
 

 

 

 

 

 

 

 

NAGYDOBRONY 

2011. December 

                   A NAGYDOBRONYI KÖZSÉGI TANÁCS lapja 

A községi tanács felszólít mindenkit, hogy rendezze a 
szemétszállítással kapcsolatban tartozását, amennyi-
ben 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 Ráti Anitánál!  

Figyelem! 

A Sting szabadidőközpont az év utolsó napján ismét megtartja hagyomá-
nyos „Szilveszteri rendezvényét”. Búcsúztasd barátaiddal az évet nálunk 
ahol exkluzív szilveszteri menüvel és egészestés táncmulatsággal várunk 

mindenkit. 

Asztalfoglalás korlátozott számban! 

További részletek a helyszínen! 

A Nagydobronyi Községi Tanács kellemes, békés Karácsonyi Ünnepeket 
valamint Boldog Új évet kíván minden nagydobronyi lakosnak. 

Testvérvárosi kapcsolat kialakítása Nagydobrony és Biatorbágy településsel   

B i a t o r b á g y  V á r o s  Ö n k o r m á n y z a t  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k 
158/2011. (09.15.) Öh. sz. Határozata: Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta  az új testvérvárosi kapcsolatok létrehozásáról készült előterjesztést. 
A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat Nagydobrony, a 
mai Ukrajna területén található településsel, lehetséges testvérvárosi kapcsolat kialakítása 
érdekében.  

Olvasói levél: Advent 

                                        Advent 

Itt a várakozás, elérkezett „Advent”. 
 Várjuk-e Megváltónk, ki értünk tett mindent?  

Futunk utjainkon tovább értelmetlen? 
Vagy a keskeny utat megtaláltuk itten?  
A várakozás már nem kis Jézus várás,  

hanem a Mennyei Király szívünkbe fogadás.  
Mert kétezer éve szól a prófécia, 

 de kevés embernek visszhangzik szívhangja.  
Pedig Útmutatónk, az Isteni gyermek,  

Életét fizette, hogy megmentsen minket.  
Örök szeretete, amely mindnyájunké,  

    Hálára kötelez, nyissuk szívünk Felé. 

H. Mária 

2011.November.27 

A Községi Tanács Felhívása 

A községi tanács tájékoztatja a lakosságot, hogy az ünnepekre való 
tekintettel az ügyintézés 2012.január 15-ig szünetel.  

A Nagydobronyi Kommunális Vállalat felhívása 

A korábbi közgyűlési döntés értelmében a szemétszállítás díja  

2012. január 1-től változik, az új tarifa 2 hrivnya/fő/havonta.  

VÁLLALKOZÓK FIGYELEM! 

Tisztelt Nagydobronyi vállalkozók! 

Értesítjük a vállalkozókat, hogy 2012 január elsejétől változik az adózás mértéke és össze-
ge, ami vonatkozik a fix (фіксований податок), és az egységes (єдиний податок) adó-
zókra is. A jövedelem mértékétől függően, mindkét adózó kategória csoportokba oszlik. 
Az első kategóriába tartozik mindenki, akinek a forgalma nem haladja meg a 150 ezer 
hrivnyát, és nem alkalmazhat munkást. A második kategóriába tartoznak azok, akiknek a 
forgalma nem haladja meg az 1 millió hrivnyát , és nem több, mint 10 munkást alkalmaz-
nak. 

A fix adózók közül az első kategória 10% át kell, hogy fizesse (adózza) a hatályos törvé-
nyek által megállapított 2012 január elsejei minimál bérnek, a második kategória pedig a 
minimálbér 15% és 20 % át kell hogy fizesse az államnak, függően a vállalkozások gaz-
dasági szakosodásától.  

Az egységes adózóknál az első kategóriának 10%-át, a második kategóriának pedig 20 % 
- át kell fizetni a 2012. január elsejei minimálbérnek, ami 1041,00 hrivnya. 

 Nagydobronyi Községháza. 

A Községi Tanács Felhívása 

2012. Január 1-től „A NAGYDOBRONYI TŰZOLTÓSÁGÉRT JÓTÉKONYSÁGI 
ALAPITVÁNY” számára megállapított lakossági hozzájárulás min. 20 hrivnya 

(évente minden családtól) befizetése megkezdődik. Kérünk mindenkit időben ren-
dezze a befizetést, valamint továbbra is várjuk a helyi vállalkozók támogatását is. 

Befizetés Ráti Anitánál a községházán. 

A 2011-es év folyamán a Nagydobronyi Községi Tanács:  

2948 különböző igazolást adott ki a lakosság számára, 

651 meghatalmazás lett hitelesítve, 

1152-en fordultak szóbeli információkért a tanácshoz, 

45 írásbeli kérvény futott be a lakosságtól a tanácshoz és végrehajtó bizottsághoz, melyek 
főleg ingatlan és föld privatizációról szolnak. 

