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 2010. május 
28-án hangzott el a 
2009-2010-es tan-
év utolsó csengője, 
melynek folytán 
lezárult egy újabb 
szakasz az iskola 
életében egy újabb 
szakasz  annak a 
72 tanulónak, akik 
ezzel befejezték 
középiskolai tanul-
mányaikat.   

„Az élet 
hosszú útjának 
csak első, legegye-
nesebb, legsimább 
szakaszán vagytok túl, ahol ráadásul 
kezeteket is fogták és vigyáztak rátok. 
De ma elérkeztetek az első komoly 
elágazáshoz, melyet még sok más fog 
követni, néha zsákutcába is kerülhet-
tek. Nagyon fontos, hogy mindannyi-
an rátaláljatok arra a helyes útra, 
amely majd elvezet életetek céljaihoz. 
Remélem, az a tudás, azok az ismere-
tek, melyeket szüleitektől és tanárai-
toktól szereztetek térképként és irány-
tűként fognak szolgálni életetek útja-
in, segítik előrehaladásotokat” — 
hangzott el ifj. Kántor József iskola-
igazgató ünnepi beszédében.   
 A tanévzáró ünnepség nemcsak a 
végzősöké, de ezen a napon szinte minden 
róluk szólt, jókívánságok, útravalók gratu-

lációk közepette vettek búcsút második 
otthonuktól. Búcsút vettek a barátoktól, 
osztálytársaktól és nem utolsó sorban taná-
raiktól, akik 11 éven keresztül igazgatták 
útjukat, vigyáztak rájuk, tudással vértezték 
fel őket.  

Az ünnepség nem hagyományos 
mozzanata az érettségi  bizonyítványok 
átadása volt, amely mellett a tizedikes ta-
nulók is átadhatták a tarisznyákat és egye-
sek megkaphatták azokat a dicsérő okleve-
leket is, amelyeket a tanév során a tantár-
gyi vetélkedőkön szereztek tudásukkal.  
 Az ünnepség végén a szülők, 
barátok, rokonok köszönthették a bal-
lagókat, akik ez után még egyszer 
utoljára közösen végigballagtak dalo-
kat énekelve az iskola udvarán.   

Ballagás a Nagydobronyi Középiskolában 

 2000-ben alakult az „OZO” alapít-
vány, amely az Ukrajnában élő nyugdí-
jasok támogatását tűzte ki célul. Először 
csak élelmiszer csomagokat juttattak a 
rászorulók számára, majd 2006-ban 
megnyitották a Nagydobronyi Reformá-
tus REHOBOTH szeretetott-
hont, mely a bentlakó nyugdíja-
sok égész napos ellátását bizto-
sítja.  

2010-ben az alapítvány szá-
mára lehetőség nyílt további támo-
gatások nyújtására, melyben egy 
egészségügyi intézmény teljes 
körű felújítását tűzték ki célul az 
elkövetkező három év folyamán.  

 Sok rossz állapotban lévő 
intézményt vizsgáltak meg és vá-
lasztásuk a nagydobronyi rendelő 
épületére esett. A felmérési mun-
kák során az intézmény munkásai megmo-
solyogták őket, mivel már tucatnyi alka-
lommal kaptak ígéretet hasonló munkála-
tokra, de eddig még senki sem bizonyított.  

Az alapítvány azonban a felméréseket, 
az előzetes kalkulációkat követően először 
a tetőszerkezet teljes felújításához látott 
hozzá, melyet 2010. június elejére be is 
fejeztek. Így bebizonyosodott, hogy az 
ígéreteket tettek is követik és a felújítás 
első lépcsőjén már túl is vannak.  

 A következőkben a víz- és a fűtési 
rendszer teljes kicserélése következne, 
melyet ha sikerül még az év végéig el is 
végeznek, ha minden jól megy — számolt 
be lapunknak Hidi Jenő, a munkálatok fő 
koordinátora.  

 A projekt utolsó két évében a külső 
és belső tatarozást fogják elvégezni, miután 
Nagydobrony lakossága modern, szép, 
kellemes környezetben fordulhat orvosi 
ellátásért.  

A Nagydobronyi Községi Tanács itt 
szeretne köszönetet mondani az „OZO” 
alapítvány vezetőségének a nagylelkű 
anyagi támogatásért, mellyel falunk la-
kosságát segítik.  

  

Külföldi segítségnyújtás.  
Új arculatot kap a nagydobronyi rendelő épülete 

 Csaknem egy fél év telt el elnökvá-
lasztási fordulókkal, kormányalakítással és 
az ország költségvetés nélkül tengődött (a 
2009-es költségvetés szerint), senki sem 
tudta miből gazdálkodhat, mennyire ereszt-
heti ki lábujját a „takaró” alól. Ám május 
hónap nemcsak heves esőzéseket, de új 
2010-es költségvetést is hozott, bár a pénz 
elosztás terén sem jobb a helyzet, mint az 
esőzés áztatta földeken. A nagydobronyi 
községi tanács bár kapott az államtól dotá-
ciót mint mindig és  meghaladnák a 2009-es 
szintet, de az árak emelkedése miatt na-
gyobbak a hiányok. 
 Hidi Erzsébet főkönyvelő a tanács-
ülésen, melyen megjelent a képviselők dön-
tő hányada, a tanács által vezetett intézmé-
nyekre egyesével lebontva vázolta fel a  
forrásokat és a lehetséges legjobb felosztást, 
melyet a tanácstagok az ülés végén egyszer-
re szavaztak meg.  

