
 

 

 

 

 

 

 

 

NAGYDOBRONY 

2012. Január 

                   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!!! 

 

2012. Január 1-től „A NAGYDOBRONYI TŰZOLTÓSÁGÉRT 
JÓTÉKONYSÁGI ALAPITVÁNY” számára megállapított lakos-

sági hozzájárulás min. 20 hrivnya (évente minden családtól) befize-
tése megkezdődik. Kérünk mindenkit időben rendezze a befizetést, 

valamint továbbra is várjuk a helyi vállalkozók támogatását is. 

Befizetés Ráti Anitánál a községházán. 

„Az egységes adót fizetők első és második 
csoportjába tartozó természetes személyek 
–vállalkozók egységes fixált adókulcsának 
megállapításáról” 

Ukrajna Adókódexe 10., 12., 293.2, 293.7. 
cikkelyének, „Ukrajna Adókódexe és Ukraj-
na más, az egyszerűsített adózási rendszerre, 
a nyilvántartásra és a beszámolásra vonatko-
zó jogszabályai, szám: 4014-VI, kelt 2011. 
11. 4. módosításáról” szóló ukrán törvény II. 
fejezetének értelmében, figyelembe véve az 
Ungvári Járásközi Állami Adófelügyelőség 
átiratát, a községi tanács ülésszaka elhatároz-
ta: 

1. Hatályon kívül kell helyezni a 
Nagydobronyi Községi Tanács 2010. 12. 23-
án kelt 23 sz. határozatát a 2012. 01. 01-én 
b e v e z e t e n d ő  „ F i x á l t  a d ó r ó l ” . 
2. 2012. 01. 01-től hatályon kívül kell he-
lyezni az egységes adóról szóló szabályzatot, 
amelyet a VI. összehívású Nagydobronyi 
Községi Tanács III. ülésszak 2010. 12. 23-án 
kelt 23 sz. határozatával hagyott jóvá.  
3. 2012. 01. 01-től fixált egységes adót kell 
megállapítani azon természetes személyek – 
vállalkozók számára, akik az egységes adót 
fizetők első csoportjába tartoznak (1. sz. 
melléklet). 

4. 2012. 01. 01-től egységes adót kell megál-
lapítani azon természetes személyek – vállal-
kozók számára, akik az egységes adót fizetők 
második csoportjába tartoznak (2. sz. mellék-
let). 

5. Meg kell állapítani, hogy azok az egységes 
adót fizetők, akik az első vagy a második 
csoportba tartoznak és egy vagy több közsé-
gi, nagyközség, illetve városi tanács területén 
folytatnak gazdasági tevékenységet, maxi-
mális mértékű egységadót fizetnek, éspedig: 

– az első csoportba tartozó, egységadót fize-
tők esetében – a törvény által az adózási 
(tárgy-) év január 1-re megállapított mini-
m á l b é r  1 0  % - n a k  a r á n y á b a n , 
– a második csoportba tartozó, egységadót 
fizetők esetében – a törvény által az adózási 
(tárgy-) év január 1-re megállapított mini-
m á l b é r  2 0  % - n a k  a r á n y á b a n . 
6. A jelen határozatot közzé kell tenni a tö-
m e g t á j é k o z t a t á s i  e s z k ö z ö k b e n . 
7. Végrehajtás végett a jelen határozat máso-
latát tíz napon belül meg kell küldeni az 
Ungvári Járásközi Adófelügyelőségnek. 

8. A jelen határozat végrehajtásának ellenőr-
zésével a községi tanács állandó költségveté-
si bizottságot kell megbízni.  

A Községi Tanács határozata 

Rendőrségi felhívás 

A községi tanács értesíti a nagydobronyi lakosságot, hogy a rendőrség foga-
dó napokat tart minden hónap második és harmadik hetében (szerdán és pén-
teken) 8 órától 10-ig a községháza épületében.  Ярема Василь Васильович . 