A 6.összehívású, újonnan választott Nagydobronyi Községi Tanács 2010. november.10-ei 
első ülésétől mostanáig 134 határozatot hozott,  a Nagydobronyi Végrehajtó Bizottság idén 
52 határozatot fogadott el. 

A lakossági-, a háztáji- és mezőgazdasági földterületek, valamint az ingatlanok, a jószágál-
lomány  nyilvántartására 2011-ben 19 új gazdakönyv jegyzett be, ami 5 évre szól. 

A 2012-es évben is állunk rendelkezésükre, szeretettel várunk mindenkit. Fogadónap kedd 
és csütörtök.  

A Községi Tanács 2011-es beszámolója 
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A listán szereplő személyeket megkérjük rendezzék szemétdíj tartozásukat 

„Meglátogatott minket a Naptámadat a magasságból, hogy megjelenjék 

azoknak, akik a sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek, hogy igazgassa 

a mi lábainkat a békesség útjára!” (Luk. 1: 78-79) 

 

Ahogyan közeledik a karácsony, egyre több a fény. A nagyvárosok fényárban úsznak, de a 
legkisebb tanyán is fénylik egy kis karácsonyfa valahol. Divattá vált a karácsonyi kivilágítás, 
sőt már a házak falai, a fák is sziporkáznak a fénytől. De vajon elég lenne a világ minden 
mesterséges fénye, hogy a bűnnek éjszakáját és a halál sötét völgyét megvilágítsa? Mert az 
Isten Igéje lelki sötétségről beszél. Arról a rettenetes sötétségről, amelybe került az ember az 
első bűneset óta. Hányan vannak, akik azt sem tudják, miért élnek ezen a földön. Isten nélkül 
telnek napjaik, Isten nélkül ünneplik a karácsonyt, és Isten nélkül halnak meg.  

Milyen nagy ajándék az Isten Igéje számunkra, amelyre jól tesszük, ha figyelmezünk, mint 
sötétben világító szövétnekre. Milyen jó, hogy a világ Világossága, Jézus Krisztus  utat mu-

tat nekünk a menny felé. És mi lett volna ezzel a világgal, ha a Naptámadat nem látogatott 
volna meg a magasságból? Mert a Naptámadat maga Jézus Krisztus, akinek a születésére 
emlékezünk karácsonyban. Ahogyan a Betlehem mezején virrasztó pásztorokat mennyei 
fény ragyogta be, hasonló világosság gyúl fel a hívő ember szívében is, aki Jézus Krisztus-
ban felismeri a Megváltóját.   

Kedves Testvérem, mit ér az életed Jézus nélkül? Mit ér a mulandó karácsonyi ajándék, ha az 
igazi Ajándékot nem fogadod el?  Hiszen miért nem kell Jézus a legtöbb embernek? Ma is az 
a helyzet, ami Jézus földi ittlétének idejében volt, hogy „az emberek inkább szerették a sötét-
séget, mint a világosságot, mert az ő cselekedeteik gonoszok valának.” Ahol nincs lelki vilá-
gosság, ott önzővé válik az ember. Csak egy célja van, a saját vágyainak a kielégítése, az 
anyagi javak gyűjtése mások kárára, szeretet nélkül, megbocsátás nélkül, Isten nélkül. A ka-
rácsony is csak annyiban ünnep számára, amennyiben jót mulathat. Figyeljétek csak a világ 
karácsonyát, miről szól ott minden? Arról, hogy mit és hol vásároljunk, mit szokás sütni főz-
ni, milyen szokások és hagyományok fűződnek az ünnephez, stb.  

Ezért hangzik a karácsonyi evangélium, hogy Jó Hírt is halljanak az emberek. Meglátogatott 
minket a Naptámadat a magasságból. Megszületett Krisztus, aki azért jött, hogy megszaba-
dítsa népét annak bűneiből. Nagyon kilátástalan a helyzeted? Mélyre sűlyedtél? Sokszor úgy 
érzed, már senki nem szeret, de te sem tudsz már igazán szeretni? Már odáig jutottál, hogy a 
disznók moslékjából sem adnak neked?   

Ó, szállj magadba, és felkelvén menj vissza az atyai házba. Mert azért jött Jézus, hogy Ő 
legyen az Út, az Igazság és az Élet, hogy általa visszataláljunk ahhoz az Istenhez, aki Jézu-
sért gyermekeivé fogadott minket. Valakik pedig Őt, Jézus Krisztust befogadták, hatalmat 
adott azoknak, hogy Isten fiai legyenek.   

Azokhoz is eljött a Naptámadat, akik a halál árnyékában voltak. A halálfélelem az ember 
egész életét beárnyékolja. Már a bölcsőben is ott leselkedik ránk. Az ember tehet bármit, 
nincs menekvés a halál elől. Rang, hatalom, pénz, tudás vagy szórakozás nem tartóztathatja 
fel a halált. Ez az ember tragédiája, hogy  bármit alkot, mindent beárnyékol a halál bizonyos-
sága. „Csak az a vég, csak azt tudnám feledni!” – így kiált Ádám és minden ivadéka. 

