2012. Február

NAGYDOBRONY
A NAGYDOBRONYI KÖZSÉGI TANÁCS lapja
A községi tanács felszólít mindenkit, hogy rendezze a 2012. Január 1-től „A NAGYDOBRONYI TŰZOLTÓSÁGÉRT
szemétszállítással kapcsolatban tartozását, amennyi- JÓTÉKONYSÁGI ALAPITVÁNY” számára megállapított lakossági hozzájárulás min. 20 hrivnya (évente minden családtól) befizeben ezt nem teszik meg a községi tanács
tése megkezdődik. Kérünk mindenkit időben rendezze a befizetést,

semmilyen hivatalos ügyével nem foglalkozik!!!

valamint továbbra is várjuk a helyi vállalkozók támogatását is.
Befizetés Ráti Anitánál a községházán.

Felhívás

Elkészült a tűzoltóság bakszámlája

A Községi Tanács épületében 2012. februárjától, hetente egyszer,

Lehetőség van a tűzoltóságnak szánt összegeket bankon keresztül is fizetni. A befizetéshez szükséges adatok:

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

Nőnapi gondolatok
A világ már csak ilyen: az ember vagy férfinak, vagy nőnek születik. A férfi az egyik pólus, a nő a
másik pólus. Egyensúlyra törekednek, ezért hajtja a vágyakozás egyiket a másik felé. Az egymáshoz
közeledés azonban nem mehet végbe konfliktusok nélkül. A férfi és a nő kölcsönösen egymásra utalt,
és kölcsönösen kiegészítik egymást.
Számtalan nemzedék öröksége az a szemlélet, hogy a nők a család tartópillérei. Feladatuk, hogy gyermekeket hozzanak a világra, minden eszközzel tartsák össze a családot, legyenek a család szíve, érzelmi támasza, míg a férfiak az élet más területein tevékenykednek. A nők azok, akikhez a gyermekeink
testi, lelki sebeikkel fordulnak, a nők törlik le a könnyeiket, a nőkhöz fordul a férfi vigasztalásért,
megnyugvásért. A nők erejét kimeríthetetlennek hisszük, s tudjuk, ők a menedék. Éppen ez tölti el a
nőket büszkeséggel, megelégedettséggel, és közben néha észre sem veszik, hogy energiáik az odaadásban felemésztődnek.
A legtöbb nő fél a változásoktól. Félnek kifejezni az igényeiket.6 Félnek kifogásolni, vagy nemet
mondani bizonyos helyzetekre. Félnek, hogy elveszítik a szeretetet, amelyet engedelmes, jó kislányként, feleségként, anyaként, szeretőként, munkatársként, szomszédként, megkapnak.
Figyeljünk a nők igényeire. Hiába beszélnek a nők egyenjogúságáról a munkában, a fizetésben, a politikai és gazdasági életben, ha érzelmileg még ezer szállal kötődünk az ősi nőmodellhez.

Minden Nőnek boldog
Nők napját kívánunk!

Garai Gábor : Nők
Szemünkben megnézik maguk,
megnézik futtában a nők;
alkalmi tükreik vagyunk,
fényünkön átrebbennek ők.
És bűntelen mennek tovább,
ha elkapták tekintetünk,
s mi - villogok s fakók, simák szilánkjainkra széttörünk.
Végül homokká porladunk
bontó sugaraik alatt,
testünkből csak keret: a csont
s a fekete foncsor marad.
S a fekete foncsorban is
gyilkos tekintetük ragyog,
mely földre vont és sírba vitt
és mindhalálig ringatott.