 Az első intézmény a nagydobronyi 
Napsugár óvoda, ahol az állam által meg-
szabott keret majdnem kielégíti az óvoda 
szükségletét. Ám jelenleg 160 gyerek jár 
óvodába, államilag viszont az óvoda csak 
139-et engedélyezhetne. Így ez a 21 gyerek 
finanszírozása évek óta probléma, államilag 
nem orvosolják annak ellenére, hogy min-
den éven a statisztikai kimutatásokban 160-
an szerepelnek. Pénzt természetesen mindig 
utólag dotálnak, remélhetőleg ez így lesz 
idén is. Az éves költségvetésből a kommu-
nális díjak, a munkabérek és az étkeztetés 
mellett nem jut pénz a munkások fizetett 
szabadságolásából következő helyettesíté-
sek kifizetésére. Ezért az óvoda és a tanács 
vezetősége a szülői tanáccsal egyeztetve 
egy hónapos nyári szünetet kénytelen beik-

tatni június 1. és július 6. között. 2010-ben 
az étkeztetés csak 30 %-t fizetik a szülők 
(eddig 50%-ot fizettek), napi 2,4 hr-t.  
 A legjobb helyzetben talán a falusi 
művelődési ház van, ugyanis az évi felhasz-
nálható keretük 120 290 UAH. Ennek nagy 
része a kultúra vezetőjének fizetésére, kom-
munális díjakra fordítódik, illetve a polgár-
mester javaslatára  még két munkást kellene 
felvenni fél-fél állásba, aki csak a táncot és 
a zenét oktatná. A maradék összeget pedig a 
kultúrház belső bútorzatának fejlesztésére 
fordítanák (új székek, színpad, kihangosítás, 
stb,.). 
 A nagydobronyi egészségügy úgy 
néz ki, hogy kilábal az első félévben elköl-
tött pénzek pótlásából fakadó hiányból. 
Ugyanis, ha kész lesz a kórház átszervezése 
családorvosi rendelővé, a 24 órás ellátást 
biztosító 20 ágyas részleg finanszírozását a 
járás venné át (a munkásokkal együtt) és 

pluszban kifizetné az eddig rá költött ösz-
szeget is. Így nem kell elbocsátani senkit, 
minden munkás megkapja bérét, a kom-
munális díjakat valamint az étkeztetést is 
ki tudják majd fizetni.  
 Legrosszabb helyzetben a polgár-
mesteri hivatal (községháza) van, amely-
nek több mint 50 %-os az éves költségve-
tési hiánya. Így a kötelező kommunális 
díjak kifizetése után fizetésekre és fejlesz-
tésre már nem marad pénz, ha nem kap 
állami dotációt.  
 A nem állami dotációs összegeket, 
vagyis amelyek a falusi adókból származ-

nak (földadó, piac adó, személyi jövedéki 
adó) a tanács a sport programokra (főleg 
futballra), az utcavilágítás karbantartására, a 
Nagydobrony újság nyomdaköltségére for-
dítja. Az útadókból kb. 60 000 UAH fog 
befolyni az év végéig, melyeket csak a mel-
lékutak javítására lehet fordítani. Katona 
Béla képviselő javasolta, hogy az idén in-
kább az árkokat és a járdákat kellene ren-
dezni és ha marad pénz csak akkor kell kö-
vet vitetni a mellékutakra.  
 A tanács számlájára kell még 2010. 
november 1-ig befutnia Balog József vállal-
kozó 29 472 UAH-os és Balog László vál-
lalkozó  88 627 UAH-os földvásárlási utol-
só törlesztő részlete. Az összeg felhasználá-
sának eldöntését a képviselőtestület a befi-
zetésig elhalasztotta. 

Ismételten ülésezett a nagydobronyi képviselőtestület. 
Végre van 2010-es költségvetés 

...megyünk, megyünk, 
megyünk, diákok többé 
nem leszünk... 

 

 Az ÚJKRUMLIFESZTIVÁL a 
KMKSZ helyi alapszervezete és a polgár-
mesteri hivatal szervezésében 2010. június 
27-én kerül megrendezésre. A programok 
egyeztetése még folyamatban van.  
 De ami már bizonyos, hogy a 
KMKSZ helyi alapszervezete a 2000-2001
-es korosztály közötti futball torna győzte-
sének felajánlott egy labdát fődíjként, me-
lyen az egykori aranycsapat tagjainak az 
aláírása szerepel.  
 A programokról bővebben majd a plakátokon olvashat-
nak a kedves érdeklődők! 