Halál ellen nincs orvosság. Eddig jut el az emberi bölcsesség. De van orvosság a halál ellen! 
Még ha a halál árnyékának völgyében járok is nem félek, mert te velem vagy. Velem vagy 
Immánuel, velem vagy minden napon a világ végezetéig, mert harmadnapon feltámadtál a 
halottak közül és hatalmad van arra, hogy örök életet adj a benned hívőknek. A halál árnyé-
kában is felragyog a fény, Isten ma is azt üzeni: ti ne féljetek, mert született néktek ma a 
Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő 
egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete le-
gyen.” (Ján. 3:16) 

Minden kedves olvasónak szeretetben gazdag és Istentől megáldott karácsonyi ünnepeket 
kívánok. 

Testvéri szeretettel Horkay László 

Békés, csendes, meghitt Karácsonyi Ünnepeket  

Az igaz világosság. 

Immunerősítés házilag 

Immunrendszerünk a szervezet egyik legfontosabb egysége, 
amely megvéd a baktériumoktól és vírusoktól. Az őszi-téli hóna-
pok előtt nem árt megerősíteni, hogy működése hatékonyabb le-
gyen. Fontos, hogy az immunrendszert egyensúlyban tudjuk tarta-
ni, hogy képes legyen felismerni és elpusztítani a kórokozókat, de 
ne legyen túl aktív, és ne támadja meg a szervezetet.  Az immun-
rendszer legnagyobb ellensége a folyamatos stressz, a hajszolt 
munkahelyi légkör, a túlzott aggodalom, a veszekedés és a féle-
lem. Mindezek hatására a mellékvese a normálisnál több kortizol 
hormont termel, ez pedig megzavarja az immunsejtek működését, 
tehát gyengíti a test egész védekező rendszerét. Ha ellensúlyozni 
akarjuk a negatív hatásokat, tenni kell azért, hogy az immunrend-
szer kellőképpen erős maradjon. Ennek több módja is van, a leg-
fontosabbak: megfelelő mennyiségű és minőségű alvás, rendsze-
res mozgás, kiegyensúlyozott táplálkozás és rendszeres váltózu-
hany, illetve szaunázás. A szervezet alvás közben töltődik fel. 
Ilyenkor csökken a stressz hormonok szintje és a vérnyomás, las-
sul a pulzus, és minden életfunkció energiatakarékos üzemmódra 
vált. Így az immunrendszer használhatja az összes fennmaradó 
energiát, hogy ellenőrizze a komplett védelmi rendszert. Az alvás-
igény egyéni, mint az ujjlenyomat, de átlagosan legalább hat–
nyolc óra kell a teljes regenerálódáshoz. Mozgás közben a szerve-
zet fokozottan termeli a védősejteket, amelyek aktívabbak, jobban 
növekednek, és ütőképesebbek, mint általában. Ebből a szempont-
ból ideális mindenféle, kitartást igénylő mozgás. Ez lehet hetente 
háromszor harminc–negyvenöt perc kocogás, gyaloglás, kerékpá-
rozás vagy úszás. Fontos, hogy a pulzus kissé megemelkedjen, 
ugyanis csak ilyenkor vesz fel több oxigént a szervezet.. Ennek 
hatására javul a belső szervek és az izmok vérellátása, az anyag-
csere pedig csúcsteljesítményen pörög. A szükségtelen anyagok 
leépülnek, és új sejtek képződnek. Emellett a mozgás elősegíti a 
boldogsághormonok (endorfinok) termelődését, a jó közérzet 
pedig kedvező hatással van a védekező rendszerre. A szervezetnek 
sok vitaminra, nyomelemre és ásványi anyagra van szüksége az 
immunsejtek létrehozásához. Ezeket pedig leginkább zöldségek-
ből, salátákból, gyümölcsökből és teljes kiőrlésű lisztből készült 
termékekből tudja felvenni. Aki naponta ötször fogyaszt zöldséget 
vagy gyümölcsöt (pl. egy pohár paradicsomlé, egy alma vagy egy 
tál saláta), az lemondhat a vitamintablettákról. Tanulmányok és 
kutatások szerint ugyanis a friss élelmiszerekből felvett értékes 
anyagokat sokkal jobban tudja hasznosítani a szervezet. A heti 
ötszöri váltózuhany (legjobb reggelente meleggel kezdeni, válta-
kozva folytatni, majd hűvössel befejezni) és a szaunázás karban-
tartja az ereket, hiszen ritmusosan összehúzza-kitágítja 
őket. Ezáltal javítja a vérellátást, átmelegíti a testet és fitten tartja 
az immunrendszert. A váltózuhany és a szauna egyensúlyt teremt 
az idegrendszerben, feloldja a görcsöket és egészségesebbé tesz.  

