint minden 
évben, 2010-ben is a Nagydobronyi 
Középiskola szép számban képviseltet-
te magát a Terebesi Viktor tiszteletére 
szervezett matematikai emlékverse-
nyen, amely a beregszászi 4. számú 
Kossuth Lajos Középiskolában volt 
levezetve, az egykori tanár tiszteltére 
március 6-án. A Terebesi-
matematikaverseny kezdetén az ifjú 
matematikusokat dr. Orosz Ildikó, a 
KMPSZ és a KMF elnöke, Borbély 
Ibolya és Szilágyi Lajos szervezők, a 
pedagógusszövetség elnökségi tagjai, 
valamint a rendezvényre az anyaor-
szágból évente rendszeresen idelátoga-
tó Terebesi Katalin, Terebesi Viktor 
özvegye köszöntötte. A megméretteté-
sen 4-6. osztályos tanulók vettek részt. 
Az írásbeli feladatokat a résztvevőknek 
60 perc alatt kellett megoldaniuk. A 
feladatok összeállítói az Ukrajnában 
elfogadott állami tanterv alapján írt 
tankönyveket, illetve a tanmenetnek 
megfelelő fejezeteket és témákat vették 
figyelembe. Az összesített pontszámok 
alapján a zsűri döntéshozatalában a 
Nagydobronyi Középiskola növendékei 
kiemelkedő eredményeket értek el:  

4. osztály: 1. Benedek Violetta  
5. osztály: 1. Szanyi M. Sán-

dor, 3. Balogh Barbara,  
6. osztály: 3. Csicsó András. 
A beregszászi Illyés Gyula 

Magyar Nemzeti Színházban került sor 
március 9-én a Terebesi és a Zrínyi 
Ilona/Gordiusz matematikaversenyek 
díjátadó ünnepségére. A díjkiosztás 
előtt a színház társulata Gogol Háztűz-
néző című darabját adta elő az össze-
gyűlt nyerteseknek és tanáraiknak. El-
sőként Balázsi Borbála matematikata-
nár, a Zrínyi Ilona/Gordiusz matemati-

kaverseny egyik kárpátaljai főszervező-
je köszöntötte a díjátadásra érkezett 
tanulókat és tanáraikat, majd Orosz 
Ildikó, a KMPSZ elnöke gratulált a 
győzteseknek. Mint mondta, mintegy 
700 kárpátaljai társukkal kellett verse-
nyezniük, akik több ezer Kárpát-
medencei magyar diákkal együtt, egy 
időben ültek le a padokba, hogy meg-
mérettessenek. Minden verseny és vizs-
ga arról szól, hangsúlyozta, hogy moz-
gósítva tartalékaikat, minél magasabb 
tudásszintre tegyenek szert a diákok. 
Köszönetet mondott a versenyek szer-
vezőinek és támogatóinak, a pedagógu-
soknak, akik felkészítették a gyereke-
ket, valamint a szülőknek, különösen 
azoknak, akik Kárpátalja különböző 
régióiból Beregszászba, a vetélkedők 
helyszínére szállították a tanulókat. A 
Zrínyi Ilona/Gordiusz matematikaver-
seny első és második helyezetjeinek 
Orosz Ildikó, a harmadik helyezettek-
nek Kulin Judit, a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola matemati-
katanára, a verseny egyik szervezője 
nyújtotta át az oklevelet és az ajándé-
kokat. 
A verseny nagydobronyi helyezettjei 
osztályonként a következők:  

4. osztály.: 5. Benedek Violetta , 
5. osztály.: 1. Szanyi M. Sándor, 

        2. Ráti Krisztián  
6. osztály.: 5. Sándor Erzsébet  
7. osztály.: 6. Molnár Kálmán   
9. osztály.: 2. Molnár József,  
       4. Szanyi Barbara  
10. osztály.: 1. Baksa János  

A legjobb egyéni eredménye-
ket elért helyezettek megkapták a Szé-
kesfehérvárott április 1-3. között meg-
rendezendő országos döntőre szóló 
meghívókat. 