Telefon: 711-184, 0500117751 

A Községi Tanács felhívása 

Ukrajna Főügyészsége, 

Ukrajna Belügyminisztériuma, 

Ukrajna Egészségügyi minisztériuma 

közös rendelete, az egészségügy, a belügy és az ügyészség közös munkájáról az emberi ha-

lálesetek megállapításakor. (№102/685/292) 

Bárminemű halálesetkor az egészségügyi dolgozó aki megállapította a haláleset tényét köte-
les arról értesíteni a belügyi osztály ügyeletét. A belügyi dolgozó kiérkezéséig az eset hely-
színét megváltoztatni nem szabad. Az elhunytat elmozdítani tilos. A belügyi dolgozó kiérke-
zésékor az egészségügyi dolgozóval együtt helyszíni szemlét kell, hogy tartson az esetleges 
idegenkezűség megállapítása miatt, majd együtt határoznak az elhunyt elszállításának szük-
ségességéről a törvényszéki orvos szakértői vizsgálatra. Abban az esetben ha a halotti bizo-
nyítvány kiállítása a rendelőben történik a fénymásolatot le kell adni a járási belügyi osztály-
ra.  Kötelező az elhunyt törvényszéki orvos szakértői vizsgálata a következő esetekben: 

• ha az elhalálozott testén idegenkezűség nyomai fedezhetők fel, vagy felmerül annak a 
gyanúja, 

• hirtelen halál esetén kor szerinti korlátozás nélkül, 

• ha a haláleset az elhunyt bejelentett lakcímétől eltérő helyen történt, 

• ha az elhunyt kiléte nem megállapított, 

Lehetőség van a halotti bizonyítvány helyben történő kiállítására ha az elhunyt orvosi megfi-
gyelés, kezelés alatt állt és a halálesetet megelőző egy hónapban vizsgálta az orvos. 

 

Dr. Baksa Géza 

Felhívjuk a nagydobronyi lakosság figyel-
mét, hogy az Ungvári Agrár-befektetési cég 
bérbe venné, a nem művelt kolhoz által ki-
adott paj (1,3 hektár) és a szociális szféra 
(0,23 hektár) földjeit. 

Információkért érdeklődni lehet a községhá-
zán. A bérbeadással kapcsolatban is itt jelent-
kezzenek a földes irodában. Mindazok akik 
bérbe adnák földjeiket, hozzák magukkal a 
föld tulajdonjogát igazoló állami okmányt 

(privatizációs aktot), a személyigazolványt és 
az identifikációs kódját annak a személynek, 
akinek a nevén van a föld. 

A bérbeadás ideje 10 év. Egy hektár föld 
után 2 mázsa termény vagy pénzbeli juttatás 
(250 gr) jár egy évre. 

Jelentkezni lehet február 10-tő l! 
Akik már bérbe adták a földeket, átvehetik az 
ígért terményt a Tanyán a „mázsaházban” 
Badó Józsefnél.  

A halál esetek bejelentésének változása 

A Nagydobronyi Református Egyházközség 2011-es évi nyilvántartási adatai. 

Keresztelve volt 26 fiú és 24 lány, összesen 50 lélek. 
Konfirmált 39 fiú és 34 lány, összesen 73 fiatal. 

Házasságot kötött 31 pár. 
Elhalálozott 25 férfi és 31 nő, összesen 56 lélek. 

Úrvacsorával élt az elmúlt évben a hat alkalommal 1507 férfi és 2714 nő, összesen 4221 lélek. 

Lehetőség van a tűzoltóságnak szánt összegeket bankon keresztül is fizetni. A befi-
zetéshez szükséges adatok: 

p/p 26000060885182, ОКПО 37968668, ЄДРПОУ 22104007, МФО 312378 

Minden nagydobronyi lakost és vállalkozót felszólítunk minél hamarabb 
fizesse be hozzájárulását a tűzoltóság fenntartásáért. Önöktől függ, hogy  

lesz-e tűzoltóság falunkban vagy sem!  

Elkészült a tűzoltóság bakszámlája 

A Nagydobronyi Községi Tanács 2012-es évi költségvetése 

A 2012-es évre összesen 2 188 012 hrivnya áll 
rendelkezésre. Felhasználása: 

- óvoda fenntartására 1 197 250 hr, 

- szülői támogatás 30%-a a napi meghatározott 8 
hr.-ból étkeztetésre, 

- falufejlesztés 105 377 hr, 

- útkarbantartás 135 875 hr ( várhatóan 120 275 hr 
állami támogatás a falunak a járművek forgalmi 
adójából), 

- ablak és ajtócsere az óvodában 50 000 hr, 

- utcai világításra 60 000 hr, 

- sportprogramokra 20 000 hr, 

- falunap és egyéb falusi kulturális programokra 
275 580 hr, 

- községi tanács fenntartására 297 050 hr. 

