
 

 

 

 

 

 

 

 

NAGYDOBRONY 
2011. November 

                   A NAGYDOBRONYI KÖZSÉGI TANÁCS lapja 

A községi tanács felszólít mindenkit, hogy rendezze a szemétszállítással kapcsolatban tartozását, 
amennyiben ezt nem teszik meg a községi tanács semmilyen hivatalos ügyével nem foglalkozik!!! 

 

Felhívjuk a Nagydobronyi lakosok figyelmét,hogy azok a személyek, akik nem rendezték tartozásukat 
a földadóval kapcsolatosan a 2011-es évre, ezt tegyék meg a december 15-ig Ráti Anitánál!  

Megkezdte m ködését a 
Nagydobronyi Falumúzeum, 
helyszínéül a volt PMK épület 
szolgál. A tárgyak gy jtése 
már évek óta folyik, örömmel 
várja látogatóit, valamint 
szívesen fogad bármilyen 
felajánlást (akár régi tárgyak, 
fényképek, bútorok). A múze-
um  megálmodója  a  SERO  
Alapítvány, vezet je Kupás 
Gizella. A SERO Alapítvány 

2006-ban alakult, legfontosabb támogatói külföldi magánszemélyek és más ala-
pítványok. Az alapítvány égisze alatt m ködik a helyi roma óvoda, mely komoly 
sikereket ért el. Nemrégiben indítottak nem csak romáknak angol nyelv tanfolya-
mot, valamint eredményesen zárult a KRESZ tanfolyam is.  Az alapítvány leg-

bb célkit zése a hátrányos helyzet  romák felzárkóztatása az oktatásban vala-
mint könnyebb beilleszkedésük a társadalomba, szakmák elsajátítása, munkára 
való nevelés. A múzeumban nemrégiben elindult a régi népi mesterségek (szövés, 
hímzés, horgolás) felelevenítése. Szívesen várnak bárkit aki vonzalmat érez ezen 
mesterségek elsajátítására. Érdekl dni Kupás Gizellánál lehet. További tervek 
között szerepel egy skanzen létrehozása. 

                                   (további képek: www.nagydobrony.com.ua) 

A Nagydobronyi Falumúzeum 
A nemrég megtartott községi tanács gy lésén a képvisel testület jóváhagyta a t zoltóság további fenntartására szánt 
elképzeléseket, ami szerint egy civil jótékonysági alapítványt kell létrehozni a t zoltóság részére, hiszen az állami támo-
gatás megsz nt.  
2011. November.7-én tartotta alakuló gy lését az alapítvány, melyre meghívták a falu vállalkozóit, intézmények képvi-
sel it, szomszédos települések polgármestereit. Salánki István ismertette milyen lehet ségek vannak az alapítvány létre-
hozásában. A döntést végül mindenki jóváhagyta, melynek értelmében az államtól teljesen független civilszervezetet 
hoznak létre. A gy lés további részében közösen eldöntötték kik legyenek az alapító tagok, melyre több javaslat is volt 
és végül 3 tag mellet döntöttek: Úr Miklós (helyi vállalkozó), Bátyi János (helyi vállalkozó), Kolozsy András 
(református lelkész). Megválasztották a szintén 3 tagú ellen rz  bizottságot, mely a kés bbiekben felügyeli az elnökség 
munkáját, tagjai: Balog László (helyi vállalkozó), Váradi Bertalan (Kisdobronyi vállalkozó), rhidi László (KMKSZ 
alapszervezeti elnök). A továbbiakban az alapítvány elnöki posztjára Bátyi Jánost jelölték aki elfogadta a kinevezést, 
elnökhelyettesnek Úr Miklóst választották. A jelenlév k közösen jóváhagyták az alapítvány hivatalos nevét is: „A 
NAGYDOBRONYI T ZOLTÓSÁGÉRT JÓTÉKONYSÁGI ALAPITVÁNY”. A következ  kérdés a tagsági díj eldön-
tése volt, melynek értelmében minden tag köteles 600 hrivnyát fizetnie évente. Továbbá jóváhagyták a lakosság számá-
ra korábban megállapított minimális hozzájárulást, mely 20 hrivnya évente egy családnak (a helyi roma közösség is 
ígéretet tett a minimális összeg befizetésére). Megszabták a kisebb vállalkozók egyszeri hozzájárulását (600 hrivnya/év) 
valamint a helyi idegenkézben lév  cégek díjait is, mely 1000-t l 6000 hrivnyáig terjed, figyelembe véve a cég nagysá-
gát és t zvédelmi szempontból kockázatosabb tevékenységet. A szomszédos községek polgármesterei valamint vállal-
kozói magukra nézve elfogadtak a díjszabást és ígéretet tettek, hogy saját falujukban érvényesítik az alapítvány törekvé-
seit. Hamarosan elkészül az alapítvány alapszabálya melyet ismertetünk kés bb. Mindenkit kérünk minél hamarabb 
járuljon hozzá az alapítvány m ködéséhez, a megállapított díjak befizetését a községházán Ráti Anitánál megte-
hetik.  

  (további képek: www.nagydobrony.com.ua) 

Megkérnénk mindenkit aki jelen volt a „A NAGYDOBRONYI T ZOLTÓSÁGÉRT JÓTÉKONYSÁGI 
ALAPITVÁNY” alakuló gy lésén és tagokká váltak (valamint azokat is akik belépnének) az éves tagdíjukat 

rendezzék minél hamarabb Ráti Anitánál a községházán.  

