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 Február hónap folyamán egy olyan 
kezdeményezés indult el, mely egyedinek 
mondható falunk történelmében: megkez-
dődött az első jótékonysági bál szervezése. 
Sok gondolkodás után a szervezők (a kö-
zségi tanács és a kultúrház munkásai) fa-
lunk központjának fejlesztését tűzték ki 
célul.  Így a megrendezésre kerülendő bál 
teljes bevételét a központi park létrehozásá-
ra, kisebb játszótér kialakítására illetve a 
Nagydobrony jelképét ábrázoló szobor fel-
állítására szánták.  
 Több 
mint 400 
megívó ké-
szült főleg  
falunk veze-
tői és vállal-
kozói szá-
mára, illetve 
kollektív meghívásban részesültek a  kö-
zségháza, az oktatási és az egészségügyi 
intézmények dolgozói. A bál helyszínéül a 
szervezők a Három Ász étterem nagytermét 
választották, időpontját pedig 2011. márci-
us 6-ra, vasárnapra tűzték ki. 
 A bál-
lal egybekö-
tött vacsorára 
a belépő sze-
m é l y e n k é n t 
100 hrivnyába 
került, mely-
nek fele a jó-
t é k o n y s á g i 
célt szolgálta.  
 Elővé-
telben min-
dössze 150 
jegy került 
eladásra, ám a 
meghívo t tak 
közül  a leg-
többen eljuttat-
ták pénzbeli 
támogatásukat 
vagy tombola 
tárgyakat aján-
lottak fel.  
 Márc i -
us 6-án este 
kezdetét vette 
falunk első jótékonysági bálja, melyet Szil-
vási Zoltán polgármester nyitott meg, kö-
szöntve az egybegyűlteket és röviden kifej-
tette a bál célját. A bál  jeles vendége volt a 
Magyar Köztársaság Ungvári Főkonzulátu-
sának képviseletében Bacskai József főkon-
zul és Szalipszki Endre konzul, Orosz Ildi-
kó, a KMPSZ és a Rákóczi-főiskola elnöke, 
dr. Soós Kálmán, a főiskola rektora, a 
KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezeté-
nek elnöke,  Kertész Zoltán megyei tanácsi 
képviselő, Fedinec Мihajlo Iljics, az Ung-
vári járási tanács elnöke, akik szintén nagy-
lelkűen adományoztak a község javára. A 
bált megtisztelő vendégek egy kis ajándék-
csomagot kaptak Hidi Endre keramikus, 
valamint Váradi Bertalan vállalkozó fel-
ajánlásában.   
 Az est programját Vitalina szóló-
énekes nyitotta meg, majd a kultúrház kis 
növendékei (Mészár Valentina, Hidi Vivien 
és Szigeti Bernadett) kacagtatták meg a 

v e n d é g e k e t 
szórakoztatató 
mű s o r u k k a l . 
K á p r á z a t o s 
táncprodukció-
kat láthattak a 
bál résztvevői a 
Hímes néptánc-
csoport előadá-

sában. Baksa Alexandra latinos dalával 
hatalmas tapsvihart aratott.  
 A 
szórakozta-
tó progra-
mok a va-
csora alatt 
sem szüne-
t e l t e k , 
m e l y r ő l 
B a c s k a i 
Béla nagyvőfély, ceremóniamester gondos-
kodott.  
 Vacsora közben a férfi vendégek 
egy szál virágot vásárolhattak párjuknak a 
közelgő nőnap alkalmából (persze ez a be-
vétel is a jótékonysági célt szolgálta).  Szép 

számban fo-
gyott a tombola 
szelvény is 10 
hrivnyás áron, 
sokan tíznél is 
többet vásárol-
tak. Viszont a 
s o r s o l á s n á l 
kiderült nem a 
m e n n y i s é g 
számít, hanem 
a szerencse. 
Persze nem a 
nyerés volt a 
fontos, hanem a 

jó szándék.  
 Az est további 
részében csaknem hajna-
lig tartó fergeteges mulat-
ságra került sor, Dj 
Miklov slágerpartijának 
köszönhetően.  
 Az első jótékony-
sági bál bevétele megmu-
tatta falunk lakóinak 
nagylelkűségét, az aka-

rást, az aktív részvételt a köz fejlesztésében 
még ezen szegényes, gazdasági válság súj-
totta idők-
ben is. 
Összefogá-
sunk ered-
ményeként 
u g y a n i s 
több, mint 
17 000 hr 
gyűlt ösz-
sze, mely 
j ó c s k á n 
felülmúlta 
az elvárá-
s o k a t . 
Ezért kö-
szönet illeti mindazokat, akik részt vet-
tek ezen nagyszabású jótékonysági akci-
óban, remélhetőleg nem ez volt az első és 
lesz folytatása.  

Jótékonysági bál Nagydobrony központjának  
szépítéséért 

Szerkesszük együtt lapunkat! 
 A Nagydobronyi Községi 
Tanács itt szeretné felhívni a la-
kosság figyelmét, hogy akinek te-
hetsége, ideje és kedve van bátran 
tollat ragadhat és megoszthatja vé-
leményét falunk életével, problé-
máival kapcsolatban.  
 Továbbá, ha valaki falunk 
életével kapcsolatos régi történetet, 
mondát, verset ismer, küldje el 
e l e k t r o n i k u s  p o s t á n 
(nagydobrony@gmail.com) vagy 
személyesen a községházán a tit-
kárságon is beadhatja.  
 A megjelenített anyagok be-
küldői ajándékban részesülnek! 

A szerkesztőség 

 2011. március 12-én végre 
visszakerült eredeti helyére, a temp-
lomkertbe,  a felújított első világhá-
borús szobor a köz akaratának meg-
felelően.  Az emlékmű rekonstrukci-
ója a KMKSZ által meghirdetett pá-
lyázati pénzből lett elvégezve, mely-
nek elindítását és munkálatait a helyi 

alapszervezet elnöke Hidi László 
koordinálta. 
  A nagydobronyi községi ta-
nács itt szeretné köszönetét kifejezni 
Hidi Lászlónak és a KMKSZ-nek, 
hogy gondot fordítanak műemléke-
ink és egyben Nagydobrony arcula-
tának     megőrzésére.  

 Figyelem! 
 A nagydobronyi községi ta-
nács figyelmezteti a lakosságot, 
hogy akik a portájuk előtt található 
vízelvezető árokba engedik a 
szennyvizet, mihamarabb keresse-
nek megoldást azt máshová elhe-
lyezni. Bármikor ellenőrzést tarthat 
a járási járványügyi osztály és ko-
moly bírságokat szabhat ki. Eddig 
a tanács nem alkalmazott pénzbeli 
büntetést, mivel nem egyik napról 
a másikra lehet megépíteni az 
emésztőket. Higgyék el, a járvány-
ügyi osztály munkásai vagy az 
ökológusok nem lesznek ilyen 
megértők! 