  Kossuth út 
6 Hidi András  

30 Katona József  

38 Hidi Ferenc  

44 Jendrek Irina 

53 Katona János  

54 Deák Géza 

55 Pinte Kálmán 

57 Hete Erzsébet 

59 Nagy Sándor 

60 Nagy János 

66 Katona Jolán 

71 Nyomó Éva 

73 Oláh Katalin 

81 Hidi Ferenc  

90 Szanyi M Béla 

  Kun Béla út 
8 Hidi Béla 

21 Géci Kálmán 

37 Lelkes Erzsébet 

  Csongor út 
12 Ráti János 

43 Szanyi Km Sándor 

91 Balog Sándor 

97 Fábián Zsuzsanna 

108 Bálint Borbála 

112 Szanyi Mária 

  Nagytemető út 
4 Szanyi P Borbála 

  Garb út 
8 Pinte Kálmán 

16 Balog Fialka 

  Király út 
20 Bodnár Zoltán 

  Erdőhivatal út 
7 Bátyi Zoltán 

  Kékpatak út 
16 Tari Mária 

27 Ráti Margit 

31 Miskolci Erzsébet 

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 Ernő 

  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 

16 Bálint János 

17 Hete Zoltán 

  Kistemető 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 

  Petőfi út 
1 Hidi Heléna 

9 Hete Erzsébet 

35 Kovács Ferenc 

40 Kovács István 

42 Badó Jolán 

  Kisdobronyi út 
17 Szanyi M Erzsébet 

19 Szernyi Margit 

22 Szanyi Jolán 

24 Deák Éva 

26 Balog Zoltán 

33 Szanyi Sándor 

34 Kovács Angéla 

46 Nagy Ferenc 

54 Molnár Sándor 

55 Balog Erzsébet 

63 Hidi Sándor 

71 Katona Jolán 

75 Pinte Margit 

78 Szanyi F Erzsébet 

82 Iván Zoltán 

95 Hidi Ferenc 

100 Géczi Dezső 

117 Katona Béla 

125 Badó Mária 

  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 Sütő Mária 

10 Hidi P Ilona 

21 Bagu István 

24 Sütő Béla  

25 Sütő László 

26 Nagy Ferenc 

  Tábla út 
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 

  Széchényi út 
10 Ráti Ferenc 

  Fürdő út 
3 Jani Tibor 

  Tavasz út 
26 Szántó László 

47 Bálint Sándor 

49 Misák Béla 

  Rákóczi út 
5 Máté Borbála 

9 Hete Ferenc 

17 Verba Erzsébet 

21 Katona Sándor 

22 Katona József 

28 Deák Pelagea 

30 Katona Borbála 

32 Sponták István 

36 Kopilec Viktor 

38 Balla Ferenc 

39 Remecki Jurij 

41 Sütő Kálmán 

43 Bara Katalin 

50 Badó József 

53 Katona Miklós 

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 

14 Hidi Erzsébet 

20/A Kikina László 

21 Hidi Sándor 

Felhívjuk a nagydobronyi lakosok figyelmét, hogy a hulladék elszállítása a két ünnep között, 
változatlan.  

A 2012-es évben pedig január 3-tól kezdődik a szemét elszállítása.  

Újdonságok a 
Nagydobrony hivatalos 

weboldalán 

 

Településünk legfrissebb 
hírei 

 

 

Hírek Kárpátaljáról 

 

 

Nagydobrony legpontosabb 
időjárás előrejelzése 

 

 

Folyamatosan frissülő kép és 
videó galéria 

 

 

 

 

www.nagydobrony.com.ua 
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Érdekességek, sport, köszöntők 

                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katona András (Tavasz út 13)  
és Tóth Marianna (Tiszaújfalu) 

Szanyi László (Kossuth út 43) 
és Molnár Nikolett (Tavasz út 60) 

  Házasságkötések (November) 

Köszöntő 

Anyakönyv (DECEMBER) 
Születtek:  

Kulcsár Attila (Tavasz út 14) 
 
 
 
 
 
 

Meghaltak:  

Bogár Vilma (Juzsna út 10) 
Pinte József (Ifjúság út 3) 
Pinte Margit (Béke út 7) 

A Nagydobronyi Községi Tanács mun-
katársai születésnapja alkalmából kö-

szöntik 

 Szanyi  Erzsébetet  

Kívánnak számára sok-sok boldogságot 
és hosszú életet. 

A karácsonyfa állítás története 

“Soha ne hullasd el a leveleidet. Akkor is virulj és zöldülj, amikor a többiek levéltelenül sorvadoznak. 

Te légy a legdélcegebb és legszívósabb minden társad között, élj meg mindenütt. Légy az emberek 

öröme, és emlékezetünkre rajtad gyújtsanak karácsonyi gyertyát.”  