 

Megalakult a “Nagydobronyi T zoltóságért Jótékonysági Alapítvány” 

Megalakult és jelenleg hivatalos bejegyzés alatt a “Nagydobronyi Térségi Beszerz  és Értékesít  Mez gazdasági 
Szövetkezet”. Mint az el  lapszámban hírül adtuk a társult gazdák arra szövetkeztek, hogy a termesztéshez szükséges 
anyagokat (fólia, csepegtet  rendszer stb) m trágyákat, növényvéd  szereket a nagybani áron vásárolhatják meg és osz-
szák szét maguk között. A kiskereskedelmi árrés természetesen a gazdánál marad. A szövetkezet tervezi a tagok által 
megtermelt áruk piacra juttatását is. 

Az alapszabály szerint két fajta tagság létezik. A rendes tag befizeti a belépési díjat és az évi tagdíjat valamint hozzájá-
rul a felmerül  m ködési költségekhez is. A társult tag  csak az évi tagdíjat fizeti be és így részesül a szövetkezet által 
nyújtott szolgáltatásokból, de nem rendelkezik szavazati joggal a szövetkezetet érint  dolgokról, ezt csak a rendes tago-
kat illeti meg.  

A bejegyzési folyamat lezárulta után tagtoborzót hirdetünk még a tél folyamán, hogy érkezzenek felkészülni a követke-
 termelési idényre. Hirdetéseink, akciók a Nagydobrony újság hasábjain vagy a nagydobrony.com.ua honlapon érhe-
ek el. A szövetkezet ügyvezet  elnökévé Hidi Lászlót választották. 

Szövetkezeti hírlevél 

Figyelem! 

A Sting szabadid  központ az év utolsó napján ismét 
megtartja hagyományos „Szilveszteri rendezvényét”. 
Búcsúztasd barátaiddal az évet nálunk ahol exkluzív 

szilveszteri menüvel és egészestés táncmulatsággal vá-
runk mindenkit. 

Asztalfoglalás korlátozott számban! 

További részletek a helyszínen! 

Figyelem! 

A Sting szabadid  központ  december  5-t l 
elindítja Étel futár szolgálatát!  

A választható ételekr l és a 
rendelés menetér l a 

www.nagydobrony.com.ua 
címen vagy 714-636 lehet 

érdekl dni. 
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A listán szerepl  személyeket megkérjük rendezzék szemétdíj tartozásukat 

Már láttuk korábban, hogy az egyház tanításába a Keresztes háborúk idején és azt követ en súlyos 
formai és tartalmi hibák csúsztak be, amit l határozottan el kell határolnunk magunkat, mivel ezek a 
Biblia egészének tanításában nem állnak meg. (Mt. 28,19. I.Kor. 11,23-25). 

A Krisztus rendelte két Sákramentumunk mellé bevezetett „többet” teljesen emberi „kitalálásnak” tart-
juk. De mindazokat az egyéb tanításokat is, amelyek csalhatatlanságát az egyházi tanítóhivatal privilé-
giumként tart egyedül mindenhatónak, üdvösséges tanításnak. A pápai hatalmat nem tudjuk elfogadni, s 
annak személyét, mint Krisztus földi helytartóját, s t valljuk, hogy a pápa éppen úgy b nös ember, 
mint bárki más a földön, s hogy  is Krisztus kegyelmére szorul, s felelnie kell ezért, hogy elfogadja az 
Istennek járó dics séget. Nem hisszük, hogy döntései egyenérték ek volnának azééval, Akinek földi 
helytartójának tartja magát, vagyis Krisztuséval, AKIÉ MINDEN HATALOM MENNYEN ÉS FÖL-
DÖN (Mt. 28,18a). Nem hisszük, hogy a kötelez  fülbegyónás bárkit is felmentene az Isten felé gyako-
rolandó b nvallás alól, s hogy az így megvallott b nöket ember megbocsájthatja. Egyik ember megbo-
csájtja a másiknak. De az Isten bocsánatát egyedül Krisztus gyakorolhatja minden ember felé és számá-
ra. Ellenben az egymásnak való megbocsájtásukat kötelez vé tette a számunkra, de az Ige megmondja, 
hogy úgy bocsát meg Isten nekünk, mint mi is egymással szemben ezt tesszük és gyakoroljuk. A b nök 
megbocsátója egyedül Isten és nem ember. A VÉTKEK MEGBOCSÁTÓJA A MENNYEI ATYA (Mt. 
6,14-15). A papi tisztet nem tartjuk szentségesnek. Kiváltság viszont, hogy papokként Isten munkatár-
sai lehetünk. Viszont a papi tisztség minden megváltott és újjászületett ember kötelessége. (I.Pt. 2,9). A 
papi tiszt sákramentumszer  felfogása visszaélés az Isten Igéjével és tisztesség túlhangsúlyozása nagy 
tájékozatlanságra utal azok körében, akik nem akarják nevén nevezni a tényeket. 

Mária imádását ugyan szavakban tiszteletté szelídítették a hivatalosak, de az egész világon csókolgatják 
a Mária képeket, el tte leborulnak, hódolnak és imádják, bálványként tisztelik azt, AKI AZT MOND-
TA MAGÁRÓL, HOGY  AZ ÚR ALÁZATOS SZOLGÁLÓLEÁNYA és nem több. Mária minden 
asszonyhoz hasonlóan b nös asszony, a Kegyelemre nézve azonban kiválasztott, mert  lehetett a Mes-
siás anyja, de  is kegyelemre szorult ember, azonban azzal a többlettel, hogy EGYEDÜL  MOND-
HATJA EL JÉZUS KRISZTUSRÓL FIAM ÉS MEGVÁLTÓM, MIG MI CSAK AZ UTÓBBIT 
MONDHATJUK EL. Mária nem ment mennybe, hanem a Kereszten Isten Fia Jánosra bízta, nem ki-
rályn , nem társmegváltó, hanem Fia imádója a mennyben, s ha ebben egyetértünk, akkor sok mindent 
másképpen fogunk látni. (Lk. 1,48). Nem tiszteljük a szenteket, mert szent egyedül csak az Isten, a 
SEREGEKNEK URA. MIVEL A MEGVÁLTÁS JOGÁN MINDNYÁJAN ISTEN SZENTJEI ÉS 
MEGSZENTELT  EDÉNYEI  VAGYUNK,  így  különös  volna,  ha  eltérnénk  az  Igen  tiszta  és  világos  
tanításától (I. Kor. 3,17. Ef. 1,4. I.Pt. 1,15. I. Thess. 4,3). Nem az emberi megállapítás, hanem a Krisz-
tus áldozata tesz szentté, nemcsak némelyek, hanem az egész Krisztus test szent. 