Az ingyenes földprivatizációról
Értesítjük a lakosságot hogy az ingyenes privatizáció megszűnt. Tehát akik beadták a kérelmüket ez
ügyben azok hiába várnak a privatizációs akt elkészülésére. Ezentúl a földek privatizálása bizonyos
juttatások ellenében történik. Bővebb információért forduljanak a községházán a földmérőhöz.
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Minden nagydobronyi lakost és vállalkozót felszólítunk minél hamarabb
fizesse be hozzájárulását a tűzoltóság fenntartásáért. Önöktől függ, hogy
lesz-e tűzoltóság falunkban vagy sem!
A Községi Tanács felhívása
Felhívjuk a nagydobronyi lakosság figyelmét, hogy az Ungvári Agrár-befektetési cég
bérbe venné, a nem művelt kolhoz által kiadott paj (1,3 hektár) és a szociális szféra
(0,23 hektár) földjeit.

mányt (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
Információkért érdeklődni lehet a községhá- (250 gr) jár egy évre.
zán. A bérbeadással kapcsolatban is itt jeJelentkezni lehet február 10-től!
lentkezzenek a földes irodában. Mindazok
Akik már bérbe adták a földeket, átvehetik
akik bérbe adnák földjeiket, hozzák magukaz ígért terményt a Tanyán a „mázsaházban”
kal a föld tulajdonjogát igazoló állami okBadó Józsefnél.

Figyelem!
Ismét lehetőség van vezetékes telefon bekötésére Nagydobronyban.
Korlátozott számban. Kérvény benyújtása a községházán!
A Nagydobronyi Polgárőrség felhívása!
Bizonyára minden Nagydobronyi lakos tud róla, hogy az utóbbi időben egyre gyakoribbak a
lopások falunkban. A tolvajok bármit elvisznek ami mozdítható, sőt még olyat is aminek a
mozgatásához több ember kellene. Kiveszik az ablakokat, leszerelik a fűtőtesteket stb. Szóval egyre sürgetőbb a polgárőrség visszaállítása. Továbbra is várjuk azok jelentkezését akik
részt akarnak venni falunk közbiztonságának javításában. Jelentkezhet minden 21.-ik életévét betöltött nagydobronyi férfi, akik kellő elhivatottságot és kitartást éreznek a feladat
elvégzéséhez. A jelentkezőktől elvárjuk, hogy időben megjelenjen a szolgálatra, és lelkesedése ne csak 1-2 hónapig tartson. A korábbiakban működött már jól megszervezett polgárőrség falunkban azonban a néhány hónapos szünetelés miatt újra megszaporodtak a lopások. Amíg a polgárőrség működött volt némi visszatartó ereje. Nemrégiben, az egyik tettest
sikerült elkapni (Papp Tibor helyi roma), akinek ügyét már a rendőrség vizsgálja.
Jelentkezni a községházán lehet.

Pontosítás!?
Az előző számban közöltük a Nagydobronyi Községi Tanács 2012-es költségvetését. Ezzel nincs
is baj, azonban sokakban „érdekes” gondolatokat
keltett a költségvetésnek az a tétele miszerint a
falunapra és egyéb kulturális programokra 275
580 hr áll rendelkezésre. Ezeknek az embereknek
szól ez a rövid leírás. Tehát ebből az összegből az
idei évben a következő programok kerülnek meg-

valósításra: Nemzetközi Vőfélytalálkozó, Újkrumplifesztivál, Falunap. Továbbá ebből a pénzből
tartják fent a kultúrházat, fizetik a munkásokat
fizetik a számlákat (villanymelegítők ipari árammal), a táncosaink fellépő ruháit, a tánccsoport
utazásait, a kisgyerek ajándékait mikulásra, karácsonyra. Az alábbi rendezvények időpontjai biztosak az első félévre:

Február 14- Valentin napi est "A két szerelmes év összefoglaló koncertje,
szív",
Június 1-Gyermeknap "Minden, ami szép a gyereFebruár 26-"II. Farsangi bál",
keknek”. A második félév időpontjai még nem
Március 8- Nőnapi műsor a Nagydobronyi pontosak de hasonlóan az első félévhez színes
Rehoboth Idősek otthonában,
műsorokkal szolgálnak a kultúrház vezetői. Tehát
ha elgondolkodunk ezen rendezvények anyagi
Április 22- Vőfélytalálkozó, Szoboravatás
vonzatán már nem is olyan sok az erre szánt támoMájus 6- Anyák napi műsor és egyben a 2011-es
gatás.
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A böjtökről és az eledelekben való válogatásról