A karácsonyi életfa, termőág, ősi, mágikus jelképe az évről-évre megújuló természetnek, mely foko-

zatosan bibliai elemekkel ötvöződött az európai keresztény hagyományban. A karácsonyfa elterjedése 

előtt általános volt ennek állítása a magyar nyelvterületen. A termőágakat rozmaring-, nyárfa-, bürök-, 

kökény ágakból készítették. Gerendára vagy a szobasarokba függesztették. Aranyozott dióval, piros 

almával, pattogatott kukoricával díszítették. A karácsonyfa - állítás szokásának előzménye európai 

eredetű, középkori szokás. Mivel Ádám-Éva napján előadták a teremtés történetét, melyben szerepelt 

a paradicsomi életfa – a tudás fája -, az almán kívül rákerült a kígyót jelképező lánc is. Az almafát 

télen nem fenyőfával, hanem örökzölddel helyettesítették. A karácsonyfa és a karácsonyi termőág 

állításának szokása sokáig egymás mellett élt, s díszei sokáig azonosak voltak. A Karácsonyfa sza-

vunk kétszáz éve még a földesúr részére karácsonyi adóként szállítandó tűzifát jelentette. Mai jelenté-

sét a német Weihnachtsbaum tükörfordításaként nyerte. A karácsonyfa-állítás szokása protestáns, 

evangélikus gyakorlatból ered. Egyes források szerint a karácsonyfa-állítása a Rajna felső szakaszá-

nak vidékén alakult ki a XVI, XVII. században. Más források szerint Skandináviából származik, és a 

harmincéves háború (1618-1648) idején jutott el Németországba a svédek európai hadjáratai során. A 

XVI. századi Elzász erdészeinek szóló utasításokból kiderül, hogy városi polgárok és céhtagok az 

erdőkben karácsonyi "májusfákat" vágtak. A rendeletek megszabták, hogy egy polgár csak egy fát 

vághatott ki, és ez nem lehetett 3 lábnál magasabb. Később rendeletekben tiltották meg a fenyőfák 

kivágását, de a szokás terjedését már nem tudták meggátolni. A XVIII. század első felében a szászor-

szági Zittauban annyi feldíszített gyertyás karácsonyfát állítottak, ahány megajándékozott személy 

volt a családban. A karácsonyfának német nyelvterületen való gyors elterjedéséhez bizonyára Goethe 

is hozzájárult, aki a Werther szerelme és halála című, 1774-ben Lipcsében megjelent levélregényében 

így ír róla: "... Werther arról beszélt, hogy mennyire fognak örülni a kicsikék, és arról az időről, ami-

kor egy-egy váratlan ajtónyílás és a gyertyákkal, cukorkával és almával tündöklő fa paradicsomi bol-

dogságba ragadja a lelket." Berlinben a XIX. század első évtizedeiben kezdtek karácsonyfát állítani. 

Innen jutott el Bécsbe, ahol az arisztokrata- és művészkörökben gyorsan elterjedt. A század közepén 

már a legszegényebb bécsi családok sem ünnepeltek karácsonyfa nélkül. Érdekes adat, hogy amikor 

1860 karácsonyakor Erzsébet királyné Madeira szigetén volt gyógykezelésen, Ferenc József e távoli 

helyre is küldött neki feldíszített fenyőfát. Angliába a német Szász-Coburgi Albert, Viktória királynő 

férje vitte az első karácsonyfát.  A karácsonyfa-állítás eleinte csak az arisztokrácia körében volt szo-

kás, de az 1840-es évektől már a módosabb polgároknál is divatba jött majd a falusi lakosság körében 

is. Érdekesség, hogy a reformkorban még minden gyermek külön-külön kapott karácsonyfát, később a 

lányok és a fiúk együtt kaptak egy külön fát, míg napjainkban egy család egy fát állít. A szentestei 

családi ünnep el sem képzelhető karácsonyfa nélkül. A tőlünk északra eső országokban mindig nagy 

becsben tartották a fenyőt. Örökzöld ágai az élet folytonosságát hirdették és azt a meggyőződést, hogy 

az élet úrrá tud lenni a halálon, s a természet téli tetszhalálát az újjászületés, a tavasz követi.  

A karácsonyfa díszítése: A díszítés is nagy változásokon ment át az évszázadok során. Régebben 

már a karácsony előtti hetekben hozzáláttak az asszonyok a mézeskalács-figurák sütéséhez. 

Aminek receptjét most leírjuk, hogy olyan mézeskaláccsal díszíthessék karácsonyfájukat ami az idő 

múlásával nem hogy megkeményedne, hanem megpuhul.  

A karácsonyi ajándékozás: A karácsonyi ajándékozás a karácsonyfa - állítás szokásánál is újabb. 