Hidi Erzsébet  

A Nagydobronyi Községi Tanács főkönyvelője 



 

 

 

 

 

 

 

 

-2- 

A listán szereplő személyeket megkérjük rendezzék szemétdíj tartozásukat 

Olvasói levél: Újévi ajánlás 

Újévi ajánlás 

Minden bölcsesség kezdete, 

A mi Urunknak félelme. 

Tehát Újévünk kezdete, 

Legyen békességgel telve. 

Hálával gondoljunk vissza, 

A megtett út szakaszára. 

Legyünk tovább Krisztusban, 

Hisz akkor új teremtésben 

Újjá látunk szemeinkkel 

Feltöltődve az Igével. 

Köszönjük meg Jézusunkat 

Elvégezve megváltásunkat 

Megváltott gyermekek gyanánt, 

Örökké dicsérjük Atyánk! 

H. Mária 

2012.Január 

A REFORMÁTUS EGYHÁZTAG KÖTELESSÉGEI 

Legfontosabb kötelessége a szeretet nagy parancsola-
tának megtartása: "Szeresd az Urat a te Istenedet 

teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és 

teljes elmédből; és a te felebarátodat, mint maga-

dat."(Luk.10:27) 

A református egyháztag kötelessége, hogy Jézus 
Krisztus igaz követője, a református keresztyén anya-
szentegyháznak hűséges, engedelmes, áldozatkész 
tagja legyen, aki az evangélium szerinti tiszta erköl-
csű, mértékletes és józan életet él.  

Tiszta családi életet él. Már a házastársa kiválasztása-
kor arra törekszik, hogy egymással közös hiten legye-
nek. Olyan református lányt vagy ifjút választ jöven-
dőbeli házastársul, akivel együtt tud imádkozni, 
együtt járnak templomba és együtt úrvacsoráznak. Ha 
mégis, házastársa más egyházhoz tartozik, annak hitét 
tiszteletben tartva ragaszkodik református hitéhez és 
egyházához.  

Gyermekeit reformátusnak keresztelteti és református 
hitben neveli és nevelteti.  

Rendszeresen részt vesz a gyülekezet életében: hűsé-
ges látogatója az istentiszteleteknek, tagja az úrvacso-
rai közösségnek, s mint a szolgáló közösség tagja 
szívesen vállal önkéntes szolgálatokat, betegek, ma-
gánosok meglátogatását és gondozását.   

Önkéntes anyagi hozzájárulásával erejéhez mérten 
részt vesz az egyház fenntartásában és szeretetszolgá-
latában.  

"Hálával áldozzál az Istennek és teljesítsd a Felsé-

gesnek fogadásidat! és hívj segítségül engem a nyo-

morúság idején, és én megszabadítlak téged és te 

dicsőítesz engem. Aki hálával áldozik, az 

dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom 

meg Istennek szabadítását." (Zsolt. 50: 14.15.23.) 

Horkay László 

református lelkész 

Értesítjük a nagydobronyi lakosságot hogy 2012. július 1-től az ungvári 
járási házhivatal működése megszűnik. Helyette okmányirodákat hoznak 
létre, ezáltal bonyolultabbá és költségesebbé válik minden föld, ház priva-
tizáció. Tehát 2012. július 1-ig még van lehetőség a ház átíratásra, tulaj-
donjogok tisztázására „ könyitett ” formában. Akiket érint kérjük jelent-
kezzenek a községházán 2012.április 1-ig. Minél többen jelentkeznek 
annál kevesebb lesz a költség, hiszen az Ungvárról kiutazó privatizálással 
foglalkozó munkatárs egyszerre több telek vagy ház értékét felbecsülheti.  

Értesítés a ház privatizáció változásairól 

Rongálás a Nagydobronyi parkban 

Még teljes egészében be nem fejezett parkban nemrégiben rongálás tör-
tént. A tettes megrongálta az egyik világításra szolgáló állványt.  

Az okozott kár 3000 hr. A tettes kilétére hamar fényderült, aki önként 
jelentkezett. A tetemes kárt megtérítette.  Kérünk mindenkit, hogy vigyáz-
zanak a park épségére és tisztaságára.  Már folyamatban van egy játszótér  

kialakítása is a park mellet. 

Felszólítunk mindenkit akik még a tavalyi szemét szállítási díjjal tartoznak (az alábbi lista) ren-
dezhetik tartozásukat a tavalyi áron. Február 1-től minden munkatársunk az adósok listájával  

fog rendelkezni és aki szerepel rajta attól  nem viszik el a lerakott szemetet.  

