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A NAGYDOBRONYI KÖZSÉGI TANÁCS lapja

2010. December

Tisztelt nagydobronyi lakosok!
Az újság hasábjain szeretném megköszönni mindnyájuknak, hogy ebben az évben is hűséges ügyfeleink maradtak.

Korszerűen felújított postahivatalunkban kulturált körülmények
között vehetik igénybe különböző
szolgáltatásainkat Badó Anikó operátornál. Itt szeretnék megemlíteni
néhányat: kommunális számlák befizetése (villany, gáz, telefon) kezelési költség nélkül, pénzátutalások
SMS értesítéssel egybekötve, elsőbbségi– és ajánlott küldemények
feladása különböző módon, külföldre szóló küldemények feladása,
elektronikus értesítések küldése,
újságok, folyóiratok és színes magazinok előfizetése és megvásárlása,
különböző alkalmakra képeslapok,
borítékok széles választékban, távolsági busz-, repülő– és vonatjeg ye k m e gr en d el és e , fi l m ek
előhivatása a Kodak expresszel; filatelisták figyelmébe ajánlanám bélyegeink széles választékát. Ezenkívül, ha szerencséje van kaparós
sorsjegyeinkkel nyerhet. Továbbá

árusítunk papír– és írószereket,
ajándéktárgyakat, mobiltelefonkártyákat, kezdőcsomagokat, élelmiszereket, háztartási cikkeket és
sok másat.
A hét öt napján négy postásunk Szanyi G., Katona M., Badó J.
és Nagy I. 1250 példányszámú újságot és magazint, valamint levelek
sokaságát kézbesítik a lakosságnak.
1470 nyugdíjasnak és kismamának
viszik házhoz havonta a nyugdíjakat
és szociális segélyeiket. Az ők kényelmét szolgálják azzal, hogy házhoz szállítják az igény szerinti árucikkeket.
Ahhoz, hogy a közeljövőben
is jövedelmező legyen a posta, az
önök segítségét kérem azzal, hogy
továbbra is maradjanak meg nálunk.
Ne feledjék az „Ukrposta” egy
olyan szilárd intézmény, amely sohasem hagyja cserben önöket!

Békés Karácsonyi ünnepeket és Boldog Újévet kíván
minden nagydobronyi lakosnak
Molnár Erzsébet,

Felhívás!
A Nagydobronyi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása január 15-ig szünetel! Kivételt csak az anyakönyvi okiratok
(születési, elhalálozási bizonyítvány) kiadása képez!
Felhívás!
A Nagydobronyi Községi Tanács titkársága felkéri a lakosságot, hogy működjenek együtt a tanács által megbízott személyekkel, akik az új gazdakönyvet fogják kitölteni, felkeresve
minden családot. A tanács minden dokumentációt a gazdakönyv
adatai alapján állít ki, ezért nagyon pontos információk szükségesek. Ez az ÖNÖK érdekeit szolgálja!
Együttműködésüket előre is köszönjük.

Felhívás!
A Nagydobronyi Községi Tanács és a Végrehajtó Bizottság
közös döntése alapján a falu központjában elkészült talapzatra
olyan szobrot vagy emlékművet készülnének elhelyezni, amely
kapcsolódik Nagydobrony és a magyarság történelméhez.
Továbbra is várjuk a lakosság javaslatait. Nagydobrony,
Csongor u. 2., tel.: 714-256, nagydobrony@gmail.com

Felhívás!
A Nagydobronyi Polgárőrség új tagokat toboroz. Jelentkezni
Szilvási Zoltán polgármesternél lehet. Csak olyan férfiak jelentkezését várjuk, akik komolyan veszik a szolgálatot!