Nem hiszünk a tisztítót zben, hanem Krisztus vérében, AKINEK VÉRE MEGTISZTIT BENNÜNKET 
MINDEN B NT L, S NEM AZ EMBEREK ÁLTAL ELKÉPZELT ÉS IJESZTGET  tisztító t z (I. 
Jn. 1,7. Ef. 1,7...). Jaj volna, ha a halál után kellene elintézni ügyünket, s örök sorunkat. A t z örök lesz 

azok számára, akik a halál utánra akarják halasztani megtisztulásukat, s azt nem tisztázzák a földi élet-
ben azzal, AKI MEGTISZTÍT BENNÜNKET MINDEN B NT L! 

Teljesen Írásellenesnek tartjuk, miszerint a Krisztus testévé és vérévé min sülne az Úrvacsora alkalmá-
val felhasznált kenyér és bor. Ellenben azokat olyan szent jegyeknek tekintjük, mint amelyek minden-
kor és minden alkalommal emlékeztetnek arra, hogy amiként a kenyeret megtörjük, akként törte meg 
értünk a Testét Krisztus és Vérét engedte értünk kiontatni, de ezen túl a mindennapi kenyerünknek 
tekintjük a jegyeket kiábrázoló kenyeret és bort! „  MONDTA: EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EM-
LÉKEZETEMRE” (I. Kor. 11,25). Nem tulajdonítunk jelent séget a képek, festmények, ereklyék tisz-
teletének, küls  pompát nem tudjuk csak meszelt sírnak tekinteni, ha belül oszlásnak indult csontok 
vannak. Ceremoniális körmeneteket és búcsúkat mind olyanoknak tarjuk, melyeknek nincsenek bibliai 
gyökerei, s teljesen élet idegenek a protestáns élet gyakorlattól és hitéletünkt l. 

Szükségteleneknek tartjuk a BIBLIA– Kijelentése mellet a HAGYOMÁNYOKAT, mert Isten ígéretei 
és a Biblia tiszta tanítása mindenre elégséges mind erre, mind az örök életre nézve (II. Tim. 3,16-17). 

Hisszük, hogy nem a jócselekedetek, hanem a Krisztusba vetett hit segít el az Isten megismeréséhez és 
az örök életre, s hogy sem a hit, sem a jócselekedet hanem Jézus Krisztus idvezit, akire hitünk irányul, 
s a jócselekedetek a hála gyümölcseként teremnek életünkben. Nem azért cselekszünk jót, hogy üdvös-
ségünk legyen, hanem azért, mert üdvösségünk van (Ef. 2,10. Gal. 5,22). 

A római katolikus tanításban évszázadok alatt kialakult egészséges alapokat és igazságokat eltakarták, 
elhomályosították, háttérbe szorították a kés bbi hozzátoldások és kiegészítések. Kétértelm  veszélyes 
keveréke az igazságnak és tévelygésnek az a tanítás, mely a Biblia egészével nem egyezik meg és nem 
esik egybe. 

Ha eltérünk a Bibliától és még valamit hozzáteszünk, akkor nem tartjuk elégnek az alapokat, hanem 
megtoldjuk hagyományokkal. Ha nem Isten és az  igéje a tekintélyünk, akkor az Egyházból csinálunk 
elismerend  tekintélyt, hatalmat. Ha nem tartjuk Krisztust egyedüli és elégséges Közbenjárónak, pót-
megoldásokat keresünk a szenteknél. Ha a Szentlélek vezetését nem tartjuk elégségesnek el írásokat és 
plusz tanításokat fogunk ajánlani. Ha Krisztus Keresztje nem elég, tegyünk hozzá sákramentumokat, 
emberi rendeléseket. Ha a hit kevés, emeljük fölé az emberi teljesítményt, s így szerezzünk érdemeket. 
Ha a gyülekezet min sége kifogásolható, pótoljuk az egyházi méltóságokkal és papjainak közbenjárá-
sával, az egyház mintha egy világi hatalmas gépezetként volna m ködtethet . Úgy gondoljuk, hogy 
ezek után nem lehet kétséges a hív k közt, hogy a reformáció mindezen, a Bibliához hozzátett tanítások 
értelmezésével kellet szembe nézzen, amit Isten munkált a hit emberein keresztül.  

Horkay László 

református  lelkész 

Miért nem vagyunk római katolikusok? 