2012. január 1-től a szemétszállítás díja 2 hr/fő/havonta.  

A Nagydobronyi Kommunális Vállalat felhívása 

Januárban sor került a 2012-es évi 6.-ik összehívású  9.ik 
közgyűlésére. A közgyűlés napirendi pontjait  Szilvási 
Zoltán polgármester ismertette: 

A 2012-es évi költségvetés elfogadása, melyet Hidi Erzsé-
bet főkönyvelő ismertetett a képviselő testülettel. A köz-
gyűlés a költségvetést átbeszélés után  egyhangúlag elfo-
gadta.  

A buszmegálló építése. A múlt évi közgyűlés döntésének 
értelmében a faluban létre kell hozni 8 buszmegállót. Az 
adminisztrációs munkák lezárultak a múlt év végére, így 
idén kezdődhet a gyakorlati megvalósítás. A közgyűlés 
döntése, hogy 2012-ben  elsőként a központon építik meg a 
buszmegállót, majd később ha a költségvetés megengedi 
minden faluelejére elkészítik.  

Az óvoda ablakainak cseréje. A közgyűlésen egyhangú 
döntés született arról, hogy 2012-ben lecserélnek néhány 
ablakot az óvodában. 

Játszótér. Az idei feladatok között szerepel a játszótér 
létrehozása a park mögött. A képviselők ellenvetés nélkül 
elfogadták a tervezetet.  

Szilpó kérvények elfogadása. Az említett vállalat kérvé-
nyezte a „Vasas” által bérelt földterület ismételt községi 
tanács kézbe vételét. Valamint a képviselők döntöttek ezen 
terület bérbeadásáról Szanyi Szabó Sándornak. 

Testvér települési kérelem. A képviselők elfogadták Bia-
torbágy (Magyarország) város testvér települési szándékát. 
Hamarosan megkötik a szerződéseket is.  

A Nagydobronyi Községi Tanács gyűlése 
A Nagydobronyi sporthorgász egyesület független,demokratikus szervezet,önkormányzati elveken alapuló társadalmi szer-
vezet. Tevékenységet a jogszabályok,valamint ezen alapszabály előírásai szerint végzi. Elsődleges cél, hogy népszerűsítse a 
sporthorgászatot Nagydobronyban, valamint tagjainak érdekvédelme. Előmozdítani a sporthorgászatot es annak szerepét az 
egészséges életmód, egészségfejlesztés és személyes fejlődés szempontjából. Továbbra is van lehetőség bárkinek csatla-
kozni szövetségünkhöz. Az illegális horgászat ellen keményen fellépünk. Képek a haltelepítésről: www.nshe.com.ua 

A Nagydobronyi Sporthorgász Szövetség 

  Kosuth út 
6 Hidi András  
30 Katona József  
38 Hidi Ferenc  
44 Jendrek Irina 
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 
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 
  Király út 

20 Bodnár Zoltán 
  Garb út 
8 Pinte Kálmán 
16 Balog Fialka 
  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 
43 Szanyi Km Ernő 
  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 
  Béke út 
9 Molnár Béla 
26 Hete Kálmán 
30 Deák Erzsébet 
41 Nyomó József 
43 Bálint Erzsébet 
44 Misák Zoltán 
45 Kis Ferenc 
51 Bálint Borbála 
56 Misák János 
  Kistemető út 
7 Kupás István 
17 Szanyi F Éva 
  Zrinyi Ilona út 
5 Pinte Sándor 

9 Hete Béla 

  Kisdobronyi út 

17 Szanyi M Erzsébet 
19 Szernyi Kálmán 
22 Szanyi Jolán 
24 Deák Éva 
26 Balog Zoltán 
34 Kovács Angéla 
46 Nagy Ferenc 
55 Balog Erzsébet 
71 Katona Jolán 
78 Szanyi F Erzsébet 

117 Katona Béla 
125 Badó Mária 

  Petőfi út 
35 Kovács Ferenc 
42 Badó Jolán 
  Vásártér út 
1 Mészár Sándor 
12 Fejes Jolán 
18 Kis Borbála 
21 Bálint Lajos 
22 Balog Erzsébet 
30 Molnár Sándor 
  Nyirigyszeg út 
1 Pinte Erzsébet 
3 Katona Béla 