Karácsony
KEDVES NAGYDOBRONYI
LAKOSOK!
Engedjék meg, hogy magam és a
Nagydobronyi Községi Tanács nevében
békés, nyugodt karácsonyi ünnepeket
és eredményekben gazdag,
boldog új évet kívánjak
ÖNÖKNEK.
Kívánom, hogy 20112011-ben terveik maradéktalanul megvalósuljanak, s
családjuk körében boldogan,
kiegyensúlyozottan éljenek!
Szilvási Zoltán
polgármester

Megérkezett az Igazi Szeretet,
Immánuel - veled van Istened.
Beengeded, hogy fogadod?
Vagy ajtódnál vár és kopog?
De ne feledd, Ő visszajő,
csak nem tudod, lesz-e idő.
Átgondolni a megtett utadat,
életedben dicsőítetted-e Uradat.
Mert Ő mindent megtett érted,
szenvedett, hogy legyen örök élted.
Megváltott gyermekek útján haladj,
melyre a betlehemi csillag mutat.
Karácsonyod csak úgy lehet,
ha Jézusod mindig veled.
2010. december
H. M.

Megtartotta első ülését a VB
2010. november 30-án tartott a m eg al aku l ó ü l és ét a
Nagydobronyi Községi Tanács
Végrehajtó bizottsága.
Lapunk előző számában már
két határozatról beszámoltunk,
amely a falu központjában felállítandó szoborral ill. a hidak elhelyezésével volt kapcsolatban. Az új
szoborral kapcsolatban eddig semmilyen hozzászólás, öltet nem érkezett, így február 1-g lesz kihosszabbítva a határidő.
Határozat született arról, hogy
2011-ben — ha a költségvetési keret
engedélyezi —, új utcanév táblák,
információs táblák, ill. házszámtáblák legyenek elkészítve. Erre már
régen szükség lenne, ugyanis a kétnyelvű táblákon már az új utcanevek szerepelnének. (pl. nem Kirova,

hanem Tábla utca). (Azóta a polgármester már felvette a kapcsolatot
vállalkozókkal, hogy készítsenek árajánlatokat.)
Az ülésen Szilvási Zoltán polgármester kezdeményezte a faluturizmus beindításának lehetőségét,
melyre a bizottság egyöntetűen rábólintott. Ezzel ugyanis sok család
és vállalkozó plusz bevételekhez
jutna, illetve a tanács is fejlesztéseket tudna végezni az ebből befolyó
adókból. Nem utolsó sorban fejlődhetne falunk kulturális élete is.
Aki tudna megfelelő szállást
és ellátást biztosítani a vendégturisták számára, az január folyamán jelezze szándékát, hogy mihamarabb
elkezdődhessen a szervező munka.
Az ötleteket, hozzászólásokat is szívesen fogadja a tanács.

Felhívás!
A Nagydobronyi Állami kommunális vállalat felhívja a lakosság figyelmét, hogy a szemétszállítás az ünnepnapok alatt
szünetel!

A Kárpátaljai Megyei Állami hivatal agrár-ipari osztályának felhívása!
Minden jószágtartó gazda köteles beregisztrálni azon haszonállatait (szarvasmarha, sertés, juh), amelyeket kereskedelmi célra tartanak. Szükséges az egészségügyi igazolás,
melyeket Kupár Konsztantinnál lehet beszerezni.
A regisztráció és az igazolás díjhoz kötött, mely változó jószágonként.

Innen-onnan
Ülésezett a tanács
Kié lesz a rendelő és a kórház?
Az elmúlt csütörtökön sor került a nagydobronyi községi tanács következő ülésére, melyen a jelenlévő 16
képviselőn kívül jelen volt Szilvási Zoltán polgármester mellett Úr Miklós,
Ráti Éva és Kántor József járási képviselők is.
A tanácsülés első és legfontosabba kérdése az Unvári járási tanács
által javasolt kérés megvitatása. Ebben
a járási tanács arra kérte a község vezetőit adják át a kórház és rendelő feletti
rendelkezési jogot, és lépjen ki a koszégi tanács az újonnan szervezett
családorvosi rendelő alapítói közül,
hogy a járási tanács beléphessen, mivel
csak így tudják majd finanszírozni 2011
januárjától ezeket az intézményeket a
járási költségvetésből. A kérdés ismertetésével Salánki István jogászképviselő lett megbízva. Ő elmondta,