A Terebesi-matematika ver-
seny után nem sokkal később a főisko-
lán kezdetét vette a szintén a KMPSZ 
által szervezett megyei kémiavetélke-

dő.  
A kémia az egyik olyan tudo-

mányterület, mely az idők során jelen-
tősen hozzájárult az emberiség életének 
megkönnyítéséhez, fejlődéséhez. Ugya-
nakkor némelyik kémiai találmány és 
annak felhasználása számos veszélyt 
rejt magában. Ilyen veszély pl. jelen 
világunkban a nehezen vagy szinte 
egyáltalán nem bomló anyagok okozta 
környezetszennyezés. A jövő kémiku-
sainak – akik egyike talán a versenyen 
részt vevő diákok közül kerül ki – 
egyik feladata éppen ennek a problémá-
nak a megoldása –– hangzott el a ver-
seny megnyitójától, dr. Orosz Ildikótól. 

A vetélkedőn 8-12. évfolya-
mos tanulók vettek részt. A 
Nagydobronyi Középiskola növendékei 
az alapos felkészülésnek köszönhetően 
letarolták a mezőnyt: 
8. osztály: 1. Hidi Erika, 2. Katona 
Nikolett. 
9. osztály: 1. Fejes Ferenc, 2. Szanyi 
Barbara. 
10. osztály: 1. R. Benedek László, 3. 
Katona Anikó.   
11. osztály: 1. Balog Péter, 2. Szanyi 
Bettina. 
    
 Az első versenyek méltán be-
mutatatják az iskolánkban zajló ok-
tatás színvonalát, a tanároknak azon 
áldozatos munkáját, melyben elsőd-
legesen felkeltik tanulóink érdeklő-
dést a tantárgyak iránt, miután kiak-
názzák azt a rejtett szorgalmat, ké-
pességet, mely ott lakozik sok tanuló-
ban, a tudás és a kiemelkedő eredmé-
nyek eléréséhez.  

A lap hasábjain keresztül 
gratulálunk, mind a tanulóknak 
mind a felkészítő tanároknak 
(matematikából és kémiából) a ki-
emelkedő eredményekért, melyekkel 
emelik iskolánk és falunk hírnevét. 

Tantárgyi vetélkedők.  
Dobogós helyezések 

 Labdarúgó csapatunk 
benevezett a Járási Tavasz Ku-
pa mérkőzéseire. A selejtező 
mérkőzések március 21-én a 
Sislóci stadionban voltak, ahol 
a következő eredmények szü-
lettek: 

Nagydobrony - Sislóc 2:0 
Nagydobrony - Onokóc 1:0 

Nagydobrony - Szerednye 0:0 
 Ezeknek az ered-
ményeknek köszönhetően csa-
patunk az első helyet szerezte 
meg a csoport mérkőzéseken és 
így bejutott a Tavasz Kupa 
döntőjébe.  Az elődöntőre és 
a döntőre március 28-án került sor. Járok csa-
patával mértük össze erőinket az elődöntőben, 
ahol is a 3:0-és győzelemnek hála bejutottunk a 
döntőbe Orihovci csapata mellé. Szoros és 
színvonalas mérkőzésen gyönyörű játékkal a 
megerősített csapat 2:0-ás eredményt ért el. Így 
a 2010-es Járási Tavasz Kupa a miénk lett. 
 Reméljük, hogy a 2010-es évet ugyan-
ilyen eredményekkel tudjuk folytatni. 
 
 A múlt év gyenge szereplése után a 
nagydobronyi felnőtt csapat a 9. helyen vég-
zett, így a szabályok értelmében a második 
ligában kellene folytatnunk a küzdelmeket. A 
csapat új vezetősége Bátyi János elnök úrral az 
élen beadvánnyal folyamodott a Járási Labda-

rúgó Szövetséghez, hogy csapatunk folytathas-
sa a küzdelmeket a felső ligában. A március 18
-án lebonyolított labdarúgó konferencián a 
többség támogatta a Nagydobronyi klub bead-
ványát, így úgy határoztak, hogy kibővítik a 
felső ligát 12 csapatra, vagyis folytathatjuk a 
küzdelmeket a felső ligában. 
 Ezen színvonal megtartásának védelmé-
ben megerősítettük a csapatot. Reményeink 
szerint méltóan szerepelünk a 2010-es szezon-
ban. Kitűzött célunk úgy a felnőtt mint az ifi 
csapatnál, dobogós helyen szerepelni. 
 