Innen-onnan 

A kommunális vállalat felhívja az alábbi névsorban szereplő lakosokat, hogy haladéktalanul rendezzék 2010-es tartozásukat a szemétszállításért.  A befizetéseket a  
         községházán tehetik meg minden munkanap Ráti Anitánál!      Kelt: 2010.06.04  

  Kossuth   Csongor   Petőfi   Kisdobronyi   Alvég   Tábla   Rákóczi   Ifjúság 
1 Balog István J. 20/a Pinte Jolán D. 1 Hidi Ilona 14 Szanyi Gy József 1 Hidi Kálmán 2 Géci Sándor 5 Máté Borbála 6 Benedek Ferenc 
3 Bátyi József J. 25 Balog Ferenc M. 4 Molnár Ervin 15 Molnár Borbála 7 Vácsi István 9 Bartók Borbála 6 Molnár Márton 11 Szanyi Borbála 
6 Hidi András A. 33 Ráti Erzsébet J. 6 Hete Mária 16 Bara János 21 Katona Zsuzsanna 10 Szanyi József 7 Bálint Borbála 13 Molnár Béla 

10 Bátyi Kálmán J. 34 Hidi Erzsébet F. 8 Kis Béla 17 Szanyi M Erzsébet 22 Molnár János 13 Molnár Kálmán 11 Katona Jolán 14 Hidi János 
14 Ráti István I. 40 Szilvási Ferenc F. 11 Molnár Etel 18 Hidi Béla 23 Molnár Gábor 20 Dókus Erzsébet 13 Hidi Béla 20/4 Katona Béla 
15 Hidi Jolán M. 41 B Balog Ferenc J. 12 Hidi Jolán 19 Szernyi Margit 29 Bakk János 28 Szanyi Zoltán 17 Verba  Erzsébet 20/5 Vinda Pál 
16 Molnár Borbála S. 43 Szanyi km Sándor S 13 Molnár Lívia 22 Szanyi Jolán 32 Molnár József 31 Kis Sándor 21 Katona Sándor 20/6 Tujev Antal 
17 Bakk János J. 49 Szanyi M Jolán F. 14 Hidi Sándor 24 Deák Éva 39 Hete Borbála 36 Katona József 22 Katona József 21 Hidi Sándor 
21 Sándor József J. 50 Szanyi km Matilda 15 Dancs Kálmán 26 Balog Zoltán 41 Szanyi P Erzsébet 39 Hidi Borbála 23 Badó Béla 26 Misák Zoltán 
27 Szanyi Sándor F. 53 Szanyi lászló F. 16 Szanyi Sándor 28 Molnár Éva 42 Szanyi M Piroska 41 Katona Ferenc 27 Hidi P Ilona 27 Medvigy János 
30 Katona József J. 56 Kis F Borbála B. 23 Iszák Ruszlána 33 Szanyi Sándor     43 Katona Mária 28 Deák Pelágia 28 Katona Sándor 
35 Katona János J. 60 Varga Sándor S. 26 Bakk László 34 Kovács Angéla   Kucsárka 45 Badó Miklós 29 Katona Sándor 30 Furda Borbála 
38 Hidi Ferenc F. 62 Badó Irén S. 31 Ráti Jolán 36 Badó Sándor 3 Szernyi Mária 52 Szanyi  Erzsébet 30 Katona Borbála     
39 Molnár Ferenc B. 63 Molnár Kálmán M. 35 Kovács Ferenc 43 Hidi Ferenc 5 Misák Béla 53 Varga József 31 Danó Béla   Széchényi 
42 Balog Ferenc D 64 Hete József J. 40 Kovács István 44 Deák Irma 6 Pinte Natália 54 Kis Béla 32 Sponták László 2 Tóth László 
46 Molnár János S. 65 Ráti Ferenc S. 42 Badó Jolán 46 Nagy Ferenc 7 Balog Sándor 55 Vinda Géza 36 Kopilec Viktor 10 Ráti Ferenc 
50 Molnár László F. 72 Ráti Mária J. 50 Hete András 55 Balog Erzsébet 8 Balog László 58 Varga Pál 37 Csoma Jolán 15 Bátyi Ferenc 
52 Balog Mária K. 91 Balog Sándor J. 52 Papp Borbála 61 Hete András 9/a Vég János 59 Gábor Béla 38 Balla Ferenc 24 Hete Sándor 
54 Deak Géza F. 94 Szanyi F Zoltán Gy.     63 Hidi Sándor 11 Benedek Zoltán 61 Simon Jolán 39 Remeckij György     
55 Pinte Kálmán S. 96 Sándor Ferenc F.   Nyírigyszeg 71 Katona Jolán 15 Bálint János     41 Sütő Kálmán   Tavasz 
57 Hete Erzsébet F. 97 Fábián Zsuzsanna S. 1 Pinte Erzsébet 73 Szernyi András 16 Bálint János   Sport utca 44 Katona János 14 Hidi József 
58 Balog Zoltán Z. 98/a Sándor József J. 2 Molnár Erzsébet 78 Szanyi F Erzsébet 17 Hete Zoltán 3 Ráti Géza  47 Sándor Ferenc 19 Hidi Ferenc 
60 Nagy János J. 99 Bakk Mária F. 3 Katona Béla 80 Balog János 19 Tóth Ferenc 5 Verba János 48 Bara István 20 Hidi László 
61 Benedek Ferenc F. 105 Biró Erzsébet M. 5 Dancs Sándor 81 Hidi Erika 20 Molnár László 8 Nagy Éva 49 Katona Sándor 23 Bálint Lajos 
62 Balog Erzsébet F. 106 Molnár P László M. 9 Kampó Andrea 82 Iván Zoltán 21 Molnár T József 9 Szanyi F János 53 Katona Miklós 26 Szántó László 
64 Szanyi Béla J. 108 Bálint Borbála S. 10 Hidi P Ilona 83 Molnár Sándor 25 Katona Béla 19 Molnár Sándor 59 Molnár László 31 Dókus József 
65 Hidi Margit S. 111 Hidi Sándor M. 12 Géci István 91 Molnár Erzsébet 29 Misák Zoltán     60 Verba Béla 42 Bak Ferenc 
66 Katona Jolán F. 112 Szanyi Mária F. 14 Balog Erzsébet 95 Hidi Lenke       Vásártér 63 Dancs Jolán 44 Noshogya Ferenc 
67 Katona Ferenc F. 114 Sándor Mária J. 17 Szanyi Zoltán 96 Nagy Ferenc   Fürdő 1 Mészár Sándor 64 Hidi Mária 46 Verba Jolán 
69 Szanyi Borbála L. 115 Szkubenics Anna J. 19 Misák János 98 Bara János 2 Szilvási Zsolt 2/a Bakk Barna 67 Szanyi F István 49 Misák Béla 
70 Balog Mária K.     20 Misák Erzsébet 100 Géci Dezső 3 Jani Tibor 12 Fejes János 68 Kopasz Zoltán 58 Molnár Márton 
71 Nyomó Éva B.   Garb 21 Bagu István 112 Ráti Erzsébet 7 Badó Ferenc 13 Szilvási János 70 Hidi Mária     
73 Oláh Katalin 2 Molnár Erzsébet 22 Géci István 117 Katona Béla     14 Pinte Kálmán 72 Hidi Ferenc   Kékpatak 
76 Katona Erzsébet S. 3 Molnár László 24 Sütő Béla 122 Manyura György   Béke 16 Iván Ernő     6 Bálint János 