  Kosuth út 
6 Hidi András  
30 Katona József  
33 Varga Béla 
38 Hidi Ferenc  
44 Jendrek Irina 
52 Balog Mária 
53 Katona János  
54 Deák Géza 
55 Pinte Kálmán 
57 Hete Erzsébet 
59 Nagy Sándor 
60 Nagy János 
61 Benedek Ferenc 
66 Katona Jolán 
67 Katona Ferenc 
70 Balog Mária 
71 Nyomó Éva 
73 Oláh Katalin 
81 Hidi Ferenc  
90 Szanyi M Béla 
  Kun Béla út 
8 Hidi Béla 
17 Balog Sándor 
21 Géci Kálmán 
37 Lelkes Erzsébet 
  Nagytemet  út 
4 Szanyi P Borbála 
19 Szatmári István 
23 Tóth Jolán 
  Garb út 
8 Pinte Kálmán 
15 Molnár János 
16 Balog Fialka 
  Csongor út 

12 Ráti János 
43 Szanyi Km Sándor 
91 Balog Sándor 
97 Fábián Zsuzsanna 
108 Bálint Borbála 
112 Szanyi Mária 

  Király út 
20 Bodnár Zoltán 
  Erd hivatal út 
7 Bátyi Zoltán 
14 Molnár Zoltán 
  Kékpatak út 

16 Tari Mária 
27 Ráti Margit 
31 Miskolci Erzsébet 
33 Deák Géza 
35 Ferencsik Erzsébet 
36 Hidi József 
  Virág út 
5 Hidi János 
8 Tóth Zoltán 
9 Hidi József 
53 Bakk Erzsébet 
  Éger út 
2 Verba Mária 
7 Katona Ferenc 
40 Ferencsik Ida 
43 Szanyi Km Ern  
  Sport út 

14 Balog Ferenc 
19 Molnár Sándor 
  Alvég út 
7 Vácsi István 
29 Bakk János 
39 Hete Borbála 
42 Szanyi M Piroska 
  Kucsárka út 
1 Szernyi András 
5 Misák Béla 
8 Balog László 
11 Benedek Zoltán 
16 Bálint János 
17 Hete Zoltán 
19 Tóth Ferenc 
26 Baksa Sándor 
  Kistemet  út 
7 Kupás István 

17 Szanyi F Éva 
20 Hidi Borbála 
25 Tari Erzsébet 
  Zrinyi Ilona út 
5 Pinte Sándor 
9 Hete Béla 
  Béke út 
9 Molnár Béla 
11 Benedek Erzsébet 
26 Hete Kálmán 
30 Deák Erzsébet 
41 Nyomó József 
43 Bálint Erzsébet 
44 Misák Zoltán 
45 Kis Ferenc 
51 Bálint Borbála 
56 Misák János 
  Kisdobronyi út 

17 Szanyi M Erzsébet 
19 Szernyi Margit 
22 Szanyi Jolán 
24 Deák Éva 
26 Balog Zoltán 
33 Szanyi Sándor 
34 Kovács Angéla 
41 Balog János 
46 Nagy Ferenc 
54 Molnár Sándor 
55 Balog Erzsébet 
63 Hidi Sándor 
64 Biró Ferenc 
71 Katona Jolán 
75 Pinte Margit 
78 Szanyi F Erzsébet 
82 Iván Zoltán 
95 Hidi Ferenc 
100 Géczi Dezs  
117 Katona Béla 
125 Badó Mária 

  Pet fi út 
1 Hidi Heléna 

9 Hete Erzsébet 
12 Hidi Jolán 
14 Hidi Sándor 
35 Kovács Ferenc 
40 Kovács István 
42 Badó Jolán 
  Tavasz út 

26 Szántó László 
47 Bálint Sándor 
49 Misák Béla 
  Széchényi út 

10 Ráti Ferenc 
  Vásártér út 
1 Mészár Sándor 
12 Fejes Jolán 
18 Kis Borbála 
19 Ráti Erzsébet 
21 Bálint Lajos 
22 Balog Erzsébet 
26 Szanyi M Margit 
29 Kovács Borbála 
30 Molnár Sándor 
35 Katona László 
  Nyirigyszeg út 
1 Pinte Erzsébet 
3 Katona Béla 
4 Kovács Piroska 
7 Süt  Mária 
10 Hidi P Ilona 
21 Bagu István 
24 Süt  Béla  
25 Süt  László 
26 Nagy Ferenc 
  Tábla út 
2 Géczi Sándor 
7 Molnár Kálmán 
19 B Balog Mária  
28 Szanyi Zoltán 
42 Molnár Ferenc 
55 Vinda Jolán 
58 Varga Margit 

60 Simon Jolán 
  Meliorátor út 
1 Benedek Kálmán 

2/A Cserepányi Hanna 
  Rákóczi út 
5 Máté Borbála 
9 Hete Ferenc 
17 Verba Erzsébet 
21 Katona Sándor 
22 Katona József 
25 Benedek Miklós 
28 Deák Pelagea 
30 Katona Borbála 
32 Sponták István 
36 Kopilec Viktor 
38 Balla Ferenc 
39 Remecki Jurij 
41 Süt  Kálmán 
43 Bara Katalin 
50 Badó József 
53 Katona Miklós 
54 Balog János 
60 Verba Béla 
64 Hidi Mária 
68 Kopasz Zoltán 
70 Hidi Mária 
  Internacionál út 
5 Vinda Borbála 
16 Katona Jolán 
20 Szanyi Kálmán 
  Ifjuság út 
6 Benedek Ferenc 
8 Molnár Ferenc 
14 Hidi Erzsébet 
18 Kis F József 