 A Járási Bajnokság április 18-án rajtol, 
sok sikert kívánunk a csapatnak. 
   A Sportklub vezetősége 

Sikeres évkezdés! Megvan az első labdarúgó kupa! 

 

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

A piac területén, az 5. sor végén. 

 Új mobiltelefonok már 260 hrivnyától. 
Új és használt digitális fényképezőgépek kedvező 

áron a készlet erejéig. 

A Nagydobronyi Állami Kommunális vállalat felszólítja  azokat 
a lakosat,  akik még nem fizették be  a  szemétszállítási díjat,   

haladéktalanul tegyék meg.  
A személyek utáni díj 1,5 hriveny/fő. A befizetéseket a községhá-

zán minden munkanap megtehetik  
Ráti Anitánál (első ajtó balra).  



Események, köszöntők, hirdetések 

Születtek:  
Pap Ádám (Juzsna u.) 

Pap Roland (Juzsna u. 4) 
Pap Klaudia (Juzsna u. 19) 

Hofinger Anna (Király u. 16) 
Horváth Mira (Ifjuság u. 22) 

Szilvási Máté (Rákóczy u. 65) 
 

Elhaláloztak: 
R. Benedek Erzsébet (Felvég u. 36) 

Kiss Géza (Ifjúság u. 35) 
Hidi M. Ferenc (Éger u. 14) 
Nagy János (Kossuth u. 60) 

Ráti Erzsébet (Csongor út 69) 
Balog Mária (Felvég u. 17) 

Szanyi F. Erzsébet (Kisdobronyi út 54) 

Anyakönyv (Március) 

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 sminke-

lés! 
 
 
 

Elérhetőség:  
Tel.: (8050)9942032, 714-302. 

Nagydobrony,  
Kisdobronyi út 89. 

Április 6-án ünnepli 5. születésnapját  
Mészár Sanyika. 

Ebből az alkalomból köszöntik őt szerető szülei és a 
nagyszülők, kívánnak számára minden szépet és bol-

dog gyermekkort. 
Felragyog egy csillag egy fénylő hajnalon, 

fehér rózsaszál nyílt a domboldalon.  
Ez a fehér rózsa neked nyílik szépen, 

mert születésed napját ünnepled éppen. 
Nem kérünk Istentől kincset, gazdagságot, 

csak neked egészséget és boldogságot. 
Mosolygó szemed sose lásson könnyet, 

hogy te legyél a földön a legboldogabb gyermek. 

Születésnapi köszöntők!Születésnapi köszöntők!Születésnapi köszöntők!Születésnapi köszöntők!    
A Nagydobronyi Községi Tanács ezúton szeretné köszönteni  azokat a mun-

kásait és képviselőit, akik áprilisban ünneplik születésnapjukat: 

Balog Józsefet, a Nagydobronyi Községi tanács képviselőjét,  
továbbá  Hidi Évát, Bak Borbálát, Hidi Katalint, a Nagydobronyi 

Napsugár Óvoda munkásait, 
valamint  Hidi Angélát, Szanyi Ilonát, Balog Máriát és Baksa Má-

riát, a Nagydobronyi kórház alkalmazottait.  
 

Legyen egészséged, tudjál boldog lenni, 
és a szívedet soha ne bántsa meg senki! 
Születésnapod is legyen örömnek napja, 
kívánjuk, hogy a sors ezeket megadja! 

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 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. 

  

Vízszivattyúk, tartozékok víz-, gáz-, központi fűtés-vezetéshez. 
Megrendelésre belső tatarozáshoz: spaklik, gipszkarton, laminált padló, 
műanyag lambéria, festékek, gázkazánok, radiátorok stb. valamint há-

zak külső és belső hőszigeteléséhez szükséges anyagok:habszivacs, 
üveggyapot, kőzetgyapot, csemperagasz, háló, dübel, nemes vakolat. 

Nagyobb tétel vásárlása esetén igény szerint házhoz szállítás. 
5. sor (a boltsorral szemben) az újpiac területén. 