77/a Pinte András A. 6 Biró Elza 25  Sütő László     9 Molnár Béla 18 Kis Borbála   Felvég 12 Molnár T Mária 
78 Balog Mária S. 8 Pinte Kálmán 26 Nagy Ferenc   Kistemető 14 Kis János 19 Ráti Erzsébet 1 Kersztény Andrea E 15 Katona Sándor 
79 Balla Sándor J. 9 Szanyi Géza     14 Szanyi P Borbála 16 Ivanyina László 21 Bálint Lajos 8 Hidi Béla B. 16 Tari Mária 
81 Hidi Ferenc F. 14 Katona Margit   Éger 17 Szanyi F Éva 29 Molnár T Sándor 22 Balog Erzsébet 21 Geci Kálmán K. 17 Nyomó Erzsébet 
84 Szilvási Jolán S. 16 Balog Sándor 2 Verba Mária 19 Katona Ilona 30 Deák Ferenc 23 Hidi Borbála 29 Mészár László A. 18 Hidi József 
86 Hidi M Sándor S. 22 Bálint Natália 5 Hdi József 20 Hidi Borbála 38 Nyomó János 26 Szanyi M Margaréta 31 Szanyi András A. 24 Szanyi Zsuzsanna 
89 R Benedek Mária M 23 Katona János 29 Nagy Zoltán 25 Tari Erzsébet 39 Katona Borbála 30 Molnár Sándor 33 Bara Éva I. 25 Ráti Erzsébet 
90 Szanyi M Béla S. 24 Kis Erzsébet 31 Katona Béla 27 Tari Sándor 40 Kis F Jolán 35 Kovács László 35 Herceg Zoltán B. 27 Ráti Margaréta 
93 Herceg László B. 25 Sándor Ferenc 33 Szanyi Borbála 28 Szabó Irén 41 Balog Erzsébet 39 Bara János 37 Lelkes Erzsébet K. 29 Pinte József 
94 Gönci István S. 26 Ráti András 33/a Szanyi Kálmán 29 Dávid Szilvia 44 Misák Zoltán         31 Miskolci Erzsébet 
95 Katona Lászó J.     39 Szanyi Gy Borbála 30 Vinda János 45 Kis Ferenc   Virág    Nagytemető 33 Deák Géza 
96 Balog Erzsébet J.   Király 40 Katona Miklós     51 Bálint Borbála 8 Tóth Zoltán 1 Hidi Imre F. 35 Ferencsik Erzsébet 
    5 Balog Mária 41 Orosz Zoltán   Zrínyi Ilona 52 Pinte János 9 Hidi József 3 Herceg Kálmán J. 36 Hidi József 
  Erdőhivatal  20 Bodnár Erzsébet     3 Lőrinc Jolán 53 Misák Erzsébet 31 Hidi Sándor 4 Szanyi P Borbála A. 37 Hidi Erzsébet 
4 Szanyi Borbála  21 Kis József   Ady Endre 5 Pinte Sándor 56 Misák János 33 Szilvási Margit 15 Ráti Sándor S.     
5 Szanyi Sándor  22 Bara József 5 Badó Jolán 6 Pinte János     37 Katona János 19 Szatmári Istán I.   Internacionál 
7 Bátyi Zoltán     21 Badó Jolán 7 Hadar Erzsébet   Róttag 38 Gál József 23 Tóth Jolán Gy. 16 Katon Jolán 