Régen a kántálók, a betlehemezők, a köszöntők kaptak ajándékot. Azok is ételfélét és legfeljebb egy 

kis pénzt. A karácsonyi ajándékot az asztal alá tették, mert fát nem állítottak. Egy marék szénára ün-

neplő kendőt terítettek, s erre tették a gyerekeknek diót, almát, mézeskalácsot, egy-egy ruhadarabot, 

akik úgy tudták, hogy mindezt a Jézuska hozta. Általában mindenütt a karácsonyfa és a rajta lévő 

nyalánkságok jelentették az ajándékot. Manapság viszont a legtöbb ember,nem a szeretetre gondol, 

hanem minél nagyobb, drágább ajándékozásra. Ne essünk a reklámok és a drága ajándékok bűvöleté-

be, a kicsi ajándék is ajándék a szeretet és az együttlét a fontos szent karácsony ünnepén. 

I. MFSKA ifjúsági labdarúgótorna 

2011. November 26-án, szombaton a 
nagydobronyi műfüves pályán hagyományteremtő 
ifjúsági labdarúgótornát rendezett a Magyar Fiata-
lokért Sport és Kulturális Alapítvány. A 2001-es 
korosztályból négy csapat mérte össze a tudását 
a z  é v e t  l e z á r ó  f o c i t o r n á n . 
A zord időjárás ellenére a fiatalok küzdelmes csa-
tákat vívtak, s a végső győzelmet a Nagydobronyi 

Focisuli szerezte meg Beregszász válogatottja előtt. 
A dobogó harmadik fokára Bakos csapata állhatott. 
Az első három helyezet kupával térhetett haza, vala-
mint mindenki kapott emléklapot és érmet is. Köszö-
net illet minden szülőt aki elhozta gyerekét a rossz 
időjárás ellenére is. Reméljük a következő megmé-
rettetés már szebb időben kerül megrendezésre.  
További képek: www.nagydobrony.com.ua 

Szilveszteri menü 

Az ünnepnapoknak megvan a sajátos, 

bensőséges hangulata, ezt a hangulatot 

pedig az ünnepi ételekkel tehetjük fénye-

sebbé. A magyar konyha ezeréves tapasz-

talatait felhasználva olyan ünnepi ételeket 

ajánlunk melyek magukban hordozzák a 

hagyományos konyha legfőbb vonásait, de 

jelen korunkhoz igazodnak. Ezek az ételek 

úgy hagyományosak és az évszázados 

ízlésnek megfelelőek, hogy közben korunk 

táplálkozási követelményeinek is megfe-

lelnek. Más oldalról nézve úgy modernek, 

korszerűek, hogy közben a klasszikus 

magyar konyha értékeit is magukban hor-

dozzák. Régi paraszti hagyományok sze-

rint az újévi jókívánságoknak nagy jelentő-

ségük van, befolyásolják a következő évi 

munkát, a termést, az újévi cselekedetek 

hatással vannak az egész évre. Így a szil-

veszteri újévi ételek is a jövőt meghatáro-

zó tulajdonságokkal bírnak. Szilveszter 

estéjén nem szabad malacot enni, csak 

halat, nyulat, őzet, szárnyast, ugyanis a hal 

elúszik, a nyúl, az őz fürge lábaival elsza-

lad, a szárnyas elrepül az óesztendő min-

den bajával együtt. Újév napján viszont fő 

étel a malac, mivel orrával előre túrja a 

szerencsét, míg a szárnyas elkaparná azt. 

A lencse, a bab sok pénzt, szépséget hoz 

annak, aki újévkor bőségesen fogyasztja. 

Szilveszteri menünkben új nyersanyagok, 

korszerű ételek szerepelnek, melyek íz 

világukban a hagyományokhoz igazodnak, 

és emellett maximálisan megfelelnek az 

egészséges táplálkozás követelményeinek. 

Szilveszteri köszöntők, sms-ek! 

Népi köszöntők és jókívánságok újévre:   

Adjon Isten füvet, fát, Teli pincét, kamarát. Sok 

örömet e házba, Boldogságot hazánkba! Este 

harangszóra, giling-galangolóra  

—————————————— 

Azt hirdeti, itt az évnek, itt a fordulója. Azért 

friss egészséget, Bort, búzát, békességet. 

Aggyon Isten bőven, Az újesztendőben.  

—————————————— 

Ez újév reggelén minden jót kívánok,Ahova csak 

nézek, nyíljanak virágok! Amennyi az égnek 

lehulló zápora,Annyi áldás szálljon gazduram 

házára.   

—————————————— 

Újesztendő, vígságszerző most kezd újulni, 

Újuláskor víg örömmel akkor hirdeti, Hirdeti 

már a Messiás, eljöttünk lenni. Legyetek hát az 

Istennek igaz hívei.   

Szilveszteri sms-ek: 

Elmenni hozzátok nem bírok, verset írni nem 

tudok. Ezért csak így : BOLDOG ÚJ ÉVET 

KÍVÁNOK!!!  