Tel: 80976838444   ill.   80501012602                            Varga István 

2010. március 31-én ünnepelte 1. születésnapját  
Szanyi M Martin. 

Ebből az alkalomból köszöntik őt szerető szülei, 
nagyszülei, valamint Lívia és László. Kívánnak szá-

mára Istentől áldott örömteli gyermekkort, egészséget 
és felhőtlen és boldog életet. 

 
Mosolygó arcocskád boldoggá tesz minket, a ta-
vaszi napsugár ragyogja be szíved. Útjaid mindig 
szerencse kísérje, dobogó szívedet sok-sok öröm 

érje. Isten napjaidat minden jóval áldja, a mi sze-
rető szívünk neked ezt kívánja.  

Április 4-én ünnepli 5. születésnapját 
Baksa Levente. 

 
Ebből az alkalomból köszöntik őt szülei, 

nagyszülei, Anita és Erik. 
 

A nap az égen is neked ragyog, 
Hisz ma van a születésnapod. 

Rövid ez a pár sor, 
de benne van, alényeg,  
senki sem szeret úgy, 

mint mi szeretünk téged. 

Locsolóversek  
Nyalka legény vagyok,  

Lányokhoz indulok.  
Mert ma minden lánynak  

Rózsavizet hozok.  
Megöntözöm őket,  
Mint a virágokat,  

Nem venném lelkemre,  
Hogy elhervadjanak.  
Ám e fontos munkám  
Ingyen nem tehetem,  

Cserébe a hímes tojást  
Sorra  ide kérem. 

*** 
Harangoznak húsvétra,  
Leszakadt a tyúklétra:  
Kezdődik a locsolás  

Nekem is jut egy tojás. 
*** 

Ól sarkában disznó röfög meglo-
csollak aztán mögyök! 

*** 
Nagy Dzsungelben jártam 

2 nagy majmot láttam, 
megakart csókolni, 
szabad-e locsolni? 

 

SMS-ek 
 

Itt a húsvét, s jön a nyuszi. Repül 
hozzátok egy nagy puszi. Ölelé-
sem legyen veletek. Boldog és 

Áldott húsvétot kívánok minden-
kinek! 

*** 
Jó dolog a locsolás, meg a sok kis 

piros tojás, de én már öreg va-
gyok, csak sms-ben locsolkodok. 
Kellemes Húsvéti Ünnepet kívá-

nok! 
*** 

Kicsi csibe, nagy buksi, a tojásból 
most bújt ki, kémleli a világot, 
ilyet ő még nem látott… Kelle-

mes Húsvéti ünnepeket kívánok! 
*** 

Én ma már nem teszek-veszek. 
Egész nap csak sonkát eszek. 

Nyuszikával piálgatok. 
Áldott Húsvétot kívánok! 

**** 
Meglocsollak SMS-sel, 

nem fogok tökölni. 
Neked nem kell hajat mosni, 

nekem nem kell kölni. 
*** 

Útra kélt a város összes bikája, 
locsolkodni szerte a világba. 

Meghittség, boldogság, áldás és 
béke, 

legyen a családod örökös vendé-
ge. 

Boldog Húsvéti Ünnepeket kívá-
nok! 
*** 

A sonkát, tormát told egy kicsit 
félre, 

olvasd el az sms-t végre, 
közben gondolj csupán a szépre. 
Ragyogjon rád az ünnep fénye, 

melegítsen fel és emeljen az égbe. 
*** 

Falu végén aranyvessző, 
aranysárga rüggyel büszkélkedő, 

Őz és nyuszi körbeállja, 
tekintetük megcsodálja. 

Gondold azt, hogy én is ott állok, 
és Kellemes Húsvéti Ünnepeket 

kívánok! 
 



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! 

 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! 

 
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. 