 A Járási Közigazgatási hiva-
tal 94-es számú 2011.03.10-én kelt 
rendelete alapján a 2011-es év áp-
rilis hónapjának minden péntekét a 
tisztasági hónap jegyében terület-
rendezésre, lomtalanításra, közte-
rületek, árkok takarítására, tisztítá-
sára kell fordítani. 
 A községi tanács felszólítja a 
szervezeteket, magánvállalkozókat 
és a lakosságot, hogy április folya-
mán végezzék el a munkálatokat 
saját területükön.  
 A tanács felszólítása foko-
zottan vonatkozik a központon ta-
lálható boltokra,  a piacra, a tópart-
okra. Továbbá, aki még nem vé-
gezte el a földjei mentén található 
vízelvezető árkok és kanálisok ki-
tisztítását a bokroktól, az haladék-
talanul tegye meg! (Gondoljunk a 
tavalyi belvízre.) 
 A tisztasági hónap lejárta 
után nemcsak a tanács fog bírsá-
golni, de a járási környezetvédel-
mi és egészségvédelmi hatóság is. 

Április - Tisztasági hónap 

Figyelem! 
Felhívjuk a nagydobronyi lakos-

ság figyelmét, hogy az Ungvári Agrár-
befektetési cég bérbe venné, a nem mű-
velt kolhoz által kiadott páj (1,3 hektár) és 
a szociális szféra (0,23 hektár) földjeit. 
 Információkért érdeklődni lehet a 
községházán. A bérbeadással kapcsolat-
ban is itt jelentkezzenek a földes irodá-
ban. Mindazok akik bérbe adnák földjei-
ket, hozzák magukkal a föld tulajdonjogát 
tanúsító állami okmányt (privatizációs 
aktot), a személyigazolványt és a kódját 
annak a személynek, akinek a nevén van a 
föld. 
 A bérbeadás ideje 10 év. Egy hek-
tár föld után 2 mázsa terményt vagy pénz-
beli juttatást (250 gr) ígérnek egy évre. 
 Kérjük mindazok mielőbbi jelent-
kezését, akik bérbe adnák földjeiket. 

Az utolsó igazítások... 

Hidi Endre veszi át 
tombola nyeremé-

nyét. 

Vitalina  

Hidi Vivien és Mészár Valentina 

Táncol a Hímes... 

A vendégek is jól érezték 
magukat! 

17 000 hrivnya a 
bál eredménye! 



Oktatás - Egyház 

 A hagyományok-
nak megfelelően tartal-
mas, megható ünnepi 
megemlékezést tartottak 
a Nagydobronyi Közép-
iskolában az 5.,6.,9-ik 
osztályos tanulók közre-
működésével. A műsor 
szervezői Balogh Miklós 
és Benedek Csaba ma-
gyar szakos tanárok vol-
tak. A megemlékezésnek 
az iskola díszterme adott 
otthont. A Himnusz el-
ének lé se 
után Var-
ga Sándor 
t ö r t é n e -
lemtanár, 
a KMPSZ 
h e l y i 
alapszer-
vezetének 
e l n ö k e 
t a r t o t t a 
meg be-
s z é d é t , 
amelyben 
kihangsú-
lyozta az 
1848-as események fontosságát, 
a március 15-i események rövid 
áttekintését, korrajzát. 
  A gyerekek előadásában 
elhangzottak a forradalomhoz és 
szabadságharchoz köthető ver-
sek, szövegek. Összeállításuk-
ban megelevenítették a szabad-
ságharc fontosabb eseményeit. 
Az iskola énekkara és tánckara 
a rendezvényhez kapcsolódó 
tematikájú rövid dalos-táncos 

betétekkel színesítette az elő-
adást. Elhangzott a Nemzeti 
dal, a Március idusára, az Egy 
gondolat bánt engemet, a Föltá-
madott a tenger, a Kemény szél 
fúj című versek mellett más 
művek is, amelyeket a gyere-
kek a márciusi ifjak szellemé-
vel adtak elő. A megemlékezés 
befejező akkordját a Szózat 
eléneklése adta, melyet követő-
en Katona Mironova Berta a 
Nagydobronyi Középiskola 
igazgatóhelyettese zárszavában 

megköszönte a gyere-
keknek és a rendezők-
nek a tartalmas elő-
adást és felhívta a 
publikum figyelmét, 
hogy nemzeti ünne-
pünkhöz méltóan 
emelkedett hangulat-
ban teljen a további 
napjuk is. 

 A szervezők 

Március 15-i megemlékezés a  
Nagydobronyi Középiskolában 

 A keresztyén egyház a 
húsvéti időszakra egy 40 napos 
böjti időszakkal készül. A böjt 
értelme ma már sokak számára 
elhomályosult. Népek, nemze-
tek közötti együttélésből tud-
juk, hogy sokak ez időszakban 
vallásuk előírása szerint tartóz-
kodnak a zsíros-húsos ételektől. 
Ebben az időszakban megszűnt 
a mulatság, a zene, a tánc. 
Vajon ez lenne a böjt? Vajon a 
böjt csak annyiból áll, hogy az 
ember nem eszi a húst, nem 
mulatozik? Mi is tulajdonkép-
pen a böjt? 
 A böjt Istenre figyelést 
jelent. Isten akaratának nagyon 
komoly tudakozódását, ennek 
érdekében az ember kész le-
mondani minden kedvteléséről. 
Magamba nézést jelent. Belete-
kintek önmagamba, Isten igéjé-
nek ismeretében. A test megsa-
nyargatása, hogy az alkalmassá 
válhasson az Istennek tetsző 
életre és a szent szolgálatra. 
 Olyan világot élünk, 
amely propagálja az ember 
számára a vágyak kiélését, az 
élet e világi örömeinek kiélve-
zését. A gyönyörök várnak, 
amiben bele lehet merülni. 
Egyél, igyál. A fiatal számára 
az ördög zenéje: Fiatal vagy, 
élvezd az életet. Egyszer élsz. 
Az idősebbek számára pedig: 
Használd ki az életet, mert rö-
vid az élet, már kevés maradt 
hátra. 