4 Kovács Piroska 

7 Sütő Mária 
10 Hidi P Ilona 
24 Sütő Béla  
25 Sütő László 
  Meliorátor út 
1 Benedek Kálmán 

2/A Cserepányi Hanna 
  Tábla út 

55 Vinda Jolán 
58 Varga Margit 
60 Simon Jolán 
  Tavasz út 

26 Szántó László 
47 Bálint Sándor 
  Rákóczi út 

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 
53 Katona Miklós 
60 Verba Béla 
64 Hidi Mária 
  Sport út 

14 Balog Ferenc 
19 Molnár Sándor 
  Internacionál út 
5 Vinda Borbála 
  Széchényi út 

10 Ráti Ferenc 
  Ifjuság út 
6 Benedek Ferenc 

20/A Kikina László 
21 Hidi Sándor 
  Erdőhivatal út 

7 Bátyi Zoltán 
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Érdekességek, köszöntők 

                                                                        
 
 

                  Romanyuk János (Csongor)  

                                   és 

            Cserepáninec Szvetlána (Ifjúság 37)  

              Balog Sándor (Kucsárka 7) 

                      és  

            Balog Krisztina (Rákóczy 54)   

  Házasságkötések (JANUÁR) 

Köszöntő 

Anyakönyv (JANUÁR) 
Születtek:  

Csoma Alexandra (Rákóczy út) 
Badó Alexandra –Nóra (Fürdő út 9) 
Szanyi Viktória (Erdőhivatal út 4) 
Katona Márk-Alex (Rákóczy út ) 
Lakatos Milán (Sumna út 24) 
Balog Balázs (Felvég út 18) 
Lakatos Dávid (Sumna út 11) 
Barkaszi Ákos (Kucsárka út 15) 
 
 
 
 
 

Elhunytak:  

2011 December 

Bátyi Gábor (Csongor út 107) 
Kupás Ferenc (Kékpatak út 10) 
Csehik  Józsefné (Rákóczy út 51) 
Ferencsik Eleonóra  (Petőfi út 48) 
2012 Január 

Ferencsik Erzsébet (Kisdobronyi út 8) 
Szanyi Zoltán (Ady E. út 38) 
Ráti Erzsébet (Csongor út 12) 
Bátyi Erzsébet (Kisdobronyi út 79) 
Szernyi Margit (Kisdobronyi út 19) 
Ráti Borbála (Csongor út 74) 
Hete Erzsébet (Petőfi út 9) 

A Nagydobronyi Községi Tanács munkatársai szüle-
tésnapja alkalmából köszöntik 

 Hidi Erzsébetet  

Kívánnak számára sok-sok boldog-
ságot és hosszú életet. 

Megérett, leszedték és megették - 
így történt régen. Az élelmiszer-
ipar alaptevékenysége ma a követ-
kező: a természetes állapotától 
megfosztott, elemeire bontott és 
átalakított nyersanyagrészeket 
ismét " összeragasztják ", e-
számokkal dúsítják s így egy új-
fajta élelmiszer áll elő. 

E249-252 - Nitritek és nitrátok 

A pácolt húskészítmények állandó 
alkotói. Ezenkívül jelentős meny-
nyiségben fordulhatnak elő a pri-
mőr zöldségekben - salátában, 
spenótban, retekben - a nitrogén-
tartalmú műtrágyák helytelen al-
kalmazása miatt. Egészségedet 
súlyosan veszélyeztető vegyület-
csoport, hiszen a vér károsításával 
annak oxigénszállító képességét 
csökkentik, valamint a belőlük 
képződő nitrózamin rákkeltő. 

E954 - Szacharin 

A szacharint patkánykísérletek 
nyomán szintén összefüggésbe 
hozták a hólyagrák kialakulásával. 
Ezeket az eredményeket azonban 
más, állatokkal és emberekkel 
kapcsolatos tanulmányok nem 
tudták megerősíteni. 

E952 - Ciklamát 

Az édesítőszerként használt 
ciklamát nevű ételadalék kromo-
szóma károsodást okozhat. Na-
gyobb mennyiségben adagolva 
kísérleti patkányoknál hólyagrákot 
idézett elő, ezért számos ország-
ban betiltották. Rendszeres fo-
gyasztás mellett bőrirritációt és 
hasmenést is okoz. A hivatalos 
adatok szerint viszont a ciklamát 
az élelmiszerekben alkalmazott 
mennyiségben ártalmatlannak 
számít. 