10 Pinte Sándor   Meliorátor 26 Molnár T Gizella 9 Hete Béla 19 Szanyi Kálmán 48 Misák Sándor     19 Vinda Ferenc 
18 Hidi Sándor 1 Benedek Kálmán 45 Balog Kálmán 12 Nagy Sándor 27 Bátyi Sándor 53 Bakk Tibor         

  Május 16-án Csapra 
látogattunk volna, de sajnos 
az esőzések miatt elmaradt 
a mérkőzés. 
 Ezután Sztorozsnyica 
látogatott el hozzánk május 
23-án. Ezen a mérkőzésen 
ismét megmutatta csapa-
tunk hogy mit is tud. 
 ifi:  
Nagydobrony - Sztorozsnyica    3-1 
 felnőtt:   
Nagydobrony - Sztorozsnyica    5-0 
 A fölényes győzelmet köve-
tően május 30-án Kamjanicán ke-
rült sor a következő összecsapásra,  
ahol sajnos nem az elvártak szerint 
alakult a mérkőzés, de legalább az 
ifi csapat szép eredményt ért el. 
 ifi:    
Kamjanica - Nagydobrony    1-3 
 felnőtt:   
Kamjanica - Nagydobrony    3-1 

 Június 6-án Nevickét kellett 
volna fogadnunk, de sajnálatos mó-
don ismét közbeszólt az időjárás és 
a Járási Federáció elhalasztotta a 
mérkőzést. Így felnőtt csapatunk 
továbbra is vezeti a ranglistát és 
reméljük, hogy így menetelünk 
előre a Bajnoki cím felé. 
 A következő mérkőzések 
vannak még hátra: 

Június 13.  
Linci - Nagydobrony 

Június 20.  
Szerednye - Nagydobrony 

Június 27.  
Nagydobrony - Dubrovka 

 Reméljük, hogy ezek 
után az elmaradt három 
mérkőzésre is sor kerül és 
csapatunk kivívja a jól meg-
érdemelt győzelmet. 
   

Folytatódik a Járási bajnokság 

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség 
(UMDSZ) koordinálásával öt járásban a selejtezők 
során közel 40 közép- és általános iskola csapata 
mérte össze erejét. A két korcsoportból 10 alakulat 
jutott a döntőbe. A középiskolások között 
Nagydobrony bizonyult a legjobbnak 
ugyanis, minden ellenfelét fölényesen 
legyőzte, közöttük Beregrákos, 
Kaszony és Tiszaújlak csapatát. Az 
általános iskolásoknál pedig 
Nagydobrony, Csongor, Som, Visk és 
Tiszaújlak mérte össze erejét. Igazi 
presztízsharc folyt a pályán, hisz a 
döntőnek nem kis tétje volt: a nyertes 
utazik a magyarországi fináléra. 

A döntőt megtisztelte jelenlétével 
Kű Lajos, az Alapítvány igazgatója, a 
Ferencváros egykori játékosa, Várhidi Pál, az 
Aranycsapat egykori kitűnősége, Pető János, a be-
regszászi konzulátus konzulja, ott voltak a szerve-
zést magukra vállaló közösségek képviselői: Gajdos 
István, Beregszász polgármestere, Nagy György, az 

UMDSZ koordinátora. 

A zuhogó eső ellenére remek iramú és kiélezett 
meccseken dőlt el a továbbjutás sorsa. Az általános 
iskolák között a harmadik helyen a nagydobronyi 
csapat végzett, másodikként zárt a csongori együttes, 

a győzelmet a beregsomiak 
szerezték meg A középis-
kolások között a 
beregrákosiak a bronz, a 
mezőkaszonyiak az ezüst, 
míg a nagydobronyiak az 
aranyéremnek örülhettek. A 
beregsomi és a 
nagydobronyi csapat győ-
zelmével megszerezte a 
jogot, hogy vidékünket 
képviselje a magyarországi 

fináléban, amely Budapesten lesz június 21-27 kö-
zött. Ott majd ifjaink Románia, Szerbia, Horvátor-
szág, Ausztria és Szlovákia csapataival mérkőzhet-
nek meg. Reméljük sikerekkel térnek majd haza.  

 

Beregszászban hetedik alkalommal került megrendezésre a Kárpát-
medencei Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság megyei döntője. 

A győztes nagydobronyi csapat 
tagjai átvehetik érmeiket! 

Felszólítás! 
A Nagydobronyi Községi Tanács az utak járhatósága érde-

kében felszólítja a lakosságot, hogy semmilyen növényi ere-
detű szemetet, hulladékot ne rakjanak az utakra. Igaz, min-
denhol áll a víz, de a fű nem megoldás a gödrök betömésé-

re. Ezzel csak a járművek haladását gátolják meg!  
Mivel sok panasz érkezett ez ügyben, így ha a helyzet nem 
javul, a tanács bizottságot fog kiküldeni és bírságolni fog! 

 

HIRDETMÉNY! 
 A Nagydobronyi Középiskola felvételt hirdet a 2010-2011-es tanévre: 
— az 1. osztályba azon gyerekek számára, akik 2010. szeptember 1-ig betöltik a 6. élet-

évüket. A jelentkezéshez szükséges iratok: a gyerek keresztlevele /fénymásolat/ és 
orvosi igazolás; 

—a 10. osztályba. Szükséges iratok: keresztlevél /fénymásolat/, kilencedikes bizonyít-
vány. Jelentkezni az iskola titkárságán lehet minden hétköznap 8-tól  11-óráig már 
június elsejétől. 