20/A Kikina László 
21 Hidi Sándor 
  Fürd  út 
3 Jani Tibor 

A mumpsz-vírus kizárólag emberi megbetegedést okoz. Csepp-
fert zéssel terjed. Kifejezetten ragályos, a fert zésnek kitett 
fogékony emberek 40-50%-a megkapja. A betegség lappangási 
ideje 18-21 nap. A betegség tünetei közül a legismertebb a fült  
körüli fájdalom és duzzanat. A fült mirigy, majd más nyálmiri-
gyek (nyelv alatti mirigyek, állkapocs alatti mirigyek) is duzzad-
tak lesznek, nyomásra és spontán is fájdalmasak. A duzzanat jól 
látható, a beteg gyermek arca jellegzetesen telt, gömböly  for-
mát vesz fel. A láz általában nem magas. A beteg fejfájásra, 
torokfájásra, általános gyengeségre panaszkodik. A mumpsz 
jóindulatú betegség, általában 1-2 hét alatt spontán lezajlik, de 
ritkán szöv dmények léphetnek fel. A pubertáskoron túl a férfi-
ak megbetegedéséhez gyakran társul egy- vagy kétoldali here-
gyulladás, mely nemz képtelenséget okozhat. Idegrendszeri 
szöv dményei - nem gennyes, magától gyógyuló agyhártyagyul-
ladás - ugyan gyakoriak, de általában nem súlyosak. Ritkább 
szöv dménye a hasnyálmirigy-gyulladás. A járványos fült mi-
rigy-gyulladásnak specifikus gyógyszere nincs. A gyulladás és a 
fájdalom enyhítésére hideg- és meleg borogatás váltogatása lehet 
jótékony hatású. Egyéb gyógyszeres kezelések a fájdalom- és 
gyulladáscsökkentés, a láz enyhítésében lehetnek csak haszno-
sak. Szteroid gyulladás gátlók alkalmazására csak súlyos szö-

dmények esetén kerül sor.  a mumpsz elleni véd oltás a köte-
lez  oltások közé tartozik. Trivalens, azaz háromkomponens  
oltás, amellyel egyidej leg immunizálnak a mumpsz, a kanyaró 
és a rubeola ellen. Az oltóanyag, a morbilli-mumpsz-rubeola 
(MMR) vakcina a három kórokozót él , gyengített változatban 
tartalmazza. A szervezetbe bejuttatott oltóvírusok szaporodásnak 
indulnak, gyengített voltuk miatt klinikai tüneteket azonban csak 
igen enyhe formában, az oltottak csekély hányadában hoznak 
létre. Láz fordulhat el  az oltás utáni 6. naptól kezd en, a 8-
10. nap táján pedig néhány kiütés jelenhet meg. Ritkán a fült -
mirigy megduzzadhat, oltási mumpsz alakulhat. Feln tt n kön 
ízületi duzzanat, az ízületek környékén kis bevérzés is kialakul-
hat. A betegek többsége magától gyógyul. A pubertáskoron túl 
lév  férfiaknál el forduló heregyulladás medd séget okozó 
hatásáról korábban már szóltunk. Ezekben az esetekben az el-
pusztult herecsatornákban megsz nik a spermiumok termelése, 
és legtöbbször lombikbébi módszer sem alkalmazható. Az ideg-
rendszeri szöv dmények legtöbbször enyhék, igen ritkán azon-
ban az agyvel -agyhártya gyulladás lehet súlyos, s t, halálos is. 
Más szöv dmények mint a hasnyálmirigy-gyulladás vagy n knél 
a petefészek-gyulladás többnyire nem okoz tartós egészségkáro-
sodást. A betegség lezajlása után életre szóló védettség marad 
vissza.  

MUMPSZ -  járványos fült mirigy-gyulladás  
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Bimba Tibor és Szilvási Edina     Misák István és Gál Nóra 

  Házasságkötések (November) 

 A Focisuli kárpátaljai viszonylatban is rend-
hagyó oktatási intézmény. Nem sok falusi 
település büszkélkedhet hasonló egyesületi 
alapon m köd  tehetséggondozó szervezet-
tel. Ehhez els sorban az kell, ho                                                                                         
gy legyen olyan sport- és kulturális mecénás, 
aki felvállalja  tehetséges gyermekek iránti 
elfogúltságát, támogatja a biztos alapok 
megteremtését,  tapasztalt edz k keze által a 
legjobbat biztosítva számukra. A Magyar 
Fiatalokért Sport és Kulturális Alapítvány 

(MFSKA) szervezésében létrejött a Nagydobronyi Focisuli tehetséggondozó osztály, 
amely a jó szervezésnek és a szakmai hozzá-
értésnek, s támogatóinak - a Kárpátaljai Ma-
gyar Kulturális Szövetségnek, s a Sting Sza-
badid központnak - köszönhet en szép sike-
reket ér el a korosztályos tornákon. Az ala-
pítvány elnöke Benedek Csaba, aki szerint az 
alapítvány célja az egészséges életmódra 
ösztönzésen túl a kulturális értékekre való 
nevelés, ápolás. Kés bbiekben a focisulin 
kívül szeretnének beindítani hagyomány r-

, színjátszó szakköröket is. Az MFSKA a 
min ségi edzésmunkához biztosította a 
sportfelszerelést, kiegészít ket, min ségi labdákat, a komplett mezt. A szervezet segítsé-
gével számos tornán vettek részt s értek el jó eredményeket: Beregszaszban a Beregvidék 
tornán az els  helyet szerezték meg, Ungváron harmadik helyet érték el a Juhász tornán, 
Egerben nemzetközi mérk zéseket játszottak, nyáron Záhonyi edz táborban vettek részt, a 
Nagydobronyi Krumplifesztiválon sorozatban az  els  helyett szerezték meg, Ungváron 
elismert edz jük Fülöp Sándor hetvenedik 
születésnapjára rendezett tornán második 
helyet érték el,  s legutóbb pedig a 
Nagydobronyi Községi Tanács segítségével 
részt vehettek felcsúton a Puskás Ferenc 
Labdarugó Akadémián egy válogatáson A 
focisuli további új korosztályokkal  b vül. 
Jelenleg már negyven gyerek rúgja a labdát 
az egyesület égisze alatt, a 2001-es és a 2003
-as korosztály. A kis focisták nagyon szere-
tik a Fülöp Sándor által végzett edzéseket. 