 

 

E621 - nátrium-glutamát 

A legismertebb ízfokozó. Keres-
kedelmi forgalmazása a fehérjé-
ben gazdag készételek és a gyors-
étterem-hálózatok termékeinek 
elterjedésével nőtt hatalmas mére-
tűre. Mellékhatásként depresszió, 
fejfájás, mellkasi fájdalmak, sza-
pora szívverés jelentkezhet. A 
glutamátot általában szójából nye-
rik, és húskészítményekhez ada-
golják. 

E220-228 - Kéndioxid és szulfi-
tok  

Fő felhasználási területe a borá-
szat és a világos színű zöldségek, 
gyümölcsök előtartósítása. Elősze-
retettel alkalmazzák a háztartások 
és vállalkozók is a nem hőkezelt 
savanyúságok színének és állomá-
nyának megőrzésére. Ez a vegyü-
letcsoport már kis koncentráció-
ban is károsítja a központi ideg-
rendszert, és erős allergizáló hatá-
sa miatt fejfájást, allergiás, aszt-
más rohamokat idézhet elő. 

E102 - Tartrazin 

Gyakran előforduló, citromsárga, 
szintetikus színezék a tartrazin - 
E102 -, mely nagyobb mennyiség-
ben allergiás reakciókat, migrént, 
torz látást válthat ki. Pudingok, 
marcipánok, rágógumik, különbö-
ző édességek színezéséhez hasz-
nálják. Több országban betiltották, 
de az Európai Unió egyelőre enge-
délyezi. 

E951 - aszpartám 

Folyamatos viták tárgyát képezi, 
hogy az aszpartám nevű édesítő-
szer hozzájárulhat-e a rákos meg-
betegedések kialakulásához. Az 
Európai Ramazzini Intézet - Bo-
logna, Olaszország - 2005-ben 
megjelent tanulmánya szerint va-
lószínűsíthető az összefüggés. 

A 7 legveszélyesebb E-szám az élelmiszerekben 

Köszöntő 
A Nagydobronyi Községi Tanács munkatársai szüle-

tésnapja alkalmából köszöntik 

Musz Gergelyt 

Kívánnak számára sok-sok boldog-
ságot és hosszú életet. 

A Nagydobronyi Községi Tanács munkatársai szüle-
tésnapja alkalmából köszöntik 

Balog Mónikát 

Kívánnak számára sok-sok boldog-
ságot és hosszú életet. 

Amiről kevesen tudnak, de mindenkit érint! - Nyugdíjtörvény 2012 

Társadalmunk egyik legnagyobb és egyre erősödő problémája a nyugdíjas kori 
elszegényedés. A megoldást csak egy korszerű privát nyugdíj jelentheti. Az eltar-
tók és eltartottak aránya felborult! Az állami nyugdíj jelenlegi helyzetében viszony-

lag kevés aktív dolgozó sok nyugdíjast tart el. 
A demográfiai tendencia viszont ellentétes. A 
munkában eltöltött évek száma csökken, a 
várható élettartam és ezzel a nyugdíjas évek 
száma nő. Korábban három eltartó jutott egy 
eltartottra, az évek során ez az arányszám rohamosan csökkent, és jelenleg 
úgy néz ki a helyzet, hogy tíz aktív kereső tart el kilenc nyugdíjast. A rend-
szer teljesen finanszírozhatatlanná válik! Hamarosan csak „állami nyugdíj-
kiegészítésről” beszélhetünk. 2011 októberétől fokozatosan lépnek érvény-

be az Ukrán Legfelsőbb Tanács által meghozott ezzel kapcsolatos törvények, amely 3 pillérre alapozza a jövő-
beni ukrán állampolgárok nyugdíjának rendszerét. A mellékelt ábra mutatja az új rendszer felépítését!  

Fontos változások: 

 

 

 

 

 

 

Változott az „öregségről” alkotott elképzelésünk. 