hogy a hatályban lévő törvények értelmében a tanácsnak jogában áll ugyan
olyan döntést hozni, hogy átadja akár az
adott intézmények tulajdonjogát is, de
olyan jogszabály nincs, amely ezt kötelezővé tehetné a tanács számára. A hozzászólásokat követően született egy
olyan javaslat, hogy az ügy teljes kivizsgálásáig halassza el a tanács a döntést a soron következő tanácsülésig,
amit Szilvási Zoltán polgármester szavazásra bocsátott. Ezen javaslat mellett
tette le voksát mind a 16 képviselő.
Az ülés második napirendi
pontját Ráti Éva járási képviselő vázolta fel, mely a helyi óvodával kapcsolatos. Nemrégiben az állam kötelezte,
hogy minden gyermeknek kötelező az
óvodai oktatás legalább az iskolai előtti
egy évben. A helyi óvodába 165 gyermek jár jelenleg, és még egy csoporttal

A Privátbank nagydobronyi fiókintézete
a következő főbb szolgáltatásokat nyújtja:
•
•
•
•
•
•

így bővíteni kellene, hogy minden gyermek a faluban a törvények értelmében
óvodába járhasson. Ám az intézmény
csak 135 főre kap állami forrást, a kimaradó gyermekek nagy része pedig
roma nemzetiségű. A megoldást az jelentené, ha az állam biztosítana egy
nevelői állást, az új csoport pedig a
„SERO” alapítvány épületében lenne
elhelyezve, melyhez Kupás Gizella támogatása már megvan. A kezdeményezést a testület is jóváhagyta, remélhetőleg megkapják a járás hozzájárulását is.
A tanácsülés utolsó részében
ifj. Kántor József iskolaigazgató számolt be arról a szomorú hírről, mely
szerint a járás 2011. január 15-től megszüntetné az ingyenes iskolai étkeztetést azon rászoruló gyermekek számára,
akik az 5-11. osztályokban tanulnak.
Eddig ugyanis az iskola-igazgatósága, a
szülői tanács elnöke (Baksa Erzsébet)
és a községi tanács részéről a jegyző
döntötte el, kik szorulnak ingyenes étkeztetésre a Nagydobronyi Középiskola

Lakossági betétek és számlaszámok nyitása és kezelése.
Hitelkártyák
Nyugdíj számlanyitás
Valutaváltás
Állandó befizetések: telefon, villany, gáz (kezelési költség nélkül).
Mobiltelefon kártyák feltöltése
(kezelési költség nélkül)

5-11. osztályaiban. Így a hátrányos
helyzetű vagy sokgyermekes családok
gyermekei részesülhettek ingyenes
ebédben, kiknél lehet ez volt az egyedüli napi rendes étkezés. Mostantól pedig
a járási szociális és munkaügyi osztály
állíthatja ki azt az igazolást, mellyel
ingyenes lehet az étkezés. (Ezen dokumentum szükséges a kedvezményes
villany és gáz díjainak befizetésére is).
Félő, hogy a jelenlegi 130 gyermek szülei közül sokan nem fogják kijárni a
papírokat, így a járás igazgatói egy
olyan javaslatot szeretnének benyújtani
a járási adminisztrációhoz, hogy legalább az eddigi keret 20 %-át finanszírozzák. Ez nálunk csaknem 30 iskolást
jelentene. A rászorulók kijelölésére
Kántor József igazgató Molnár Erzsébet
igazgató-helyettest, Baksa Erzsébetet és
Varga Gizzellát javasolná, melyhez a
tanács engedélyt szavazott.

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:

Szeretettel várjuk kedves ügyfeleinket hétfőtől-péntekig 7:30-16:30 között!
Nagydobrony
Kisdobronyi út 124. sz. Telefon: 71-54-19

Tel.: (8050)9942032, 714-302.
Nagydobrony,
Kisdobronyi út 89.

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.: 2010.12.20.