 A szent igében egy ma-
gas rangú emberről olvasunk, 
akit Nehémiásnak hívtak. Ő az 
akkori hatalmas világbiroda-
lom, a babiloni birodalom kirá-
lyának szolgálatában áll. Ma-
gas, bizalmi állása van. Ő a 
főpohárnok, aki egyben állam-
minisztere is az országnak. 
Lehetőségei szinte korlátlanok. 
Úgy is mondhatnánk: befutott 
e m b e r . 
A király 
bizalma-
s a k é n t 
n i n c s 
g o n d j a 
semmire, 
h i s z e n 
n a g y o n 
sok min-
den ala-
nyi jo-
gon jár 
neki. Nem szenved hiányban 
sem ő, sem a hozzátartozói. 
Ilyenkor szokott megfeledkezni 
az ember a világ sötét oldalán 
lévőkről: a szenvedőkről, az 
éhezőkről, a nincstelenekről, a 
földönfutókról.  
 Gyakran a jóléti társada-
lom jellemzője a feledékeny-
ség, megfeledkezés. Isten vi-
szont gondoskodott arról, hogy 
Nehémiás találkozzon népe 
nyomorúságával. Hanáni egy a 
rokonai közül más zsidó embe-
rekkel felkeresi Nehémiást. 
Isten gyakran így használja 

embertársainkat arra, hogy fel-
ébresszen, megrázzon, hogy 
kinyíljanak a szemeink és ész-
revegyük a világ árnyoldalát. 
Isten ma is ébresztőt akar fújni. 
Rá akar ébreszteni arra, amit 
eddig nem vettünk észre. Lás-
suk meg embertársainkat. 
 Nehémiásra a mások 
baja, bánata súlyos teherként 
nehezedett. Isten elé rogy, böj-

töl, imád-
kozik. Az 
a böjt, 
a m i h e z 
nem járul 
ő s z i n t e 
i m á d s á g , 
az soha 
sincs az 
e m b e r 
hasznára. 
Nehémiás 
esetében a 

böjt tulajdonképpen nem más, 
mint az eszközök lerakása. Ke-
zéből mindent lerak, leveti a 
fényes miniszteri ruhát és zsák-
ruhát ölt magára. Mindezeket 
azért teszi, hogy imádságos 
szívvel megtudakolja Istentől, 
hogy mi lehet az az eszköz, az 
a lehetőség, az a mód, amivel ő 
segíthet a népén. 
 Nehémiás szívét elöntöt-
te a fájdalom. Fájt neki, hogy 
népe szenved, bajban van.  
Gyalázatban éltek. A templom 
már állt akkor, de az istentiszte-
letük megromlott volt. Jeruzsá-

lem kapuja, amely kizárja az 
ellenséget az betörve, megéget-
ve. 
 Nehémiásnak fájt népe 
sorsa, helyzete. Fáj-e nekünk, 
ha látjuk az istentelenséget? 
Nekünk is van szép templo-
munk, de nem lehetséges-e, 
hogy az emberi szív által gya-
korolt istentisztelet ugyanolyan, 
mint a megromlott zsidó isten-
tisztelet? Hányan eljárunk az 
Úr házába, mégis az életünk 
ugyanolyan romlott, mint ha 
nem járnánk ide. 
 Ismerős a Nehémiás 
könyvéből az, hogy Nehémiás 
nemcsak böjtöl és imádkozik, 
hanem kész áldozatokra is, 
hogy népe nyomorán enyhítsen. 
Kész túllépni önmagán is. Ki-
lép a palota számára biztosított 
előnyeiből és kényelméből 
azért, hogy népének szolgálhas-
son. Eredménye az lesz, hogy a 
leomlott falak felépülnek és 
megújulhat Isten népe.  
 A böjti időszak segítsen 
bennünket is arra, hogy mi is 
túllépjünk a magunk jóságán, 
kényelmén vagy éppen köny-
nyelműségén, meglátva a tenni-
valókat és meg is cselekedve 
azokat. De meglátva az éppen 
segítségre szorulókat, akik mel-
lett ne elmenjünk, hanem sies-
sünk segítségükre.  

Kolozsy András 
lelkipásztor 

    Bizonyára minden szülőben 
felmerült már a kérdés: „Vajon 
hogyan is érzi magát gyerme-
kem az iskolában?” Vélemé-
nyem szerint ezt a kérdést legy-
gyakrabban az újdonsült első és 
ötödik osztályos tanulók szü-
lei teszik fel önmaguknak, 
gyermekeiknek és az osztály-
főnököknek. 
     Pszichológiai szempontból 
az ötödik osztályos tanulók 
különös figyelmet érdemel-
nek. Hiszen megszokni azt, 
hogy egy tanító után hirtelen 
sok tanár elvárásának kell, 
megfelelni, nem minden gye-
reknek sikerül. Ennek ered-
ményeképp a gyerekeknél kiala-
kulhat, az úgynevezett „iskolai 
szorongás” valamely fajtája. 
Ezeknek a szorongásoknak a 
felmérése minden tanév szep-
tember – októberében az iskola-
pszichológus feladata, aki az 
iskolai szorongás nyolc fajtáját 
határozza meg.  

    Az ez évi felmérés eredmé-
nyei alapján az ötödik osztályos 
tanulók 16%-a él át valamilyen 
szorongást, ami az iskolával van 
összefüggésbe. Ezt a gyerekek 
úgy tudják levezetni, ha elkez-

denek valami-
lyen iskolán 
kívüli dolog-
gal foglalkoz-
ni, vagyis 
t á n c o l n i , 
é n e k e l n i , 
zenét tanulni, 
fu tbal lozni , 
kézilabdázni 
stb. 
    A gyerekek 

32%-a él át valamilyen szociális 
stresszt, ennek eredményeként 
ezek a gyerekek nehezen alakí-
tanak ki bármilyen szociális 
kapcsolatot elsősorban kortársa-
ikkal.  
    50%-uk fél az önkifejezéstől, 
azaz fél azokban a helyzetekben, 
amelyekben meg kell, hogy 

mutassa saját képességeit. 50%-
uk fél a tudásfelméréstől. 
    27 % él át valamilyen félel-
met a tanárokkal való kapcsolat-
teremtésben. Ez nem azt jelenti, 
hogy ezek a gyerekek magától a 
tanártól félnek, sokkal inkább 
azt, hogy félnek hibázni tanáraik 
előtt. 
       Annak érdekében, hogy 
ezek a mutatók csökkenjenek, az 
iskola és a szülők együttes mun-
kájára van szükség. Ezért kérek 
minden kedves szülőt (és nem 
csak az ötödik osztályos tanulók 
szüleit), hogy szánjanak lega-
lább napi 10 percet gyermekük-
re, üljenek le vele és kérdezzék 
meg tőle, hogyan érezte magát 
aznap az iskolában, milyen 
jegyet kapott. Figyeljenek oda 
szellemi, lelki fejlődésükre 
egyaránt, hogy a társadalom 
értékes tagjaivá válhassanak. 