Életünk egy harmadát, vagy annál többet is eltölthetjük érettebb korban „eltartottként”, de ezt az időszakot is 
egészségesen, aktívan szeretnénk alakítani. Egyre inkább ezt diktálja a változó kor-
szellem is. A parkban galambokat etető kisnyugdíjas képét felváltja az élete és gaz-
dasági ereje teljében lévő ember ideálja, aki megvalósíthatja mindazt, amire dolgozó 
éveiben nem volt ideje és lehetősége. Ez csak akkor reális, ha idejében gondoskod-
tunk megfelelő tőkejövedelem felépítéséről, mely kiegészíti a nyugdíjat. Ez azt jelen-
ti, hogy szociális felmérések alapján már legalább 25-30 éves korunkban el kell kez-
denünk megtakarítani a nyugdíjas éveinkre. 

A jövedelem nő, a nyugdíj stagnál. 

Minél nagyobb jövedelemmel rendelkezik valaki, arányaiban annál kevesebb nyugdíj-
ra számíthat öregkorára. Átlagosan 60-80%-os életszínvonal-csökkenés várható a kö-
zepes és magasabb jövedelemkategóriákban. A következmény a javak és tartalékok 
rohamos felélése, nyugdíjas kori elszegényedés. Sajnos önmagukban a nyugdíjpénztá-
rak sem javítják a helyzetet számottevően. Aki csak a társadalom gondoskodására ha-
gyatkozik, és nem gondoskodik, saját magáról-nem sok jóra számíthat! 

Mi a megoldás?- Az öngondoskodás. 

Minél több év áll a nyugdíjig rendelkezésre annál alacsonyabb megterhelésre kell számítani. 15-20 évet 
feltételezve már meglepően alacsony havi összegekkel építhető fel az élethossziglani privát nyugdíj!  

Ha bármilyen kérdése van az új nyugdíjtörvénnyel kapcsolatban, ha szeretné tudni, mi van a törvények 
hátterében, ha fontos önnek a nyugdíjas éveinek a megalapozása, akkor hívja tanácsadóinkat!  

Tel: (03131) 38148, 0979048425, 0979048423, 0997245521 

Dánics Izabella pénzügyi tanácsadó 

Köszöntő 

A községi tanács 2011-es beszámo-
lója  

A 2011-es évben: 

Született: 64 fő  

Elhunyt: 64 fő.  

Házasságot kötött: 27 pár. 

A lakosság száma 5650 fő.  

1474 udvar szerepel a nyilván-
tartásban, ebből 1350 háztáji 
gazdaság. 

A jószágállomány jelentősen 
csökkent 2011 elején még 127 
szarvasmarha volt, mostanra 98 
db.   

42 ló van nyilvántartásban 
(ebből 30 a helyi roma közösség 
tulajdonában ). 
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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 

Hirdetések 

A Nagydobronyi weblappal kapcsolatban, szívesen fogadunk bár-
kitől képeket, akár régi fényképeket, videókat rendezvényekről, 
ballagásokról, falunapokról. A Nagydobrony havilap elektroni-
kus formában is elérhető a www.nagydobrony.com.ua címen. 

Korrepetálást, különórát vállalok angol nyelvből. Ala-
poktól a felsőfokig, bármely korosztály számára. Ér-

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

Gyakorlattal rendelkező traktoristát keresek CAT erő-
gépek kezelésére. Feltétel minimális ukrán nyelvtudás, 
saját gépjármű. Érdeklődni a 0500459377 számon lehet! 

Friss hal kapható minden szombaton délig az AMBAR 
előtt! Nagyobb tétel (10 kg felett) a hét bármely nap-

ján rendelhető! Érdeklődni  a 0968434964 –es számon! 

A paprika fajtaválasztás szempontjai a hajtatásban 

Az előző számban már leirtunk néhány tanácsot melyet érdemes figyelembe venni a paprika 
fajtaválasztásánál. Az előző cikk folytatása: 

Lehet olyan fajtát választani, amely kevésbé érzékeny a kalciumhiányra – vagyis fejlett gyö-
kérrendszerével jobban hozzájut a vízhez, tápanyagokhoz, kevésbé érzékeny a magas léghő-
mérsékletre. A sötétzöld húsú paprikánál ritkán találkozunk ezzel a jelenséggel. 

5. A paprikatermesztők átka a tripsz, (lehet dohány vagy kaliforniai). Szívogatásukkal gyen-
gítik a növényt, akadályozzák a virág megtermékenyülését, terjesztik a különféle vírusbe-
tegségeket és úgy nevezett kozmetikai kárt okoznak. Ennek az a lényege, hogy a tripszek 
által a bogyó húsán okozott sebet a növény igyekszik begyógyítani és a bogyón leginkább a 
kocsány környékén barnás varr, barnás elszíneződés jelentkezik. Az ilyen paprika nehezen 
értékesíthető. 