 Az eredményes zöldségtermesztés hajta-
tásban csak úgy képzelhető el, ha a kedvezőbb 
hőmérsékleti víz – és egyéb technológiai feltéte-
lek mellett a növények tápanyagellátását is ma-
gas szinten biztosítjuk. Ehhez ismerni kell a 
zöldségfélék tápanyag – és talajigényét a táp-
anyagellátás különféle módjait. A szabadföldi 
termesztéshez képest a hajtatásban többszörös 
terméseredményt is képesek vagyunk elérni, 
ennek feltétele viszont a termelő nagyobb szak-
tudása és fokozott figyelme. 
 A trágyázáson olyan anyagoknak a talaj-
ba, a növények levelére, a légtérbe való kijuttatá-
sát értjük, amely közvetve, vagy közvetlenül a 
növények táplálását és a talaj termékenységének 
a növelését szolgálják. 
 
 Milyen trágyát válasszunk? 
 
A hajtatásban a nagyobb bruttó termesztési ér-
tékből adódóan, lényegesen nagyobb lehetőség 
van a trágyaféleségek megválasztására. Az érett 
szerves trágyákon kívül, az olcsó, egyedi műtrá-
gyák mellett, a drágább, vízben tökéletesen oldó-
dó komplex csepegtetőhöz is alkalmazható mű-
trágyákat is széles körben használják. 
 Az eredetét illetően megkülönböztetjük a 
szerves és műtrágyákat. Hajtatásban is a növé-
nyek tápanyagigényének kielégítését és talaj 
termékenységének fenntartását szerves trágyák-
kal és műtrágyákkal végezzük. Lényeges kü-
lönbség a hajtatási és a szabadföldi zöldségter-
mesztés között a szerves trágyák kiemelkedő 
szerepe a fólia alatt. 

A szerves trágyák 
 A zöldségtermesztésben a szerves trá-
gyáknak a talajszerkezet javításán és 
tápelemtartalom növelésén kívül nagy jelentősé-
gük van a koraiság fokozásában, a légtér széndi-
oxidtartalmának növelésében. Nem számítva a 
konténeres termesztést, a szerves trágyák a leg-
modernebb termesztési módszerek esetében is 
pótolhatatlanok és feltételei a sikeres termesztés-
nek. 
 A zöldségtermesztésben a szerves trá-
gyák közül a marhatrágya bír a legnagyobb je-
lentőséggel, az a legrégebben használatos trágya-
féleség. Gyorsan bomlik, jó talajszerkezetet 
biztosít, nagy növényi táperővel rendelkezik. 
Sajnos egyre kevesebb van belőle. Valamennyi 
zöldségféle alá használható hajtatásban és sza-
badföldi körülmények között egyaránt. 
 Bár semmivel sem rosszabb, mégis lé-
nyegesen kisebb jelentőségű a lótrágya, amely 
kertészeti célokra kiváló, de még kevesebb van 
belőle. Melegágyak, trágyatalpak rakására is 
kiváló. A tyúktrágyának nagy szárazanyag-
tartalma mellett nagy a könnyen felvehető nitro-
géntartalma. Gyorsan bomló és melegedő trágya. 
Hátránya, hogy erősen gyomosít. 
 A sertéstrágya a kis gazdaságokban az 
egyik leggyakrabban használt trágyaféleség. 
Nitrogén – és káliumtartalma magas, ezért hasz-
nálata során gyakoriak a növényperzselések és a 
magas sótartalomból adódó élettani rendellenes-
ségek. 
 A baromfi trágya tápértéke igen magas, 
azonban a talaj szerkezetére gyakorolt kedvező 
hatása gyengébb, mint a többi szervestrágya-
féleségnek. Könnyen összeszárad, ebből adódó-
an nehéz kezelni és egyenletesen kiszórni. Erő-
sen perzselő hatású, ezért gyakran higított for-
mában, vagy komposztálva használják a gazda-
ságok. 
 A növényi komposztok többnyire a saját 
célra, a család ellátására termelő gazdaságokban 
van nagy jelentőségük. Talajszerkezet javító 