          Bellák Orsolya 
 pszichológus  

Az iskolai szorongásról 

A böjt időszaka A megtérésről 
 
Egy út nyílt meg előttem mely vitt golgotá-
ra,  
hol meghalt érettem, bűnösök barátja. 
Elmentem az úton, hittben e kereszthez,  
bűnös szívet  vittem az égi Mesterhez. 
Leborultam térdre, könnyező szemekkel 
kérve az Úr Jézust, hogy bűnöm vegye el.  
És a kérelemre új választ kaptam 
ne félj fiam: csak higgy én megbocsátottam. 
Mikor egy bibliát szereztem magamnak  
én éreztem magam a legboldogabbnak. 
Örömmel vettem meg azt a drága könyvet, 
meghajtottam, bűnös reszkető térdemet, 
szívbéli Imámat küldtem a magasba. 
Mennyei Atyámat szívből magasztalva 
szeretettel kértem, hogy arra segítsen 
drága szent igéjét én is követhessem. 
Mióta megtértem ó mily boldog vagyok, 
most a keskeny úton a mennyfelé haladok. 
A boldogságomról sokat beszélhetnék, 
mert érzem szívemben Isten szeretetét. 
Isten gyermekei örüljetek velem 
és haladjunk együtt a keskeny ösvényen 
mert tudom, hogy az az út üdvre vezet min-
ket, 
mennybe hol meglátjuk drága Mesterünket. 
Testvérünk csak haladjunk előre híven 
szeressük az Istent lelkünk melegével, 
hirdessük igéjét oda adó szívvel. 
Kiáltsunk és szóljunk az alvó lelkeknek, 
ama széles útról a keskeny útra gyertek, 
Mert tudom ez az út üdvre vezet minket, 
menybe hol meglátjuk drága Mesterünket. 

Írta: B. Jolán. 

Varga Sándor 

 A következő verset 
egyik olvasónk küldte be az 
előző számban közétett felhí-
vásra. Továbbra is várjuk a 
hasonló verseket, története-
ket!  (A beküldők pontosan 
írják le adataikat, mert csak 
úgy tudunk ajándékot adni). 
 

Nagydobronyról 
Hogyha elmégy 
Nagydobronyba, 

Nem ismersz rá a falura. 
Megváltozott ottan minden, 

Egy udvaron négy ház nincsen. 
Nem látol már fehér gubát, 
Sem a ráncos hosszú ruhát. 

A mini lett ott is divat, 
sok legény hord hosszú hajat. 

A házak,h miért szépek, 
Mert okosak az emberek. 
Kihasználják a szoteket, 

Melybe négy félét is vetnek. 
Krumpli,hagyma,paprika meg 

ciru 
Azért szépült meg a falu. 
Négy órakor jártam ottan 

Kérdezem a gazda hol van? 
A fiatal dolgozni jár, 

Az öreg a kertben kapál. 
A többiek a kolhozba 

Mindenkinek van itt munka. 
Itten dolgos nép lakozik, 

Reggel nyolcig nem aluszik. 
Kora reggel,mint a hangya 

Szét megy mindenki munkába. 
Rendes nép ez,becsületes, 

A munkába kivételes. 
Templomba szeretnek járni, 
Istent félni, s magasztalni. 

Hogyha régen bált rendeztek 
Ottan mindég verekedtek. 

De nem bottal,nem is kézzel, 
Csak egy pici hegyes késsel. 

Könnyen megszúrta barátját, 
Nem sajnálta a családját. 

Aztán megfizetett érte 
Pár évre elvolt ítélve. 

De talán ez most már nincsen 
Mulatnak Ők, most már szépen. 

A bort hogyha meg is isszák 
Egymást akkor sem bántják. 
Végül van egy régi szokás 
Nálok fenn áll a tájszólás. 

Bárhol találkozol velek 
Beszédjekről megismered. 
Mert az á betűt használja 

Nagydobrony apraja,nagyja. 
A községet megdícsértem 

És senkit meg nem sértettem. 
És kívánok mindenkinek 
Erős hitet,hosszú éltet. 
Sírig tartó békességet.               

             Írta: Egy bátyui Bagu  
    nevű férfi  

a 60-as 70-es években. 



Innen-onnan 

 A múlt havi lapszámban közöltem 
önökkel, hogy az év első hónapjában sajnálatos 
módon már két tűzeset volt falunkban. Felhív-
tam a figyelmet az alapvető tűzvédelmi szabá-
lyok betartására. Az elektromos vezetékek el-
avultsága, a füstelvezetők eldugulása, elektro-
mos hősugárzók felügyelet nélküli használata, 
hibás elektromos készülékek és háztartási gépek 
használata, padlásokon gyúlékony és könnyen 
éghető anyagok tárolása stb. Ezek mind poten-
ciális tűzveszélyt jelentenek. 
 Azért hívom fel ismét az önök figyelmét 
erre, mert ezen felsorolt okok egyike idézett elő 
két tűzesetet is február végén. Mind a két hely-
színen az anyagi kár jelentős(egyébként szemé-
lyi sérülés nem történt, kivéve az egyik kollégá-
mat, aki tűzoltás közben az egyik helyszínen 
könnyebb égési sérülést szenvedett). A mellék-
épületek tetőszerkezete mind a két esetben meg-
sérült. De a gyors és  beavatkozásnak köszönhe-
tően, ami nem utolsósorban kollégáim felké-
szültségét mutatja, a tűzoltóinknak sikerült 
megmenteni az úgynevezett nagyháztetőket és a 
nyári konyhák belterületét a bennük lévő érté-
kekkel együtt. 
 Szeretném a lakosság figyelmét felhívni 
arra, hogy ilyen esetekben a megközelítési útvo-
nalakat hagyják szabadon, mégpedig úgy, hogy 
személyautóikat távolabb hagyják a tűzeset 
helyszínétől. Most sajnos ezek miatt nem egy-
szer akadályoztatva volt tűzoltóautó kiérkezése 
a tűzesetek helyszínére. Miután pedig tűzoltóau-
tó  kiért a helyszínre, ne rohanják le és ne kezd-
jenek széthuzogni belőle, mert ezzel csak hát-
ráltatják a kollégáim munkáját. Egy az hogy 
rajtunk kívül senki nem tudja, hogy mi hol van 
elhelyezve az autóban, a másik pedig az, hogy 
higgyék el, a tűzoltóink vannak annyira felké-
szültek, hogy saját maguk megtudják állapítani 
azt, hogy milyen tömlőt és fecskendőt, milyen 
hosszan és melyik irányból használjanak a tűz 
oltásához. Felhívnám még a figyelmet arra is 
hogy míg az épületek nincsenek gázmentesítve 
és áramtalanítva, addig a tűzoltók nem foghat-
nak a tűz oltásához, mert életveszélyes. Köszö-
nöm a megértésüket. 
 Most pedig egy pár mondatot a minden-
kori szóbeszédekről, amik napvilágot látnak 
minden nagyobb tűzeset után. 2003-as megala-
kulásunk óta nagyon sok becsmérelő megjegy-
zést kellett már lenyelnünk, hozzá teszem meg-
alapozatlanul. Ilyeket például, hogy víz nélkül 
vonultunk ki egy-egy tűzesetre, vagy, hogy 
csapi kollégáink hamarabb kiértek egy-egy 
dobronyi helyszínre, mint mi és még ide sorol-
hatnám a bátyúsiakat és nem egy esetben még 
az ungváriakat is. Ami normális ember számára 
megmosolyogtató. Egy darabig mi is csak meg-
nevettük az ilyen beszédeket, de most már fel-
háborítónak tartjuk, mert 8 év óta egy és ugya-
nazt hallgatni minden egyes tűzeset után egy 
kicsit fárasztó. 
 Azért említem meg ezt, mert a legutóbbi 
két háztűz kapcsán is fülünkbe jutottak olyan 
hírek, hogy ha nem a bátyúi és csapi tűzoltók 
akkor a dobronyiaktól leéghetett volna minden, 
mert víz nélkül mentek ki, meg később értek 
oda, mint a csapiak. Hát ezek az emberek csakis 
magukat minősítik az ilyen megnyilvánulások-
kal. Nem tudom, hogy mi vezérli őket, talán 
személyes unszimpátia valamelyik tűzoltó iránt, 
vagy irigység, tudatlanság, butaság, vagy eset-
leg csak az, hogy pletykatémát szolgáltassanak? 
Megmondom őszintén, nem érdekel, mert tu-
dom azt, hogy falubelijeim döntő hányada bízik 
bennünk. Tudják azt, hogy ne adj Isten, ha se-
gítségre szorulnak, mi pár percen belül bárhol a 