Vannak olyan fajták, amelyeknek a bogyók felszíne vastag, fényes, viaszos bevonatú – így a 
tripszek szívogatására gyengébb, kevésbé látható a barnás elszíneződés és több piacos ter-
mést kapunk. 

6. A paprikahajtatásban a legsúlyosabb kártételt a vírusok és a talajlakó gombák (fuzárium 
verticillium) okozhatják. Védekezni a vírusszektorok tevékenységének gátlásával, talajcse-
rével, fertőtlenítéssel vagy ellenálló fajták termesztésbe  vonásával lehet. Tehát olyan fajtát 
válasszunk amely minél magasabb fokú (TMO-3, TSWV) vírus rezisztenciával rendelkezik. 

7. Használjunk hibrid vetőmagot. A hibrid vetőmagok használatánál számos haszna van. Az 
egyik legfontosabb, hogy a fajták előállításánál, a szülői vonalak keresztezésével tudatosan 

építik be a termesztő számára már említett kedvező tulajdonságokat. A másik haszna a 
heterózis hatás – a megfelelően előkészített apa-anya vonalak keresztezésével olyan utód 
(az F1) jön létre, amely kiugró életképességgel, termékenységgel, kiegyenlített állománnyal 
rendelkezik. Ám a következő leszármazottnál már a heterózis hatás nem jelentkezik, tehát 
az F1-ből szedett magból ugyan paprika lesz, de a termőképessége jelentősen csökken, az 
F1 – fajtába beépített rezisztenciák eltűnnek, a bogyó formája, esetleg színe megjósolhatat-
lan. 

8. A hetes pontból következik, hogy egy menő hibrid fajta nem lehet olcsó, hisz a megalko-
tásába annyi innovációt, időt, pénzt, szaktudást fektettek bele, hogy a szemek valahol meg 
kell térüljön. Nyilvánvalóan egy frissen kifejlesztett, magas szintű igényeknek megfelelő 
fajta a legdrágább. Szerencsére a vetőmagpiacon számos vetőmagcég verseng és a versengé-
sük egyik haszna a köztük lévő árverseny is. Tehát némi utánajárással, netán áralkuval vá-
laszthatunk szinte azonos tulajdonságú fajtákat, de olcsóbban. Ismert olyan vetőmagcég, 
amelyiknek, olyan az árképzése, hogy a jellemző piaci árnak kb. a feléért kínálja kiváló 
minőségű, paprikáit. Tessék fajtabemutatókra járni! 

A vetőmagszükséglet csökkentése irányába tehetünk olyan lépéseket is, hogy termesztésre 
olyan erőteljes növekedésű fajtát választunk, amelyiket 2-3 szálra lehet engedni az 1 m2-re 
vetített termésmennyiség csökkenése nélkül. 

Például: egy szálra engedve a négyzetméterre ajánlott 6 db. Palánta két szálra metszve 4,5 
darabra csökkenthető, 3 szálra pedig 4 palánta is elegendő 

Őrhidi László 

A Terra Dei szaktanácsadója 

Mezőgazdaság 

Magyar állampolgársághoz szükséges dokumentumok fordítása és 
hitelesítése Nagydobronyban! Telefonszám: 099-727-5002. 

Anyakönyvi kivonatok fordítását és közjegyzői 
hitelesítését vállaljuk gyorsan és jutányos áron. 

Csapon, Fő utca 15.sz. alatt.  

Tel.: 095-91-95-979, 050-26-40-999, 716-214 

 

Figyelem!!! 

A Községi Tanács épületében 2012. februárjától, 

hetente egyszer, csütörtökön,  9-től 12-ig (k.e.i.sz) 
közjegyzői tanácsadás indul a lakosságot érintő 

kérdésekben. 
 

Steril körülmények között ,több éves gyakorlattal tetoválást válla-
lok gyári steril eszközökkel Ungváron, kedvező áron! Több ezer 

minta közül választhatsz. Vállalok új, színes és fekete, figuratív és 
nonfiguratív tetoválásokat a test egész felületére, valamint régi 

tetoválások átalakítását,helyrehozását, újra színezését is. Igényes, 

garantált munkát vállalok.0685551344, György.  
Munkámról érdeklődni lehet a nagydobronyi fodrászszalonban 

Vojtovics Natáliánál.  