 

Mikor együtt vannak a családok, eszünkbe 

jutnak a legjobb barátok. Mikor kolbászt zabá-

lok, és páleszt piálok, sokat gondolok rátok. 

Boldog Új Évet  

 Trombita visít a fülembe 

petárda robban a zsebemben, 

négykézláb mászok, úgy kiáltok 

Boldog Új Évet KÍvánok!  

Múlik a nap, múlik az év, Ami rossz volt, elmúlt 

már rég. Holnap egy új évre ébredsz, S ehhez 

kívánok nagyon sok jót és szépet! B.U.É.K!  

Ma befogsz rúgni, mint a szamár! Holnap olyan 

leszel, mint a lajhár! Sarokban csak azért fogsz 

állni, hogy támaszkodva tudjál hányni! Én a 

sarokba támaszkodva állok, onnan is Boldog Új 

Évet Kívánok!  

Kívánom, hogy az újévben naponta molesztáljon 

a Szerencse, az Egészség vegyen üldözőbe, 

menjen az agyadra a Gazdagság, s nyugton ne 

hagyjon a a Boldogság! BUÉK  

Újévi kismalac farka lógjon a szádba, hajnal 6 

előtt ne kerülj az ágyba, Durranjon a petárda, 

szóljon hát az ének. Nagyon Boldog Új Évet 

Kívánunk Mi Néktek  

 

Decemberi Névnapi Köszöntő 
Sok szeretettel köszöntjük olvasóinkat akik december-

ben ünneplik névnapjukat: 

Borbála, Barbara, Melinda, Ferenc, Miklós, Natá-
lia, János, Gabriella, Valér, Viola, Judit, István, 

Ádám, Éva, Tamás, Dávid.  
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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 lehetőség van magánszemélyek, vállalkozások intézmények részére  hirdetésre, reklámra, fényképes köszöntőkre. Egy apró-
hirdetés díja egy hónapra 10 hr. Fényképes köszöntő 30 hr. A reklámok díja: 50 cm2 = 30 hr. Minden hirdetés és köszöntő megjelenik Nagydobrony hi-

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

Mezőgazdaság 

Hirdetések 

A Nagydobronyi weblappal kapcsolatban, szívesen fo-
gadunk bárkitől képeket, akár régi fényképeket, videó-

kat rendezvényekről, ballagásokról, falunapokról. A 
Nagydobrony havilap elektronikus formában is elérhe-

tő a www.nagydobrony.com.ua címen. 

Korrepetálást, különórát vállalok 
angol nyelvből. Alapoktól a felsőfo-
kig, bármely korosztály számára. 

Érdeklődni az alábbi számon lehet: 
099-32-19-207 

Gyakorlattal rendelkező traktoris-
tát keresek CAT erőgépek kezelésé-
re. Feltétel minimális ukrán nyelv-
tudás, saját gépjármű. Érdeklődni a 
0500459377 számon lehet! 

A paprika fajtaválasztás szempontjai a hajtatásban 

A későbbi őszi időszak az összegzés és az új szezonra való felkészülés időszaka. Az elmúlt termesztési 
időszak nem volt egyszerű. A rengeteg csapadék, a napfényes órák száma, a termeléshez szükséges 
anyagok, a napszám megdrágulása, a vásárlóképes kereslet csökkenése olyan tényezők, amelyek feltét-
lenül figyelembe veendők a következő évi termesztés megtervezésekor, hogy olyan zöldséget derít-
sünk elő, olyan fajtát válasszunk, amelyik bírja a szélsőséges időjárást, viszonylag olcsón termeszthe-
tő, keresik a piacon. A továbbiakban számba vesszük azokat a szempontokat, amelyek meghatározzák 
a termesztendő fajták kiválasztását. A paprika: - a jó fajta feleljen meg a piaci kereslet szempontjainak. 
A paprika, mint növény, csodálatos színe – és alakváltozatokban található a nagyvilágban. A kárpátal-
jai vagy nyugat – ukrán piac szereti a u. n. magyar paprikát, amelynek fehéres a színe, kúp alakú – 
tölteni valónak is nevezik. Az utóbbi években feljövőben a van az u. n. blocky típus, jellemzően szin-
tén fehér vagy halványzöld színben. Ezek a típusok a teljes termesztési időben keresettek. Jól értékesít-
hetőek a júliustól a piacon megjelenő a több színű kaliforniai típusú paprikák, a bogyók nagyságát, a 
vastag, roppanó húsát, az élénkpíros vagy sárga színét jókora felárral értékeli a vásárló. A nyár máso-
dik felében jól eladható a paradicsom és az almapaprika is. A csípős fajták közül a sötétzöld, kb. 15cm 
hosszú, 2-2,5cm széles méregerős paprika a keresett. A fent említett fajták jellemzően hibridek, a bizo-
nyos keresletnek örvendő Podarok Moldovi jellegű tájfajták az alacsony termésátlag, a nyári 
elaprósodás miatt lassan kikopnak a termesztésből. A tőlünk  nyugatabbra vagy délebbre fekvő orszá-
gokban nagy népszerűségnek örvendő kápia paprikák a folyamatos próbálkozások ellenére nálunk még 
nem hódították meg a háziasszonyokat.  Tehát melyek is a piaci igények, a közkedvelt fajták az év 
megszokott időszakában legyenek nagy tömegben, választékban, megfizethető áron folyamatosan elér-
hetőek. Persze a termesztés során, a fajta kiválasztásánál megjelennek a termelő szempontjai is; a jó 
paprika fajta tehát: - passzoljon a termesztő berendezéshez, a termesztési módhoz; - jól kössön, tavasz-
szal és a nyári forróságban is; - kevés zöld munkát igényeljen; - ne liluljon; - ne legyen érzékeny a 
kalciumhiányra; - a tripszek károkozása legyen kevésbé érzékelhető; - a kórokozókkal (vírusok, gom-
bák) szembeni ellenállóság, minél magasabb foka; - a vetőmagja legyen olcsó.  