 A Nagydobronyi Középiskola igazgatósága 



Események, köszöntők, hirdetések 

Születtek:  
Hidi András (Virág u. 45) (március) 

Molnár Patrik (Sport u. 19) 
Horváth Tímea (Juzsna u. 16) 
Balla Bianka (Tavasz u. 20) 
Szanyi Anna (Felvég u. 31) 

Elhaláloztak: 
Dancs Géza (Virág u. 52) 

Kovács Mária (Kossuth u. 83) 
Nyomó Zsuzsanna (Kucsárka u. 8) 

Katona János (Kossuth u. 47) 
Balog Erzsébet (Kossuth u. 62) 

Anyakönyv (Május) 

Május 20-án ünnepelte első születésnapját  
Hete Petra. 

Ebből az alkalomból köszöntik: szülei, nagyszü-
lei és keresztszülei. Kívánnak számára felhőtlen 

gyermekkort és derűs életet. 
 

Dalol a kismadár odafönn az égen, 
neked illatoznak a virágok a réten. 
Szemed csillogása, arcod mosolya, 

legyen szüleid fénylő csillaga. 

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

kásait és képviselőit, akik júniusban ünneplik születésnapjukat: 
ifj. Szanyi-Szabó Bélát, Baksa Gézát, Szanyi Istvánt, a  

Nagydobronyi Községi tanács képviselőit, 
továbbá Szkubenics Annát, Molnár Máriát, Bara Katalint, Hidi 

Katalint, Badó Erzsébetet, a  
Nagydobronyi Napsugár Óvoda munkásait, 

valamint Molnár Bettinát, Bakk Erzsébetet és Sárközi Tímeát , 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. 

Június 11-én ünnepli első születésnapját  
Szanyi Km Roland. 

Ebből az alkalomból köszöntik őt szülei, nagy-
szülei és keresztszülei. 

Adjon a jó Isten erőt, egészséget néked! 
„Születésnapodon, nem kívánunk egyebet, 

csendes lépteidet kísérje szeretet. 
Szívedben béke, lelkedben nyugalom, 

légy nagyon boldog ezen a szép napon. 
Szívünk szeret ezt ne feledd, 

a legtöbb mit adhatunk; 
A családi szeretet.” 

A Nagydobronyi Községi Tanács kötelékén belül 2010. júniusábanA Nagydobronyi Községi Tanács kötelékén belül 2010. júniusábanA Nagydobronyi Községi Tanács kötelékén belül 2010. júniusábanA Nagydobronyi Községi Tanács kötelékén belül 2010. júniusában    
    3 esküvőre kerül sor.3 esküvőre kerül sor.3 esküvőre kerül sor.3 esküvőre kerül sor.    

2010. június 192010. június 192010. június 192010. június 19----énénénén    
Bálint János (Kucsárka u. 15. sz.)Bálint János (Kucsárka u. 15. sz.)Bálint János (Kucsárka u. 15. sz.)Bálint János (Kucsárka u. 15. sz.)    

és és és és     
Vinda Éva (Kossuth u. 22. sz.) Vinda Éva (Kossuth u. 22. sz.) Vinda Éva (Kossuth u. 22. sz.) Vinda Éva (Kossuth u. 22. sz.)     

köti egybe életét. köti egybe életét. köti egybe életét. köti egybe életét.     
    

2010. június 262010. június 262010. június 262010. június 26----ánánánán    
Benedek István (Éger u. 36. sz.)Benedek István (Éger u. 36. sz.)Benedek István (Éger u. 36. sz.)Benedek István (Éger u. 36. sz.)    

és és és és     
Szanyi F Szilvia (Kucsárka u. 18. sz.) Szanyi F Szilvia (Kucsárka u. 18. sz.) Szanyi F Szilvia (Kucsárka u. 18. sz.) Szanyi F Szilvia (Kucsárka u. 18. sz.)     

köti egybe életét.köti egybe életét.köti egybe életét.köti egybe életét.    

2010. június 262010. június 262010. június 262010. június 26----ánánánán    
Holozsay Imre (Bene, Holozsay Imre (Bene, Holozsay Imre (Bene, Holozsay Imre (Bene,     
Hegyalja u. 7. sz.)Hegyalja u. 7. sz.)Hegyalja u. 7. sz.)Hegyalja u. 7. sz.)    

és és és és     
Szanyi Eleonóra (Király u. 11. sz.) Szanyi Eleonóra (Király u. 11. sz.) Szanyi Eleonóra (Király u. 11. sz.) Szanyi Eleonóra (Király u. 11. sz.)     

köti egybe életét.köti egybe életét.köti egybe életét.köti egybe életét.    
    

Ezúton szeretne a tanács Ezúton szeretne a tanács Ezúton szeretne a tanács Ezúton szeretne a tanács     
sok boldogságot kívánni a leendő háza-sok boldogságot kívánni a leendő háza-sok boldogságot kívánni a leendő háza-sok boldogságot kívánni a leendő háza-

sok számára.sok számára.sok számára.sok számára.    