      A Focisuli létjogosultságát, jelent ségét az adja, hogy Kárpátalján példamutató a je-
lenléte. A magyar fiatalok nagyobb mérték  
élsportba való bevonásának sokrét  pozitív 
következménye lenne. Ha a nagydobronyi példa 
„ragadós” lesz, a kárpátaljai magyar fiatalok 
tömegesen csatlakozva az  élsporthoz valószí-

leg egészségesebb életmódot választanak és 
egészségesebb feln ttekké válnak, akik feltud-
ják vállalni a nemzeti öntudatot is. Az sem mel-
lékes, hogy a sok felfedezett, nem elkallódott 
tehetségb l több magyar feln tt focista fog 
kiválogatódni.       

                                                                      
További képek: www.nagydobrony.com.ua 

Magyar Fiatalokért Sport és Kulturális Alapítvány 

Véget ért a járási labdarúgó bajnokság szi szezonja. A feln tt csapat hatodik helyen végzett. A szezon 
értékelése Géci Béla edz l: amikor átvettem a csapat edz i feladatát, nehéz helyzetben voltunk. A csapat 
csupán az utolsó helyen volt s t a kiesés is fenyegette, azonban a kemény munkának köszönhet en ez megvál-
tozott. Az idényben sikerült felzárkózni több er s csapatot is sikerült legy zni. Az egyik bajnok esélyes csapat-
tal –Linci- is kemény küzdelem volt de ott is tudtunk gy zni. Dicséret illet minden csapattagot de szeretném 
kiemelni Bátyi Lászlót és Pinte Andrást akik teljesítményben több fiatalt is megszégyenítve játszottak. Továbbá 
kit  formában volt  Nagy Imre, aki “agresszív” játékával adott munkát b ven az ellenfél véd inek, nagy 
segítség volt a csapat számára Kupás Zoltán is parádés játékával. Szeretnék köszönetet mondani a csapat nevé-
ben Szilvási Zoltánnak aki támogatásával hozzájárult az utazásainkhoz és jelen volt szinte mindegyik mérk zé-
sünkön. Most egy kis pihen  következik aztán kezd dnek a téli alapozó felkészülések.  

Az ifi csapatunk a járási bajnokságban a harmadik helyen végzett. Edz jük Zán Attila a következ ket 
mondta: a 2011-es év nagyszer en alakult. Hosszú és kemény munka van mögöttünk. Az ifi csapat megnyerte 
a járási kupát mely óriási siker. Több szakért  szerint is a Nagydobronyi Ifi válogatott az egyik legjobban szer-
vezett és legszebb játékot bemutató csapat jelenleg a járásban, nagyon sok az igazán tehetséges gyerek. Bizo-
nyítja ezt az, hogy évente 1-2 kiemelked  tehetség  gyereket elvisz az ungvári vagy más sportiskola. Szeret-
ném megköszönni az egész szezonban nyújtott segítséget Bátyi Lászlónak, Sándor Andrásnak, Györke Sándor-
nak. Reméljük a következ  szezonban tudjuk hozni a már bizonyított jó formánkat, de talán jobbak is lehetünk.  

A járási bajnokság végeredménye feln tt csapatok: 

   

 
A járási bajnokság végeredménye ifi csapatok: 

A járási labdarúgó bajnokság szi végeredménye 

 Név 
Mérk zések 

száma 
Gy zelem Döntetlen Vereség 

Rúgott gól: Ka-
pott gól 

Pont 

1 Dubrivka 22 16 0 6 39:20 92 

2 Linci 22 14 3 5 54:25 89 

3 Csap 22 14 2 6 37:22 88 

4 Hugylovo 22 13 3 6 50:28 86 

5 Kincses 22 10 2 8 33:28 78 

6 Nagydobrony 22 11 1 10 34:35 76 

7 Nevicke 22 10 2 10 31:36 76 

8 Nagyláz 22 9 2 11 21:32 73 

9 Orihovci 22 7 6 9 32:33 71 

10 Onokóc 22 6 3 13 22:53 65 

11 Kamjanica  22 5 5 12 19:34 64 

12 Eszeny 22 1 1 20 11:41 28 

 Név 
Mérk zések 

száma 
Gy zelem Döntetlen Vereség 

Rúgott gól: Ka-
pott gól 

Pont 

1 Orihovci 22 17 2 3 66:15 75 

2 Nagyláz 22 15 2 5 43:28 69 

3 Nagydobrony 22 14 2 6 63:15 65 

4 Kincses 22 11 3 8 48:34 58 

5 Onokóc 22 10 4 8 25:41 56 

6 Dubrivka 22 9 5 8 24:41 54 

7 Csap 22 8 4 10 43:38 50 

8 Kamjanica 22 7 5 10 24:25 48 

9 Linci 22 7 5 10 43:47 48 

10 Hugylovo 22 8 2 12 32:51 48 

11 Nevicke 22 4 3 15 22:78 38 

12 Eszeny 22 2 1 19 10:28 18 

A napokban ünnepelte 3-ik születésnapját  

HADAR BIANKA 

Ebb l az alkalomból köszöntik t édesanyja, a Bátyi nagyszül k, dédszülei, keresztszülei, 
unokatestvérei: Szandika, Regina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Örökre imádjuk azt a napot, amikor a Jó Isten téged nekünk adott, Mert Istent l kapott 
ajándék vagy nékünk öröm tölti el szívünk, ha rád tekintünk. Ami egyetlen vágyunk, hogy 
te boldog légy, megtaláljon a fény és a békesség. Amíg a szívünk utolsót nem dobban sze-

retünk és féltünk mindenkinél jobban!” 