faluban ott leszünk, teljes létszámban, függetle-
nül attól, hogy melyik műszak van szolgálatban 
és akár testi épségünket kockáztatva is, megte-
szünk mindent, hogy mentsük, ami még ment-
hető, mint, ahogy azt az ott lévők tapasztalhat-
ták és láthatták a két utóbbi tűzesetnél is. A mi 
munkánkat sajnos csak azok tudják kellőképpen 
értékelni, akiknek már segítettünk egy-egy tűz-
eset alkalmával. Meg kell mondani, hogy ezek 
az emberek minden esetben nagyon hálásak is 
voltak. Minket ez fog motiválni a következők-
ben is és figyelmen kívül fogjuk hagyni a rossz-
indulatú pletykákat. 
 Csak a tények kedvéért közölném, hogy 
a tűzoltóautó víztartálya 2300 literes és mindig 
tele van. Aki nem hiszi bármikor meggyőződhet 
róla, ha felkeresi a tűzoltóságot. Egyébként 
épeszű ember nem hiheti azt, hogy üres víztar-
tállyal áll az autó a garázsban és úgy teljesítünk 
szolgálatot. A vizet ki lehet dolgozni belőle 3 
perc alatt is, de akár 40-50 percig is kitarthat. 
Ez mindig az adott tűzesettől függ. 
 A legutóbbi tűzesetek kapcsán elmonda-
nám, hogy mi nagydobronyi tűzoltók, a riasztás-
tól számított 5-dik percben megkezdtük a tűz 
oltását. Ami azt jelenti, hogy kb. 2-3 percen 
belül a helyszínen voltunk és egy tartáj vizet 
már kilocsoltunk, mire a csapiak megérkeztek, 
akiket személyesen én riasztottam. A bátyúi 
vasúti tűzoltóságot pedig évekkel ezelőtt felszá-
molták, tehát nem is lehettek ott. Nem magya-
rázkodni akarok, csak ezek a puszta tények, 
amik rávilágítanak egyes rosszindulatú emberek 
hazugságaikra. Különben névről is tudjuk, hogy 
a mostani esetekben kik azok és az ő kedvükért 
írtam le ezeket, reagálva rágalmaikra. Hátha 
legközelebb meggondolják, hogy mit és kinek 
mondanak. 
 A Csapájev (Zrínyi) utcai tűzesetnél 
volt még egy kellemetlen esetünk.  Miután kifo-
gyott a víz az autóból, kollégáim elmentek vizet 
felvenni a kis hídhoz a felvégre. A visszavezető 
úton végig az egész felvégen kísérniük kellett 
egy személyautót, amely fittyet hányva a meg-
különböztető jelzést és szirénát használó tűzol-
tóra, nem tért ki előle. Szeretném, ha több ilyen 
nem fordulna elő, mert ellenkező esetben fel 
fogjuk írni az autó rendszámát és feljelentjük a 
rendőrségen. 
 Még egy dologra felhívnám a szíves 
figyelmüket: nevezetesen az avarégetésre. Sze-
retnék mindenkit óva inteni a felelőtlen gyújto-
gatásoktól, mert nagyon veszélyes is lehet. Bi-
zonyítja ezt a legutóbbi kivonulásunk immár 
márciusban, a Tanyába, ahol a lángok már a 
disznóólakat veszélyeztették. A továbbiakban 
minden ilyen riasztás után kiszállási és benzin-
költséget fogunk felszámolni, mert anyagi lehe-
tőségeink nagyon szűkösek, olyannyira, hogy 
ebben az évben még egy fillért sem kaptunk. 
Ezekre az úgymond elkerülhető, sőt felesleges 
gyújtogatásokra való kiszállásaink pedig fel-
emészthetik a benzintartalékainkat, amik még a 
múlt évről maradtak. Előre is köszönöm megér-
tésüket. 
 Végezetül pedig megadnám a telefon-
számunkat, mert az utóbbi esetek kapcsán, saj-
nálattal vettük tudomásul, hogy még mindig 
sokan nem tudják. Pedig benne van a telefon-
könyvben, ki van írva a tűzoltóság garázsának 
ajtajára, sőt még a nagykapura is. 
A tűzoltóság telefonszáma : 

Vezetékes hálózatról -714-244 
Mobil hálózatról- 0312-714-244 

Misák Sándor  
tűzoltóparancsnok. 