6
10
15
30
35
38
39
42
46
55
57
58
60
61
65
66
69
71
77/a
86
89
90

Kossuth
Hidi András A.
Bátyi Kálmán J.
Hidi Jolán M.
Katona József J.
Katona János J.
Hidi Ferenc F.
Molnár Ferenc B.
Balog Ferenc D
Molnár János S.
Pinte Kálmán S.
Hete Erzsébet F.
Balog Zoltán Z.
Nagy János J.
Benedek Ferenc F.
Hidi Margit S.
Katona Jolán F.
Szanyi Borbála L.
Nyomó Éva B.
Pinte András A.
Hidi M Sándor S.
R Benedek Mária
Szanyi M Béla S.

20
22

Király
Bodnár Erzsébet
Bara József

16
19

Internacionál
Katona Jolán
Vinda Ferenc

3

Fürdő
Jani Tibor

8
16
22
23

Garb
Pinte Kálmán
Balog Sándor
Bálint Natália
Katona János
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9
12

Zrínyi Ilona
Lőrinc Jolán
Pinte Sándor
Hete Béla
Nagy Sándor

17
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Kistemető
Szanyi F Éva
Katona Ilona
Hidi Borbála
Tari Erzsébet
Szabó Irén
Vinda János

Ady Endre
21 Badó Jolán
45 Balog Kálmán
Felvég
37 Lelkes Erzsébet K.
Nagytemető
4 Szanyi P Borbála A.
23 Tóth Jolán Gy.
Róttag
27 Bátyi Sándor
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Virág
Tóth Zoltán
Hidi József
Hidi Sándor
Misák Sándor
Bakk Tibor

20
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Tavasz
Hidi László
Bálint Lajos
Szántó László
Dókus József
Verba Jolán
Misák Béla
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Csongor
Pinte Sándor
Balog Ferenc M.
Szilvási Ferenc F.
Szanyi km Sándor S
Szanyi F Zoltán Gy.
Fábián Zsuzsanna S.
Bálint Borbála S.
Hidi Sándor M.
Szanyi Mária F.
Sándor Mária J.
Alvég
Vácsi István
Bakk János
Molnár József
Hete Borbála
Szanyi M Piroska
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Kékpatak
Molnár T Mária
Katona Sándor
Tari Mária
Nyomó Erzsébet
Szanyi Zsuzsanna
Ráti Margaréta
Miskolci Erzsébet
Deák Géza
Ferencsik Erzsébet
Éger
Verba Mária
Hdi József
Nagy Zoltán
Szanyi Borbála
Szanyi Kálmán
Szanyi Gy Borbála
Tábla
Géci Sándor
Molnár Kálmán
Dókus Erzsébet
Szanyi Zoltán
Kis Sándor
Katona Mária
Badó Miklós
Szanyi Erzsébet
Kis Béla
Vinda Géza
Varga Pál
Gábor Béla
Simon Jolán
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Kucsárka
Misák Béla
Balog László
Vég János
Benedek Zoltán
Bálint János
Molnár László
Molnár T József
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Nyírigyszeg
Pinte Erzsébet
Molnár Erzsébet
Katona Béla
Dancs Sándor
Hidi P Ilona
Szanyi Zoltán
Misák Erzsébet
Bagu István
Nagy Ferenc
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Zrínyi Ilona
Lőrinc Jolán
Pinte Sándor
Hadar Erzsébet
Hete Béla
Nagy Sándor