hatásúk jó, tápanyagtartalmuk közepes, hajtatás-
ban növényhigiéniai szempontból, csak úgy mint 
a fekál (WC) trágyának a használata nem aján-
lott. 
 Speciális trágyaféleségnek számítanak a 
tőzegek, szalma, erdei lombföldek, a faforgácsok 
és a fűrészpor. A talajszerkezet javításra kitűnő-
ek, tápanyag-szolgáltató képességük viszont 
minimális. Kémhatásuk (pH) nagyon különböző 
lehet, használatuknál ezt messzemenően figye-
lembe kell venni. Hajtatásban gyakran előfordu-
ló szikes és túltrágyázott talajok javítására jól 
használhatók. Erdei lombföldek használatánál 
legyünk figyelemmel az esetleges fonálféreg – 
fertőzöttségre. 
 Kisebb fóliafelületnél a magas műtrágya 
árak miatt is elképzelhető a trágyalé felhasználá-
sa. A trágyalé, hagyományos állattartás mellett 
keletkező folyékony szervestrágya, amely az 
alom által fel nem vett vizeletből és csurgalék 
levekből áll. A trágyalevet az istálló közelében 
lévő trágyalé – kutakban gyűjtik. Számos, álla-
tokként kb. 1000 l trágyalé gyűlik össze évente, 
a könnyen elillanó nitrogénveszteséget a trágyalé 
kútba öntött könnyű olajféleségekkel akadályoz-
hatjuk meg. A trágyalé elsősorban N – és K – 
trágyaként használható fel, P – tartalma rendkí-
vül kicsi. 
 Higított állapotba fejtrágyázásra alkal-
mas, (persze többszörös szűrés és EC beállítás 
után). A szerves trágyák felhasználhatóságát 
nagyban befolyásolja az érettség foka. Az éretlen 
trágya nem más, mint az alommal összekevert 
bélsár és trágyalé, amelyben a biológiai erjedés 
még nem indult meg. A növényre az ilyen trágya 
nagyon káros lehet, mert a bomláshoz szükséges 
nitrogént a mikroorganizmusok a talajból, sok 
esetben a növények elől vonják el, ez  gyakran 
lassú kezdeti fejlődés és N – hiány tünetek for-
májában nyilvánul meg (pentozán hatás), de 
káros lehet azáltal is, hogy az éretlen trágyában 
lévő nagy mennyiségű ammónia – különösen 
zárt térben megperzseli a növények gyökerét, 
szárát, alsó levelét. 
 Az éretlen trágyában jól megkülönböz-
tethetők az alomzatot alkotó egyes növényi ré-
szek, a trágyának szúrós szaga van. A félérett 
trágyában az egyes növényi részek még felismer-
hetők, de a szúrós kellemetlen szagából már 
sokat veszített, a kötött talajok lazítására jól 
használható. 
 Az érett trágya víztartalmából jelentősen 
veszített, kellemetlen szúrós szaga nincs, a trá-
gyát alkotó anyagok már elbomlottak, nem is-
merhetők fel. Maga az anyag tőzegszerű, homo-
gén, tápanyagokban gazdag. Hajtatott talajok 
trágyázására és tápkocka földek készítésére csak 
teljesen érett trágyákat szabad használni. 
 A talajba dolgozott istállótrágya tápanya-
gai fokozatosan válnak a növények számára 
felvehetővé. Ezt olyan tényezők befolyásolják, 
mint a hőmérséklet, talajnedvesség és a talaj 
kötöttsége, valamint maga a szerves trágya mi-
nősége, érettsége, alommennyiség, milyen állat-
tól származik. Alaptrágyázásnál az így kiszórt és 
bemunkált trágyából a tápanyagok mennyiségét 
a műtrágyaadagok kiszámításánál levonjuk. Pl. a 
marhatrágya feltáródása vályog talaj esetében az 
első évben 50%, a második évben 30%, a harma-
dik évben 15% stb. – szabadföldi termesztés 
esetében. Hajtatásban a szabadfölditől eltérő 
hőmérséklet talajnedvesség viszonyok miatt 
számoljunk közel teljes feltáródással. 