 Mint a 
paprika esetében 
is tárgyaltuk vég-
ső soron a piac, a 
vásárló dönti el 
milyen fajtájú 
(alakú, színű, ízű) 
p a r a d i c s o m o t 
termeljen a mun-
kájából megélni akaró kertész. A vásárló első-
sorban a szemével választ, tehát a paradicsom 
legyen 150-200 gr-os, fényes felszínű, mélypí-
ros lehetőleg, rajta a frissességet jelző csészele-
vél, tapintása kellően kemény, lehet akár fürtös 
is. Ízre – édeskés – savas, (a fajtára jellemző 
módon) húsos, vagy leveses a bogyó rekeszei is 
pirosak, nem rágósak. Ezeket az igényeket a 
legtöbb házi kerti fajta kielégíti. Akkor miért 
kell a profi termesztőnek komoly pénzekért 
vetőmagot vásárolnia? Azért, mert a kialakult 
paradicsom termesztő körzetek viszonylag 
messze alakultak ki a végső felhasználótól, a 
vásárló háziasszonytól, azért mert a belkereske-
delem (termelő-felvásárló-viszonteladó-
felhasználó) esetenként jelentős távolságra szál-
lítja az árút és azt szeretné, hogy a paradicsom 
bogyók minőségromlás nélkül kerüljön a pultra. 
Ezért a nemesítők az éréslassító gének beépíté-
sével hozták létre a hosszan pulton tartható 
(LSL) paradicsom hibrideket, amelyben az 
élénk piros szín kialakulása után 2-3 héttel feje-
ződik be a biológiai érés, a paradicsomra jel-
lemző íz, cukor – és zamatanyagokkal. Vagyis 
gyakorlatilag az érettnek tűnő bogyó több napot 
eltölthet szállítás közben a boltok pultján, míg 
igazán érezhetővé válik. Az ilyen lánckereske-
delemnek megfelelő fajta jellemzően hibrid és 
így elég sokba kerül. 
Milyen a jó fajta a termesztő szempontjából: 

- alatalanilag passzoljon a fóliaház 
belméretéhez; 

- a bogyóméret legyen a piaci elvárásoknak 
megfelelő; 

- kössön, színesedjen extrém forróságban is; 
- a rezisztenciasora legyen minél hosszabb; 
- a vetőmag ára legyen értékarányos a fajta 

teljesítőképességével. 
Vegyük sorra a fenti 
szempontokat: 
 Alaktanilag a 
paradicsomnövény 
lehet determinált 
v a g y  fo l y t o n o s 
(indeterminált) növe-
kedésű. A folytonos 
növekedésű fajták fő 
szára kedvező körül-
mények között nö-
vekszik és akár több 
méter hosszú is lehet. 
Az első 6-8 levél után 
megjelenik az első 
virágfürt majd 3 levél 
és újabb fürt. Mivel a 
tenyészőcsúcs soha-
sem áll le, így alkalmasak hosszúkultúrás ter-
mesztésre. Szabadföldi, kordonos termesztésre 
is ilyen fajtákat használunk. Mivel a virágfürtök 
viszonylag ritkán helyezkednek, ezért az érésük 
is elhúzódó, de a bogyóik hosszú időn keresztül 
folyamatosan érnek. Ezen fajták tenyészterület-
igénye is nagyobb (tehát lehet spórolni a palán-
tával). Ahhoz, hogy az indeterminált fajtákban 
meglevő termesztési potenciált kihasználhassuk, 
elég magas, 4 métert meghaladó gerincmagassá-
gú növényház kívánatos. 
 A determinált fajták főszára általában 2-
5 fürt megjelenése után a tenyészőcsúcs virág-
fürtben végződik. A virágfürtök között 1-2 levél 
jelenik meg. 
 A féldeterminált fajták átmenetet képez-
nek a két szélsőséges típus között. A főhajtás 
általában a 7-8 fürt után lezárul. A fürtök között 
alul 3, a felsőbb szinteken pedig 2 levél alakul 
ki. A determinált – féldeterminált alakkör érés-
lefutása koncentrált így alkalmas korán, jó ár-
fekvésű, nagy tömegű paradicsom termesztésé-
re. Jól használható a kisebb légterű berendezé-
sek hasznosítására, úgy tavaszi mint őszi hajta-
tásra. Kedvező körülmények között egy a tava-
szi hajtatásból származó növényen egy-egy 
oldalhajtás átveheti a főszár szerepét és őszre az 
állomány még egyszer berakódik paradicsom-
mal, alig kisebb tömegű termést hozva, mint 
tavasszal. 
 - Minden háziasszony tudja milyen a 

friss fogyasztásra szánt paradicsom kívánatos 
mérete és országonként, régiónként másként 
tudja. A magyarországi háziasszony szabvány a 
kb. 120-130 g-os. A nyugat – ukrán hozjajka az 
ilyen méretű bogyóra azt mondja ? és amiatt 
olcsóbban vásárolná. A Kárpátalján kívánatos 
méret a 150-160 g-os és érdemes olyan fajtát 
választani, amelyik ilyen bogyóméretet tud. 
 Van egy piaci szegmens, amelyik a 
„Biff” paradicsomot (200 g felett) kedveli vagy 
a 20 – 25 g-os koktélparadicsomot keresi. Nap-
jainkban van bizonyos felfutása a narancs -, 
citrom - , barna -, rózsaszínű paradicsomnak 
vagy alakra az ovális -, körte -, ökörszív – for-
májának is. 
 A török paradicsomnál a hazai piacon 
megjelent a kívánalom is, hogy a szemenként 
szedett paradicsomon legyen rajta a csészelevél. 
Választhatunk olyan fajtát, amelynek a bogyó 
szára úgy ízesül, hogy a csészelevél (mintegy a 
frissességet jelezve) a bogyón marad. A gond 
az, hogy a paradicsomon maradt szár 
beládázásnál, kiszállításnál felsértheti a többi 
bogyót és rothadást idézhet elő. Tehát ha a ke-
reskedő nem honorálja kellőképen a többlet 
munkánkat, akkor ne erőltessük a csészelevéllel 
való szedést. 
 A fürtösen szedett paradicsom inkább a 
szupermarketek előírása, így nálunk még nem 
terjedt el a termesztése. 
 Érdemes figyelni arra is különösen sza-
badföldön, kordonon termesztőknek, hogy a 
nagy bogyójú fajták inkább hajlamosabbak 
repedésre, mint a kisebb 120-130 g bogyójúak. 
Remélhetőleg minden paradicsomtermesztő 
tudja, hogy a fóliasátorban szabályozni kell a 
léghőmérsékletet. Hideghajtatásban ez legin-
kább a nyári forróság elleni védelmet, tavasszal 
pedig a páratartalom = 70% szint és legalább 
150 C tartását jelenti. Legnehezebb a forróság 
elleni védekezés, hisz tudjuk hogy 300C léghő-
mérséklet felett a virág nem termékenyül meg, a 
piros szín nem alakul ki, hanem sárga marad. 
Kézenfekvő módszer a hőmérséklet csökkenté-
sére a szellőztetés, árnyékolás, párásítás, venti-
látor alkalmazása. Választhatunk olyan fajtát is, 
amelyik extrém körülmények között is jól köt, 