Sport
8 Nagy Éva
19 Molnár Sándor
Széchenyi
15 Bátyi Ferenc

Rákóczi utca
Kisdobronyi
Máté Borbála
14 Szanyi Gy József
Molnár Márton
15 Molnár Borbála
Bálint Borbála
19 Szernyi Margit
Katona Jolán
22 Szanyi Jolán
Hidi Béla
24 Deák Éva
Verba Erzsébet
26 Balog Zoltán
Katona Sándor
33 Szanyi Sándor
Katona József
34 Kovács Angéla
Hidi P Ilona
43 Hidi Ferenc
Deák Pelágia
44 Deák Irma
Katona Sándor
46 Nagy Ferenc
Katona Borbála
55 Balog Erzsébet
Danó Béla
61 Hete András
Sponták László
63 Hidi Sándor
Csoma Jolán
71 Katona Jolán
Balla Ferenc
78 Szanyi F Erzsébet
Remeckij György 80 Balog János
Sütő Kálmán
82 Iván Zoltán
Bara István
95 Hidi Lenke
Katona Sándor
98 Bara János
Katona Miklós
100 Géci Dezső
Molnár László
112 Ráti Erzsébet
Verba Béla
117 Katona Béla
Dancs Jolán
Hidi Mária
Ifjúság
Kopasz Zoltán
6 Benedek Ferenc
Hidi Mária
11 Szanyi Borbála
14 Hidi János
Sevcsenkó
20/5 Vinda Pál
8 Deák András
26 Misák Zoltán
28 Katona Sándor
Meliorátor
1 Benedek Kálmán
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Vásártér
Mészár Sándor
Fejes János
Szilvási János
Pinte Kálmán
Iván Ernő
Kis Borbála
Bálint Lajos
Balog Erzsébet
Szanyi M Margaréta
Molnár Sándor
Kovács László
Bara János
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11
12
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35
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42

Petőfi
Hidi Ilona
Hete Mária
Molnár Etel
Hidi Jolán
Szanyi Sándor
Kovács Ferenc
Kovács István
Badó Jolán

14
30
39
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56

Béke
Kis János
Deák Ferenc
Katona Borbála
Balog Erzsébet
Misák Zoltán
Bálint Borbála
Misák Erzsébet
Misák János

Események, köszöntők, hirdetések
Anyakönyv (December)
Születtek:
Bogár Sándor (Juzsna u. 9)
Sütő Amanda (Ifjúság u. 12)
Horvát Orsolya (Juzsna u. 12)
Vojtovics Makszim (Kékpatak u. 4)

Elhaláloztak:
Balog Mária (Internacionalna u. 6)
Bíró János (Felvég u. 28)

A Nagydobronyi Községi Tanács ezúton szeretne sok boldogságot kívánni a leendő
házasok számára.
2011. január 22-én
Vinda Csaba (Tavasz u. 17 sz.)
és
Herceg Eleonóra (Nagytemető u. 3 sz.)
kötötte egybe életét.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet szeretnénk mondani azoknak, akik szerettünket Bíró Jánost
elkísérték utolsó útjára és sírján a kegyelet virágait elhelyezték, valamint
osztoztak a család fájdalmában.
A gyászoló család
Köszönetnyilvánítás
Köszönetet szeretnénk mondani azoknak, akik szerettünket Balog Máriát
elkísérték utolsó útjára és sírján a kegyelet virágait elhelyezték, valamint
osztoztak a család fájdalmában.
A gyászoló család

Születésnapi köszöntők!
A Nagydobronyi Községi Tanács szeretettel köszönti azokat a munkásait és
képviselőit, akik december hónap folyamán ünnepelték ill. ünneplik születésnapjukat:
Katona Jánost, Nagy Ferencet, Salánki Istvánt, Kuruc Józsefet, Varga
Gizellát, a Nagydobronyi Községi tanács képviselőit,
Varga Gizellát, a Nagydobronyi Községi tanács jegyzőjét,
Salánki Istvánt, a Nagydobronyi Községi tanács jogász-ügyvezetőjét,,
valamint Filkorn Natáliát, a Nagydobronyi Napsugár Óvoda munkását.