Junius 4-én ünnepelte 8. születésnapját  
Medvigy Péter. 

Ebből az alkalomból köszöntik őt szülei, testvé-
re Áron, a nagyszölők és a dédszülők. 

 
„Születősnapodra azt kívánjuk neked, 

adjon a jó Isten erőt, egészséget. 
Amíg a szívünk utolsót nem dobban, 
szeretünk téged mindenkinél jobban. 

Ne ismerd a szenvedést, sem a bánatot, 
adjon a jó Isten néked igazi boldogságot. 

Hogyha bármi gond ér, tudd, hogy veled vagyunk,  
örömben, bánatban szeretünk és melletted maradunk.” 

Május 31-én ünnepelte első születésnapját 
Szanyi Jázmin. 

Ebből az alkalomból köszöntik őt szülei  
és nagyszülei. 

 

„Áldott legyen az úr, ki nekünk megadott, 
köszönjük a sorsnak, hogy hozzánk elhozott. 

Rögös volt az út, amíg megérkeztél, 
de elfeledtünk mindent, amikor megszülettél. 

Isten féltő keze, vezéreljen téged, 
és mi összetett kezekkel imádkozunk érted.” 

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! 

Június 6-án ünnepelte 2. születésnapját  
Szanyi Ádám. 

Ebből az alkalomból köszöntik őt  szülei, nagyszülei 
és a Misák család.  

„Te vagy a napfény mi naponta ránk ragyog,  
csak veled teljes az élet, napjaink bearanyozod. 

A legdrágább kincsünk a vidám, édes arcod,  
a csillogó két szemed, a csilingelő hangod. 
Megóvunk mindentől, amitől csak tudunk,  

hogy te légy a legboldogabb édes kicsi fiunk.” 



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 - 1,5 hr 13x18, 

15x21 - 3 hr 

 20x30 - 10 hr, 30x40-15 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 utóbbi két évtizedben a paprikater-
mesztés igen nagy változásokon ment át. A 
termesztés a szabadföldről egyre inkább a 
termesztő berendezések alá vonult, ahol 
egészen más körülményekhez kellett alkal-
mazkodnia, mint a szabadföldön. 

 
A régi csokros típusú, determinált fajták 

helyét főleg a hajtatásban, a folytonnövő faj-
ták vették át. A folytonos növekedésű fajták-
kal: 

— megnyújtható a termesztési időszak 
(hosszúkultúrás termesztés) 

— folyamatosan azonos minőségű áru állít-
ható elő (nem aprósodik. nem deformálódik a 
termés) 

— egyre nagyobb, darabosabb termés elő-
állítása a cél. 

A folytonnövő fajták ágrendszere viszont 
vékonyabb és egyre hosszabb, így a nagy mé-
retű és súlyú bogyók alatt letöredezne, ezért 
meg kell támasztani azt. 

Ez a támasztás történhet soronként, akkor 
kordonról beszélhetünk, vagy egyenként fel-
kötözhetjük a növényeket. 

A kordonozás azt jelenti. hogy az egysoro-
san, vagy ikersorban ültetett növények sorába 
80-100 cm hosszú karókat szúrnak le, és eh-

hez hosszanti irányba a sor külső oldalán zsi-
nórt rögzítenek 2-3 sorba. 

A kordonozás előnyei: meg van támasztva 
a növény, aránylag kicsi a munkaráfordítás, a 
sík művelésnél hosszabb ideig lesz jő minősé-
gű a termés. 

Hátrányai: a folytonosan növekvő ágak 
lehajlanak, esetleg letörnek a termés súlya 
alatt, nyárra besűrűsödik az állomány, kevés 
levegő és fény jut a kordon belsejébe, romlik 
a minőség, nehezebb, kevésbé tökéletesen 
végezhető a növényvédelem. nehézkes a sze-
dés, mélyen lehajolva lehet dolgozni benne. 

A fenti hátrányok kiküszöbölésére egyre 
nagyobb területeken terjedt el a felkötözés, de 
azért a rövidebb termesztési idő esetén 
(másodkultúra, kislégterű, hidegfóliák) ma is 
termelnek kordon mellett. 

A növényenkénti felkötözés is különböző-
képpen történhet: 

— a kötöző zsinórt rá lehet kötni közvetle-
nül a növényre, 

— leszúrható a földbe, 
— még a tápkockás palánta ültetésekor 

alárakható a kockának, 
— a talajon soronként hosszában kifeszített 

másik zsinórhoz is rögzíthető. 
A leggyakoribb, hogy a zsinórt a növényre 

kötik. Ennél az a fontos. hogy a kötöző anya-
got, olyan hurokkal és olyan lazán rögzítsék a 
növényre, hogy az a hajtatás során ne szorul-
jon rá a szárára, mert ellenkező esetben azt 
elszorítja, így a tápanyagáramlás lassul vagy 
megszűnik, sőt esetleg el is vághatja a paprika 
szárát. 

A paprika felkötözését ültetés után 3-4 
héttel kell elvégezni, miután a szükséges ka-
páláson, talajlazításon túl van az állomány. 