színesedik. 
 A 
paradicsomot 
sok kórokozó 
és őszi kárte-
vő veszélyez-
teti tavaszi és 
őszi termesz-
tés során 
léphet fel 
leginkább a 
p a rad i cso m 
vész (a para-
d i c s o m 
fitoftorózisa). 
Szellőztetés-
sel, fűtéssel, 
okszerű nö-

vényvédelemmel, fajtaválasztással védekezhe-
tünk ellene. 
Ellenálló fajták termesztésével, a vírusátvitelért 
felelős kártevők pusztításával védekezhetünk 
(megelőző módon) a vírusbetegségek ellen. 
 Fűtött létesítményekben előbb-utóbb 
fonalféreg fertőzéssel is számolnunk kell. Talaj-
fertőtlenítéssel ideiglenesen védekezhetünk, de 
az igazi megoldás a konténeres termesztés az 
oltott palánta használata vagy a fonalféreg fertő-
zésnek ellenálló fajták termesztése. 
 A talajból támadó u. n. gyengültségi 
kórokozók (fuzárium verticillium) ellen is véde-
kezhetünk megfelelő fajtaválasztással. 
 A fentebb elmondottak jelzik, mennyire 
fontos a katalógusokban feltüntetett reziszten-
ciasor. A termesztés jövedelmezőségét megha-
tározó tényező az olyan fajta kiválasztása, 
amely megfelel mind a piaci igényeknek, mind 
a termőhelyi adottságoknak. Általános a hibrid-
vetőmagok használata amiket a vetőmagcégek 
aranyáron kínálnak. A vetőmagok ára elérheti a 
termesztési érték 5 – 10% -át is, ám a termesz-
tés biztonsága, a fajták termőképessége minden-
képen indokolja a hibridvetőmag használatát. 
Továbbszaporítás céljából a hibrid paradicsom 
bogyójából magot fogni nem érdemes. 
  

 
Hidi László 

szaktanácsadó, 
Terra Dei 

A  paradicsom fajtaválasztása hajtatásban és kordo-
non 

Tisztelt Nagydobronyiak! 

Pistike hazamegy az évzáróról, megkérdezi az anyja: 
- Milyen lett a bizonyítványod? 
- Katonás! 
- Az meg milyen? 
- 1, 2, 1, 2, 1, 2.  
    **** 
A városi tanító bácsi helyettesít a falusi suliban. Első 
dolga, hogy figyelmeztesse az ízesen beszélő srácokat 
a helyes kiejtésre: 
- Gyerekek, figyeljetek: nem vella, hanem villa, nem 
tenta, hanem tinta és nem penna, hanem... izé... toll!  
  *** 
Móricka új órát kap, de az pár nap után megáll. Erre 
Móricka szétszedi az órát, és egy döglött hangya esik 
ki belőle. Felsóhajt: 
- Na ja, meghalt a gépész!  
  *** 
- Jean, szaladjon előttem egy égő gyertyával. 
- Miért, uram? 
- Fényűző szeretnék lenni.  
  *** 
- Jean, altassa el a tehenet! 
- De miért, uram? 

- Aludttejet akarok enni!  
  *** 
- Hogy hívják az ejtőernyős 
indiánt? 
- ??? 
- Aaa... paccs.  
  *** 
ENSZ az USA-hoz: Van egyál-
talán bizonyítékuk, hogy az 
irakiak tömegpusztító fegyverekkel rendelkeznek? 
USA: Természetesen. Megőriztük a számlákat.  
  *** 
Két alkoholista elmegy kempingezni. Mondja az egyik: 
- Én hoztam magammal egy üveg pálinkát, hogy ha 
véletlenül megszúrna minket egy rozsdás szög, legyen 
mivel fertőtleníteni. Te mit hoztál? 
- Két rozsdás szöget.  
  *** 
A rendőr megállít egy részeget. 
Mielőtt megszólalna, az elázott pasas megszólal: - 
Hülye rendőr! 
Mire a rendőr: - Hülye maga, hiszen tökrészeg.  
- Igen, de én holnapra kijózanodom.  



NAGYDOBRONYNAGYDOBRONYNAGYDOBRONYNAGYDOBRONY    
Közéleti havilap 

Cím: Nagydobrony, Csongor út 2. 
Tel:714-325     Email:  nagydobrony@gmail.com 

Lapalapító és fenntartó:  
Nagydobronyi Községi Tanács 
Főszerkesztő: Szilvási Zoltán 

 Szerkesztő-tördelő: Szanyi-Szabó Béla. 

A NagydobronyNagydobronyNagydobronyNagydobrony havilap lehetőséget kínál mindennemű lakossági hirde-
tésre és reklámra,  köszöntőre. Az apróhirdetés díja ingyenes (max. 25 
szó). Fényképes köszöntő 30 hr. A reklámok díja: 50 cm2 = 30 hr. A 
hirdetéseket személyesen a községháza titkárságán lehet feladni, hétfő-
től-péntekig 08:00-16:00 óra között. 

 

Hirdetésével Ön is járuljon hozzá újságunk kiadásához! 

 
Állami bejegyzési bizonylat ZT № 416/08 

21.07.2006 
Ofszetnyomás egy nyomdai ív. Példányszám 1000. 

A lapot kinyomtatta a VAT „Patent”.  
 

A lap ingyenesen jelenik meg havonta. 

D o b r o n y i   a p r ó  
Igazolványképek készítése MINDEN NAP 8:00-tól 16:00-ig. 

Piac (hátsó sor), telefonos üzlet . 
*** 

"Angol tanári diplomával, külföldi élettapasztalattal, tanítási gyakorlattal rendelkező tanár 
vállal angol nyelvtanítást, korrepetálást, felvételi vizsgára való felkészítést.  

Tel. szám: 0977932451 "  
*** 

Gyógymasszázs, Műköröm építés, Manikür 
Szilvási Edina Nagydobrony, Vásártér u. 24. sz. Tel: 714-261,  +380982681901 

*** 
Nagydobrony központjában családi ház eladó, 0,50 ha háztáji privatizált földel. Érdeklődni a 

községháza titkárságán lehet. 
*** 

Kozmetikai szalon működik Kisdobronyban: sminkelés, festés, gyantázás, fülbelövés. Érdek-
lődni lehet a 096 55 94 896 és a 715-303-as telefonszámon.  