A Nagydobronyi Községi Tanács anyakönyvébe 2010-ben
(december 20-ig) 70 születést regisztráltak, amely 2-vel kevesebb a
2009-ben bejegyzettektől. 32 lány és 38 fiú került be az anyakönyvbe,
melyek mellett legtöbbször a Milán, a Dávid, a Dániel, a Máté, a
Krisztián, a Jázmin, az Anna és az Alexandra nevek szerepeltek.
A halálozás viszont 2-vel több mint az elmúlt évben. 2010-ben
ugyanis 58 elhunytat jegyeztek be (30 nőt, 28 férfit), míg 2009-ben 56t.
A házasságkötések terén szembetűnő különbségek alakultak az
elmúlt évhez képest. Míg 2009-ben csak 19 polgári esküvőre került sor
a tanács kötelékén belül, addig 2010-ben 31 fiatal pár lépett az anyakönyvezető elé.
A községi tanács 2010-ben 472 meghatalmazást, 131 írásos kérvényt, 3350 igazolást, 52 személyigazolványi kérvényt adott ki. Összesen 2498-an fordultak a tanácshoz a különböző regisztrált esetekben.
2011-ben is bizalommal fordulhatnak a tanácshoz a hatáskörükbe tartozó ügyekkel kapcsolatban!

Szövetkabátok , menyasszonyi ruhák, kosztümök
és öltönyök tisztítását vállalom.

Nagydobrony ivóvizeiről
Bizonyára sokakat érdekel, hogy mit is iszik
valójában. Erre a kérdésre kerestem a választ akkor,
amikor a szakdolgozatomat készítettem. A téma adott
volt, hiszen Nagydobronyban nincs vezetékes víz, ezért
kutakból nyerjük ki azt. A talajvízbe bemosódnak, beleszivárognak a felszínről különböző anyagok, amik az
ember tevékenysége során kerülnek oda. Például a helytelenül kezelt szennyvíz, az ésszerűtlen műtrágyahasználat nagy hatással van az ivóvizeinkre. Egyes elemek
komoly egészségügyi problémákat okozhatnak. Például a
nitráttal (NO3-) szennyezett ivóvíz fogyasztása veszélyes
lehet a csecsemőkre, akiknél súlyos esetben az ún.
methemoglobinémia nevű betegség is felléphet. A felnőttekre nézve nem veszélyes, de a kisgyerekek és csecsemők szervezetében még nincs kialakulva olyan enzim,
amely lebontaná a nitrátot, ami megakadályozza a vörösvértestek oxigénfelvételét és a szervezet oxigénnel való
ellátását. Így a bőr kékes színű lesz a szájon, fülön, orron. Ezért hívják „kék csecsemő” szindrómának is. A
szervezetbe kerülő nitrát szélsőséges esetben fulladáshoz
vezethet. Sajnos, a víz nitráttartalma forralással nem
csökkenthető. A nitrát azonban csak az egyik összetevő,
ami jelen lehet a vizekben. Emellett rengeteg más mérgező anyag is előfordulhat benne (arzén, ammónia, stb.).
A kutatásom során lehetőségem volt megvizsgálni a víz nitrát tartalmát, összsó tartalmát és pH értékét. Az összsó tartalom mutatja azt, hogy összesen
mennyi oldott só található a vízben. A pH érték adja
meg, hogy egy adott minta milyen kémhatású: inkább
savas, vagy inkább lúgos. Ezekre a mutatókra vannak
jogszabályban meghatározott egészségügyi határértékek.
Az ezeken a határokon kívül eső vizek emberi fogyasztásra alkalmatlanok. A nitráttartalom határértéke 50 mg/
l, az összsóé 2500 µS/cm, a pH érték pedig nem lehet
kisebb, mint 6,5 és nem lehet nagyobb, mint 9,5.
A mintavételi pontok kijelölésénél figyelembe
vettem azt, hogy Nagydobrony egész területét lefedjem.
Ez többé-kevésbé sikerült is. A méréseket 2009-ben 3
alkalommal végeztem el: április 9.-én, július 16.-án és
október 23.-án. Erre azért volt szükség, hogy az értékek
időbeli változását is megfigyelhessem. A pontok elhelyezkedését az 1. ábra szemlélteti.