Attól függően, hogy generatív vagy vegeta-
tív fajtát ültetünk-e egy, illetve két szál zsinórt 
kötünk a növényre. A vegetatív fajtáknál lega-
lább két szálra kell engedni a növényt a folya-
matos terhelés érdekében, ez esetben 4-5 tövet 
ültetünk m2 -enként. 

A generatív fajtákból 6-8 tövet ültetünk 
egy négyzetméterre, mivel ezeket a fajtákat 
inkább egy szálra szokás futtatni, ugyanis itt 
nem arra kell ösztönözni a növényt, hogy be-
kössön. — éppen ellenkezőleg — a metszés-
sel a generatív részeket igyekezünk csökken-
teni, és így a generatív-vegetatív egyensúlyt 
kialakítani. Ez úgy történik, hogy miután ülte-
tés után max. egy hónappal rákerül a növényre 
a zsinór, azt a legerősebb ágra a kötözéssel 
egy időben rá is tekerjük, utána következő 
héten a generatív fajtáknál el lehet kezdeni a 
visszametszést. Ennek a mikéntje attól függ, 
hogy: 

— egyrészt milyen erős az állomány 
— másrészt melyik időszakban hajtatunk. 
Szoknyás metszés 
Ha kora tavaszi és erős állományról van 

szó, akkor „szoknyás metszést” érdemes al-
kalmazni. Ez azt jelenti, hogy minden ágon 2-
3 kötés fölötti levelet meghagyva csípjük visz-
sza az ágakat, kivétel persze, ami fel van köt-
ve. Ez esetben első szedésre nagy darabszá-
mot érünk el, ami magas korai ár esetén na-
gyobb árbevételt jelent. Ezt a metszést csak 
akkor alkalmazhatjuk, ha kifejezetten erős 
állományt sikerül nevelni, mert ez erősen 
megterheli a növényt, ami hosszúra tervezett 
kultúrában kifejezetten hátrányos, hiszen 
gyenge gyökér és ágrendszer alakul ki, ami 
gyenge későbbi terméshez és gyenge ellenálló 
képességhez vezet. 

Ha nem elég erőteljes a növényünk, vagy 
ha nyáron ültetünk, amikor nem lényeges a 
korai terméshányad, akkor metszhetjük a nö-
vényeinket elejétől egy szálra. Ekkor tehát a 
felkötözés után a felvezetett egy szálon kívül 
minden ágat és a tőpaprikát is letörjük. Így a 
kicsit gyengébb minőségű. esetleg kissé leöre-
gített palántát is valamelyest meg lehet erősí-
teni. 

A metszésben e két szélső eset közötti át-
meneteket is alkalmazhatunk az állomány 
erőnléte és a termelési időszak alapján. A 

hajtatás folyamán a lomb és termés egyensú-
lyát folyamatos metszéssel kell fenntartani 
azért, hogy se ne kösse túl magát, sem ne sű-
rűsödjön be. 

Fontos megjegyezni, hogy a metszéssel 
nem a leveleket kell eltávolítani, hiszen eze-
ken asszimilál a növény, hanem azokat az 
oldalhajtásokat, kacsokat, ahol újabb virágok 
és termések alakulhatnának ki. 

Más a helyzet a vegetatív típusú fajták 
metszésénél. Mint korábban is jeleztem ezeket 
a fajtákat mindig legalább két szálra kell en-
gedni, mivel főszáron terhelődnek, nem igen 
hoznak kacsot. A főszárakon kell megfelelő 
termőfelületnek lenni, hogy folyamatosan 
terhelve legyenek és, hogy megfelelő darab-
számot tudjanak teremni. Ugyanezen okból 
ajánlott a „szoknyás” metszés, de itt inkább 3-
4 kötés után érdemes a fölösleges ágakat visz-
szacsípni majd akkor, amikor az első paprikák 
már majdnem leszedhetőek. Nem kell tehát 
sietni a visszacsípéssel, meg kell várni, amíg 
12-15 stabilan bekötött paprika van a növé-
nyeken. 

Ezek után a szedésen és tekerésen kívül 
alig van más zöldmunka, mivel a levélhónalj-
ban kihozott oldalágak szinte mindig virágban 
végződnek, így azok nem nőnek tovább, tehát 
letörni sem kell őket. 

Semmiképpen nem ajánlatos vegetatív 
jellegű paprika fajtát elejétől egy szálasra 
engedni, szintén nem ajánlatos a tőpaprikákat 
kitörni, mert ezek még inkább vegetatív irány-
ban tolják el a fejlődését, és a kicsi terhelés 
miatt megnyúló ízközök következtében rend-
kívül gyorsan kinövi a termesztő berendezést 
és relatíve kis termésdarabszámot ad. 

A minél nagyobb terméseredmény elérése 
érdekében ezeknél a fajtáknál a folyamatos és 
minél nagyobb leterhelésre kell törekedni. Itt 
nem kell tartani a növény túlkötésétől, vagy a 
termés aprósodásától, így bátran rajta hagyha-
tó az összes bekötött termés. 

Hidi László 

A hajtatott paprika metszése 

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 

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. 

  

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

Gyógymasszázs, Műköröm építés, Manikür 
Szilvási Edina 

Nagydobrony, Vásártér u. 24. sz. 
Tel: 714-261 

+380982681901 