Köszönt  

Köszönt  

Anyakönyv (November) 
Születtek:  

Molnár Alex (Pet fi út 34) 
Szanyi Dorina (Erd hivatal út 4) 
Dávid Klaudia (Tábla út 71) 
Papp Zita (Kirova 67) 
Papp Annabella (Juzsna út 7) 
Balog János (Csongor út 47) 
Bara Sándor (Rákóczy út 48) 
Szanyi-Feri Sándor (Csongor út 43) 
Bogár Mirjam (Juzsna út 9) 

Meghaltak:  
Szanyi Borbála (Kossuth út 69) 
Molnár Jolán (Kisdobrony út 4) 
Szurmaj Lenke (Sumna út 8) 
Fábián Anna (Béke út 47) 
Papp Zita (Kirov út 67) 

2011. december 6-án ünnepli jubileumi születésnapját Varga Gizella a 
Nagydobronyi Polgármesteri Hivatal jegyz je. Ebb l a nevezetes alkalom-

ból szívb l köszöntik kollégái. 
„Evezz, evezz az élet tengerén, de ki ne köss a bánat szigetén. Legyen er d 

tovább is evezni, kik téged szívb l szeretnek viszont szeretni.                    
Boldog születésnapot!”  

Köszönt  

A Nagydobronyi Községi Tanács munkatársai születésnapja 
alkalmából köszöntik 

 Bocskár Máriát 

Kívánnak számára sok-sok boldogságot 
és hosszú életet. 

A Nagydobronyi Községi Tanács munkatársai születésnapja 
alkalmából köszöntik 

 Molnár T. Erzsébetet 

Kívánnak számára sok-sok boldogsá-
got és hosszú életet. 
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Nagydobrony 

Cím: Nagydobrony, Csongor út 2. Tel.: 714-325,  

www.facebook.com/nagydobrony 

További érdekességek háttéranyagok, fényképek, videók: 
http://www.nagydobrony.com.ua 

Email: nagydobrony.lap@gmail.com 

 

Lapunk megjelenését támogatja a Nagydobronyi 
Községi Tanács és a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség. 

 

 

 

Állami bejegyzési bizonylat ZT  416/08 

21.07.2006 

Ofszetnyomás egy nyomdai ív. Példányszám 1000. 

A lapot kinyomtatta a VAT Patent, Ungvár 

A lap ingyenesen jelenik meg havonta. 

A Nagydobrony havilapban lehet ség van magánszemélyek, vállalkozások intézmények részére  hirdetésre, reklámra, fényképes köszönt kre. Egy apró-
hirdetés díja egy hónapra 10hr. Fényképes köszönt  30 hr. A reklámok díja: 50 cm2 = 30 hr. Minden hirdetés és köszönt  megjelenik Nagydobrony hi-

vatalos weboldalán is. A hirdetéseket személyesen lehet feladni. Érdekl dni a Stingben és telefonon lehet. Tel.:099-9679-194 

Mez gazdaság 

Mint a paprika esetében is tárgyaltuk végs  soron a piac, a vásárló dönti el milyen fajtájú (alakú, szín , 
íz ) paradicsomot termeljen a munkájából megélni akaró kertész. A vásárló els sorban a szemével 
választ, tehát a paradicsom legyen 150-200 gr-os, fényes felszín , mélypiros lehet leg, rajta a frissessé-
get jelz  csészelevél, tapintása kell en kemény, lehet akár fürtös is. Ízre – édeskés – savas, (a fajtára 
jellemz  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 termeszt nek komoly pénzekért vet magot 
vásárolnia? Azért, mert a kialakult paradicsom termeszt  körzetek viszonylag messze alakultak ki a 
végs  felhasználótól, a vásárló háziasszonytól, azért mert a banekereskedelem (termel -felvásárló- 
viszonteladó-felhasználó) esetenként jelent s távolságra szállítja az árút és azt szeretné, hogy a paradi-
csom bogyók min ségromlás nélkül kerüljön a pultra. Ezért a nemesít k az éréslassító gének beépítésé-
vel hozták létre a hosszan pulton tartható (LSL) paradicsom hibrideket, amelyben az élénk piros szín 
kialakulása után 2-3 héttel fejjez dik be a biológiai érés, a paradicsomra jellemz  íz, cukor – és zamat-
anyagokkal. Vagyis gyakorlatilag az érettnek t  bogyó több napot eltölthet szállítás közben a boltok 
pultján, míg igazán érezhet vé válik. Az ilyen lánckereskedelemnek megfelel  fajta jellemz en hibrid 
és így elég sokba kerül. Milyen a jó fajta a termeszt  szempontjából:- alaktanilag passzoljon a fóliaház 
belméretéhez; - a bogyóméret legyen a piaci elvárásoknak megfelel ; - kössön, színesedjen extrém 
forróságban is; - a rezisztenciasora legyen minél hosszabb; - a vet mag ára legyen értékarányos a fajta 
teljesít képességével. Vegyük sorra a fenti szempontokat: 1. Alaktanilag a paradicsomnövény lehet 
determinált vagy folytonos (índeterminált) növekedés . A folytonos növekedés  fajták f  szára kedve-