A mérések eredményei azt mutatják, hogy
Nagydobronyban az ivóvizek változó minőségűek. A
terület északabbi részein egyértelműen jobb a vizek
minősége, minden szempontból (határérték alatti értékek). A délebbi területeken azonban nagyon rossz minőségű vizeket találtam (mindenhol jóval határérték feletti
értékek nitráttartalom szempontjából). A déli területeken
akár 200 mg/l fölötti nitrát értékekre is számíthatunk (ez
a határérték négyszerese!). A település keleti és nyugati
szélein szintén alacsony értékeket találtam. A nitrát
tartalom évszakos változást mutat. A nitrát tartalom
átlaga tavaszi mérés során 105,41 mg/l, a nyári mérésnél
79,31 mg/l, az őszinél pedig 83,04 mg/l. Ez a hőmérséklet változásának, és az ebből adódó mikróba aktivitás
változásának tudható be.
A minták egy részével ún. csíranövény-tesztet is
végeztem, ami azt mutatja meg, hogy a növényekre
milyen hatással van az adott víz. Az eredmények alapján
a minták többsége „kissé mérgező” minősítést kapott.
Ennek oka az, hogy bár a nitrát serkenti a növények
növekedését, de feltételezhetően jelen van más jellegű
szennyezés is (pl. valamilyen nehézfém), ami mérgezi a
növényeket. Azonban itt fontosnak tartom megjegyezni
azt, hogy ennek ellensúlyozása nem még több műtrágya
bevitelével kell hogy történjen, hiszen az a nitrát tartalom emelkedését okozhatja. Ezt látszik alátámasztani az
a tény is, hogy a magas nitráttartalmú kutak környékén
magas a fóliák, melegházak száma is. Ezt úgy vizsgáltam
meg, hogy műholdképek alapján megszámoltam a kutak
150 méteres körzetében előforduló fóliasátrak és melegházak számát, mivel köztudott, hogy ezeken a területeken a legmagasabb a műtrágyabevitel a talajba. Az eredmények azt mutatták, hogy azokon a területeken, ahol a
környéken lévő fóliák száma meghaladja a hatot, szinte
biztosan magas nitrát értéket kapunk.
A megoldás erre a problémára az lenne, hogy
elkezdünk ésszerűen gondolkodni, és a helyén kezelni a
szennyvíz problémáját, illetve megfelelően használjuk a
mezőgazdasági szereket, műtrágyákat. Olcsóbb megőrizni, mint helyrehozni eme hatalmas kincsünket, az ivóvízbázisunkat.
Molnár Attila

Bőrkabátok tisztítása és festése.
Elérhetőség: Csongor út 84.
Tel.: 80969491032
Sándor Krisztina

Az UNIFA Kft. (lambéria cég) a következőket kínálja a kedves érdeklődőknek:
fűrészárú minden méretben és mennyiségben
hőszigetelt ablakok és ajtók bármilyen kivitelezésben
asztalok székek a megrendelő igénye szerint
nyújtó-, vágó és kloffoló deszkák
rönkfaházak és gyerekcsúszdák minden méretben és menynyiségben

•
•
•
•
•

brikett (1 tonna 900 hr.) 25 kg-os kiszerelés

•

Az infláció nem befolyásolja az árainkat
Tegye egyedivé általunk kertjét és lakását.
Érdeklődni a 80988405441-es telefonszámon lehet

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.

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
P
I
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C

Vízszivattyúk, tartozékok víz-, gáz-, központi fűtés-vezetéshez.
Megrendelésre belső tatarozáshoz: spaklik, gipszkarton, laminált padló,
műanyag lambéria, festékek, gázkazánok, radiátorok stb. valamint házak
külső és belső hőszigeteléséhez szükséges anyagok:habszivacs, 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
Kállai Gézánál májusi (gyümölcs, hárs, akác) és
nyári vegyes virágméz van eladó.
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Piac 2. üzletsor vége

Tel.: 71-42-53, cím: Nagydobrony, Sport út 2.
Gyógymasszázs, Műköröm építés, Manikür
Szilvási Edina
Nagydobrony, Vásártér u. 24. sz. Tel: 714-261, +380982681901
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.

Csillárok, villanyvezetékek, kapcsolók, izzók, szpotlámpák, beltéri
díszítő elemek. Olajos és diszperziós festékek, fapácok, stb.

Gipszkarton és glettanyagok rendelhetők ingyenes házhozszállítással! Tel: 0507543101.

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.

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!