Úr (Mészár) Nóra. 
*** 

Kállai Gézánál májusi (gyümölcs, hárs, akác) és nyári vegyes virágméz van eladó. 
Tel.: 71-42-53, cím: Nagydobrony, Sport út 2. 

Születésnapi köszöntő!Születésnapi köszöntő!Születésnapi köszöntő!Születésnapi köszöntő!    
A Nagydobronyi Községi Tanács sok szeretettel köszönti   

Ráti Anitát, Vaszilcsenkó Róbertet, Bátyi Lászlót, Ráti Anitát, Vaszilcsenkó Róbertet, Bátyi Lászlót, Ráti Anitát, Vaszilcsenkó Róbertet, Bátyi Lászlót, Ráti Anitát, Vaszilcsenkó Róbertet, Bátyi Lászlót, a    Nagydobronyi Községi tanács 
képviselőit,    Ráti Évát, Ráti Évát, Ráti Évát, Ráti Évát, az Ungvári Járási Tanács képviselőjét. 

Ráti Mária óvoda igazgató Ráti Mária óvoda igazgató Ráti Mária óvoda igazgató Ráti Mária óvoda igazgató sok szeretettel köszönti azon dolgozóit, akik  a közelmúlt-
ban ünnepelték születésnapjukat: Bak Erzsébetet, Badó Máriát, Balog Jánost, Ráti Bak Erzsébetet, Badó Máriát, Balog Jánost, Ráti Bak Erzsébetet, Badó Máriát, Balog Jánost, Ráti Bak Erzsébetet, Badó Máriát, Balog Jánost, Ráti 

Évát, Bara Máriát, Szanyi M Juditot, Gábor Angélát, Kotyik Olenát, Badó Lászlót és Hidi Andrást. Évát, Bara Máriát, Szanyi M Juditot, Gábor Angélát, Kotyik Olenát, Badó Lászlót és Hidi Andrást. Évát, Bara Máriát, Szanyi M Juditot, Gábor Angélát, Kotyik Olenát, Badó Lászlót és Hidi Andrást. Évát, Bara Máriát, Szanyi M Juditot, Gábor Angélát, Kotyik Olenát, Badó Lászlót és Hidi Andrást.  
    

Tisztelt ünnepeltek! Jó egészséget, családi örömöket, munkájukban sikereket és kitartást kívánunk Tisztelt ünnepeltek! Jó egészséget, családi örömöket, munkájukban sikereket és kitartást kívánunk Tisztelt ünnepeltek! Jó egészséget, családi örömöket, munkájukban sikereket és kitartást kívánunk Tisztelt ünnepeltek! Jó egészséget, családi örömöket, munkájukban sikereket és kitartást kívánunk 
önöknek , valamint hozzátartozóik és kollégáik  tiszteletét, szeretetét. önöknek , valamint hozzátartozóik és kollégáik  tiszteletét, szeretetét. önöknek , valamint hozzátartozóik és kollégáik  tiszteletét, szeretetét. önöknek , valamint hozzátartozóik és kollégáik  tiszteletét, szeretetét.     

Születtek:  
        Simon László (Tábla u. 62) 
        Hidi László (Zrinyi u. 8)  
        Szanyi Kinga ( Béke u. 19) 
        Misák Bianka (Kossuth u. 46) 
Balog Georgina-Jázmin (Kossuth u. 52) 
       Hete Ferenc (Zrinyi u. 2) 
       Horvát Ramóna (Juzsna u.16) 
       Pap Lázsló (Juzsna u. 21)  

 

Elhaláloztak: 
Pinte János (Fürdő u. 1) 

Hidi Ferenc (Kisdobronyi út 43) 
Nyomó Piroska (Garb u. 2) 
Lakatos Ilona (Sumna 12) 

Hidi Sámuel (Kisdobronyi út 30) 
Bartók Borbála (Tábla u. 9) 
Ráti Erzsébet (Kékpatak 25) 
Balog Mária (Csongor út 24) 

Szirmai Anna (Béke u.) 

Anyakönyv (Február - Március) 

Anyakönyv - Köszöntők - Hirdetések 

Március 29-én ünnepelte első  születésnapját  

Hidi András.  
Ebből az alkalomból sok szeretettel köszöntik őt  

szülei, nagyszülei és a keresztszülők. 
„A Jó Isten fogja mindig a kezed, óvja kísérje minden léptedet. Ad-
jon neked erőt, egészséget, hogy te legyél a Földön a legboldogabb 
gyermek. Mosolygó szemed sose lásson könnyet, utadon ezernyi vi-
rág borítsa a földet.” 

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

Bőrkabátok tisztítása és festése. 
Elérhetőség: Csongor út 84. 

Tel.: 096 94 91 032 
Sándor Krisztina 

Március 22-én ünnepelte első  születésnapját  

Hofinger Anna.  
Ebből az alkalomból köszöntik őt szülei, nagyszülei és bátyja Máté. 

„Légy olyan boldog, mint amilyen szép vagy, legyen életedben 
százmillió szép nap. Ne tud meg soha, mi az  a bánat, kerüljön 
el téged minden, ami fájhat. Kacagj, nevess csillogó szemek-

kel, mi ezért imádkozunk összetett  kezekkel.”  

Március 14-én Szabadkán ünnepelte  3. születésnapját  

Dér Dániel.  
Ez alkalomból köszöntik őt nagyszülei és keresztszülei: 
„Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon, ragyogjon rád 

napfény, legyél boldog nagyon. Szíved sose féljen, bánat sose érjen, min-
den utadon szerencse kísérjen.” 

  Salánki Dorián  
február 11-én ünnepelte első születés-

napját. 
 

Salánki Annamária  
március 30-án ünnepelte 6-ik születés-

napját. 

 
Ez alkalomból köszöntik őket a szülők.  

 
„A nap ma oly fényesen ragyog, ma 

mindenki azt suttogja: Boldog Születés-
napot! És azok, akik nagyon szeretnek, 
sok ilyen szép napot kívánnak Nektek.” 

Nagydobronyban kettős hasznosítású  napos 
és előnevelt csirke (Read-Mayster) eladó 

vagy megrendelhető.  
Tel: 714-203, 0509183078. 

Április 4-én ünnepli 6. születésnapját  
BAKSA LEVENTE. 

Ebből az alaklomból köszönti őt nagyon sok szeretettel családja. 
 

„Halljad meg szerető szívem szavát, mely Boldog Születés-
napot kíván. Kérem a jó Istent, adjon erőt, egészséget, tart-

son meg nekem és szeretteidnek sokáig Téged.” 