Hidi László 
Szaktanácsadó 

Terra Dei 

A hajtatott zöldségek trágyázása 
Meszezéssel a gyökérgolyva ellen 

 Az 1990 években Ukrajnában beindult 
egyfajta földreform, aminek az volt a lénye-
ge, hogy a gazdálkodáshoz kedvet érzők föld-
höz juthattak. Ez az időszak egybeesett a 
kolhozok szétzilálásával, amelyek nagy tö-
megben állítottak elő egykor – zöldségfélé-
ket, többek között káposztaféléket. A frissen 
földhöz jutott farmerek nagy kedvel kezdtek 
káposztaféléket termeszteni, gyakran az egész 
földterületükön. Ami a monokultúrá-
ban termesztett káposzta évről évre 
kissebb termést adott, mígnem a ter-
mesztése veszteségessé vált. Ennek az 
oka egyrészt az egyoldalú termesztés-
ből adódó talajuntság, másrészt a 
káposztafélék plazmodiofórás gyö-
kérgolyvája, amely a káposztafélék 
vitathatatlanul legsúlyosabb betegsé-
ge. 
 A fertőzött növény kezdetben 
csak a déli órákban hervad, kókado-
zik, később az esti órákban is a vízhi-
ány tüneteit mutatja. A talajból kihúz-
va azt látjuk, hogy a gyökéren a gyö-
kérnyak közelében jól látható sárgás 
színű daganat képződött. A daganat 
belseje tömör, egynemű, húsos állo-
mányú, nem tévesztendő össze a gu-
bacsormányos kártételével, amelynek a belse-
je üveges. Az ilyen növény már kezelés után 
sem képes tovább növekedni, fejlődni, gyor-
san elhervad és elpusztul.  A daganat a gyö-
kéren a tenyészidő második felében alakul ki. 
A káposzta talajigénye és a betegség előfor-
dulásának gyakorisága között ellentmondás 
van. A káposztafélék a semleges, enyhén 
savanyú talajokat kedvelik, hasonlóan a gyö-
kérgolyvás betegséghez. Ezért azon a talajon, 
ahol a káposzta jól érzi magát, ott nagyobb a 
valószínűsége a betegség megjelenésének. 
 A káposztafélék közül a betegség 
gyakran jelentkezik a karalábén, a karfiolon 
és a fejes káposztán, a fajták közötti érzé-
kenység tekintetében kevés tapasztalat van. 
 A védekezésre kétféle módszert ja-
vaslunk ott ahol mód van rá, váltsunk terüle-
tet minél gyakrabban. Ideális egy olyan 
vetésforgó kialakítása, ahová a káposztafé-
lék legkorábban 3-4 évenként térnek vissza. 
 A másik módszer lényege, hogy a 
kórokozónak olyan kedvezőtlen  életfeltéte-
leket teremtsünk, ahol nem képes elszapo-
rodni tekintettel, hogy csak a savanyú tala-
jon érzi jól magát, lúgosabb kémhatású tala-
jon termesszük, vagy ha erre nincs lehető-
ség, meszezzük a talajt. 

Erre legalkalmasabb időpont az 

őszi talajművelés, amikor a szerves és a mű-
trágyákkal együtt nagyobb mennyiségű me-
szet is a talajba dolgozhatunk. Az így kijutta-
tott mész a talaj kötöttségétől és a kémhatás-
tól függően 1-2 t/ha. 

A fertőzött parcellákon csak előne-
velt földlabdás palántákat ültessünk ki és ne 
közvetlenül magról termesszük. 

Érdekes, hogy területünkön az ilos-

vai, nagyszőlősi járás egyes körzeteiben mo-
nokultúrában termesztenek korai káposztát 
sikerrel! 

A magyarázat az, hogy a gyökér-
golyva kórokozója magas hőmérséklet-
igényű (=250C) így a fentebb elmondottak 
figyelembevételével a korán tavasszal kiültet-
tetett káposzta kinő „úgy mond” a betegség 
foga alól és így sikerrel termeszthető. 

Hidi László 
Szaktanácsadó 

Terra Dei 
 

MŰTRÁGYA ELADÓ! 
1. Ammónium nitrát; 
2. Kálium-magnézium; 
3. Nitroamofoszka; 
4. Calcium-ammónium 
nitrát. 
Szakszerű tanácsadás al-

kalmazásukról a különbö-
ző növények termesztése-

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

A nagydobronyi piac te-
rületén eladó egy  kitűnő 
állapotban lévő 20 tonnás 

konténer. 
Érdeklődni: 

714-228 
099/9784035 
098/5985674 

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 

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 