A folytatásban sorra vesszük a fajtaválasztás szempontjait a termesztő szemszögéből.  

1. A növény magassága, növekedési erélye feleljen meg a fóliasátor méretezésének. Innen következik, 
hogy egy nagy növekedési erélyű, gyorsan magasra növő 2 – 2,5m paprikafajta nem való alacsony 
félmagasságú létesítménybe, mert hamar kinövi azt, hanem ilyen helyre válasszunk gyenge növekedé-

sű fajtát, vagy akár lehet determinált (nem folyton növő) is, paprikát is. Természetesen a fentiek a met-
szett, felkötözött állományra igazak, a kordonos állomány esetén inkább más szempontok az irányadó-
ak.  

2. Viszonylag kevés zöldmunkát igényeljen. A kötözött paprikanövény, amellett, hogy 1-2-3 szálra 
madzagra felvezetjük, rendszeresen (10-15 naponta) 2 levél után vissza kell csípni. Nyilvánvaló, hogy 
ez képzett munkaerőt, vagyis időt és pénzt kíván. Ha mind -  ez korlátozottan áll rendelkezésünkre, 
akkor inkább válasszunk u. n. egyensúlyi fajtát, amelynek a kocsképzése viszonylag gyenge. - Jól kös-
sön tavasszal és a nyári forróságban is. Ha hosszúkultúrában (esetleg fűtve) termesztünk paprikát – 
akkor tudnunk kell, hogy egyes fajták a tavaszi fényszegény időszakban rosszul kötnek, a virágot apró 
terméskezdeményt elvágják. Ez a jelenség inkább a fehér húsú paprikára jellemző. Persze hideghajta-
tásban, valamilyen elővetemény után kiültetve, április közepe után ez a jelenség a paprikánál már nem 
jellemezik. A nyári forróságban, amikor a napi maximum hőmérséklet 300C fölött van bizony gyakran 
előfordul, hogy a virágok nem kötődnek meg kellőképen. Az ilyen apró, csökött termésben a magszám 
alacsony vagy teljesen hiányzik. A jelenség oka – a sátorban a 320C-ot meghaladó hőmérséklet és a 
légköri aszály (az alacsony páratartalom). Vannak fajták, amelyek az extrém körülmények között is jól 
termékenyülnek és elfogadható nagyságú bogyóméretet és így termésátlagot is produkálnak.  

3. Ne liluljon a paprikabogyó – hideg tavaszon, vagy akár hideg júniusban is előfordul, hogy a paprika-
bogyón lila csíkok jelennek meg, ízben a paprikahús nem változik, de piaci értéke csökken, így nehe-
zen értékesíthető – szintén a világos, fehérhúsú paprikára jellemző. A jelenség oka a hideg miatt a 
foszfor felvételében zavar támad, ha az idő kijavul a jelenség a többi bogyón már nem fog jelentkezni. 
Védekezni az optimális hőmérséklet tartásával megfelelő foszforellátással és mivel a jelenség fajtafüg-
gő is, megfelelő fajtavállasítással lehet.  

4. A fehér húsú paprikák termesztőinél évről évre előfordul, hogy növekvő a bogyó csúcsa környékén 
barna foltok, a szövetek elhalása tapasztalható. Leginkább az első, így a legdrágább bogyóknál jelent-
kezik ez a tünet. Az oka – relatív kalciumhiány. A kalcium nehezen mozog a növényben és hogy eljus-
son a fejlődő bogyóba, fejlett gyökérrendszer optimális hőmérséklet és vízellátás, valamint páratarta-
lom szükséges.  (Folytatás a következő számban)   

Őrhidi László  

A Terra Dei szaktanácsadója 