 körülmények között növekszik és akár több méter hosszú is lehet. Az els  6-8 levél után megjelenik 
az els  virágfürt majd 3 levél és újabb fürt. Mivel a tenyész csúcs sohasem áll le, így alkalmasak hosz-
szúkultúrás termesztésre. Szabadföldi, kordonos termesztésre is ilyen fajtákat használunk. Mivel a vi-
rágfürtök viszonylag ritkán helyezkednek, ezért az érésük is elhúzódó, de a bogyóik hosszú id n ke-
resztül folyamatosan érnek. Ezen fajták tenyészterület-idénye is nagyobb (tehát lehet spórolni a palán-
tával). Ahhoz, hogy az índeterminált fajtákban meglev  termesztési potenciált kihasználhassuk, elég 
magas, 4 métert meghaladó gerincmagasságú növényház kívánatosra determinált fajták f szára általá-
ban 2-5 fürt megjelenése után a tenyész csúcs virágfürtben végz dik. A virágfürtök között 1-2 levél 
jelenik meg. A fél determinált fajták átmenetet képeznek a két széls séges típus között. A f hajtás álta-
lában a 7-8 fürt után lezárul. A fürtök között alul 3, a fels bb szinteken pedig 2 levél alakul ki. A deter-
minált – fél determinált alakkör éréslefutása koncentrált így alkalmas korán, jó árfekvés , nagy tömeg  
paradicsom termesztésére. Jól használható a kisebb légter  berendezések hasznosítására, úgy tavaszi 
mint szi hajtatásra. Kedvez  körülmények között egy a tavaszi hajtatásból származó növényen egy-
egy oldalhajtás átveheti a f szár szerepét és szre az állomány még egyszer berakódik paradicsommal, 
alig kisebb tömeg  termést hozva, mint tavasszal.  Minden háziasszony tudja milyen a friss fogyasztás-
ra 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 méret  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. Napjainkban van 
bizonyos felfutása a narancs -, citrom - , barna -, rózsaszín  paradicsomnak vagy alakra az ovális -, 
körte -, ökörszív – formájának 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 be ládázásnál, kiszállításnál felsértheti a többi bogyót és rothadást 
idézhet el . Tehát ha a keresked  nem honorálja kell képen a többlet munkánkat, akkor ne er ltessük a 
csészelevéllel való szedést. A fürtösen szedett paradicsom inkább a szupermarketek el írása, így ná-
lunk még nem terjedt el a termesztése.  Érdemes figyelni arra is különösen szabadföldön, kordonon 
termeszt knek, hogy a nagy bogyójú fajták inkább hajlamosabbak repedésre, mint a kisebb 120-130 g 
bogyójúak. -Remélhet leg minden paradicsomtermeszt  tudja, hogy a fóliasátorban szabályozni kell a 
légh mérsékletet. Hideghajtatásban ez leginkább 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 légh mérséklet felett a virág nem termékenyül meg, a piros szín nem alakul ki, 
hanem sárga marad. Kézenfekv  módszer a h mérséklet csökkentésére a szell ztetés, árnyékolás, párá-
sítás, ventilátor alkalmazása. Választhatunk olyan fajtát is, amelyik extrém körülmények között is jól 
köt, színesedik.  A paradicsomot sok kórokozó és szi kártev  veszélyezteti tavaszi és szi termesztés 
során léphet fel leginkább a paradicsom vész (a paradicsom fitoftorózisa). Szell ztetéssel, f téssel, 
okszer  növényvédelemmel, fajtaválasztással védekezhetünk ellene. Ellenálló fajták termesztésével, a 
vírusátvitelért felel s kártev k pusztításával védekezhetünk (megel  módon) a vírusbetegségek ellen. 

tött létesítményekben el bb-utóbb fonalféreg fert zéssel is számolnunk kell. Talajfert tlenítéssel 
ideiglenesen védekezhetünk, de az igazi megoldás a konténeres termesztés az oltott palánta használata 
vagy a fonalféreg fert zésnek ellenálló fajták termesztése. A talajból támadó u. n. gyengültségi kóroko-
zók (fuzárium verticillium) ellen is védekezhetünk megfelel  fajtaválasztással. A fentebb elmondottak 
jelzik, mennyire fontos a katalógusokban feltüntetett rezisztenciasor. A termesztés jövedelmez ségét 
meghatározó tényez  az olyan fajta kiválasztása, amely megfelel mind a piaci igényeknek, mind a ter-

helyi adottságoknak. Általános a hibridvet magok használata amiket a vet magcégek aranyáron 
kínálnak. A vet magok ára elérheti a termesztési érték 5 – 10% -át is, ám a termesztés biztonsága, a 
fajták term képessége mindenképen indokolja a hibridvet mag használatát. Továbbszaporítás céljából 
a hibrid paradicsom bogyójából magot fogni nem érdemes.  

rhidi László, a Terra Dei szaktanácsadója 

Hirdetések 

A paradicsom fajtaválasztása hajtatásban és kordonon  

A Nagydobronyi weblappal kapcsolatban, szívesen fogadunk bár-
kit l képeket, akár régi fényképeket, videókat rendezvényekr l, 
ballagásokról, falunapokról. Valamint  ha valakinek bármilyen 
ötlete, kérése van a weboldallal kapcsolatban jelezze az oldalon 
(milyen tartalmakat szeretnétek látni a legszívesebben). Cím: 

www.nagydobrony.com.ua 

Korrepetálást, különórát vállalok 
angol nyelvb l. Alapoktól a fels -
fokig, bármely korosztály számá-
ra. Érdekl dni az alábbi számon 

lehet: 099-32-19-207 

Nemrég ünnepelte 34-ik születésnapját 

Szilvási János 

Ebb l az alakalomból köszönti t családja, 
rokonai és barátai. 

„Isten éltessen sokáig, pénzben járjál bokáig, 

 búbánatot sose lássál, s akit szeretsz azzal háljál! „ 