Szoborátadás 2012. április 22
Hamarosan, 2012. április 22-én átadásra kerül a „Paprikafűző Asszony” szobor. A szobor
tervét a Nagydobronyi Község dolgozta ki, melyet a központon álló parkba terveznek. A
vázlatok közül egyhangúlag a paprikafűző asszonyt választották, hisz egy gyakori dobronyi
életképet örökít meg. Az alkotást ifj. Hidi Endre készítette. A kezdeti 4-4,5 tonnás homokkő
tömbből (melyet a moldáv határmentéről szállítottak ide) mára egy szép köztéri szobor formálódott. Nagyon sok munkaórát és persze különböző szerszámot emésztett fel mire elkészült de megérte. A munka már az utolsó fázisban van. Lényegében már csak a talapzat elkészítése maradt hátra. Hamarosan a nagyközönség is megcsodálhatja. Addig is néhány kép a
szoborról: (további képek a nagydobrony.com.ua címen a galériában)

4. Mennél súlyosabban kárhoztatja Krisztus egyháza a dobzódást,
részegeskedést, mindennemű fajtalanságot és mértékletlenséget: annál
nyomatékosabban ajánlja nekünk a keresztyén böjtöt. Mert a böjt nem
egyéb, mint a kegyesek önmegtartóztatása és mértékletessége, sőt
testünknek fegyelmezése, megőrizése és fékezése az időszerű
szükségesség kívánalma szerint, hogy Isten előtt megalázkodjunk, a
testiségtől az ápolást megvonjuk, hogy az annál könnyebben és készebben engedelmeskedjék a léleknek. Következésképpen nem
böjtölnek azok, akik azokkal a dolgokkal mit sem törődnek, hanem azt
hiszik, hogy akkor böjtölnek, ha napjában egyszer megtöltik a hasukat
és bizonyos kiszabott időben bizonyos ételektől tartózkodnak, azt
vélvén, hogy magáért e cselekedet végzéséért kedvesek az Isten előtt

A munka kezdetén: a modell és az elkészült gipszminta

és ezzel valami jó dolgot cselekesznek. A böjt a kegyesek könyörgésének és minden erénynek gyámola. A próféták irataiból látható,
hogy Isten előtt nem volt kedves az olyan böjt, mellyel a zsidók
böjtöltek az ételtől, de a bűnöktől nem. (Ésa. 1,11 58,4-5 Jer. 14,12
Jóel 2,12 Zak. 7,5)
5. Van nyilvános és van magános böjt. Válságos időkben és az egyházra nézve siralmas körülmények közepett hajdan nyilvános böjtöket
tartottak. Visszatartóztatták magokat teljesen az eledeltől egészen
estig. Ezt az egész időt buzgó könyörgésekre, istentiszteletre és

Félig elkészült a paprikafűző asszony

bűnbánatra fordították. Kevésbé különböztek ezek a gyászolástól. A

A hatalmas kőtömbből a háttérben látható gipszminta
alapján elkezdődik a munka

próféták gyakran emlegetik ezeket, főképpen Jóel, a próféciája
Hamarosan elnyeri végső formáját a szobor

második részében. Ilyenforma böjtölést ma is kell tartani az egyház
komor körülményei között. Magános böjtöt bárki is tarthat közülünk,

A Nagydobronyi Kommunális Vállalat felhívása

a szerint, amint érzi, hogy a lélek süllyedez a jóban; addig az illető a
testtől megvonja a rosszra ingerlő táplálékokat.

Felszólítunk mindenkit akik még a tavalyi szemét szállítási díjjal tartoznak (az alábbi lista) rendezhetik 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.

6. Minden böjtölésnek szabad, kész és valósággal alázatos lélekből

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

tiséget féken tartsa és annál buzgóbban szolgáljon Istennek. (Máté

A listán szereplő személyeket megkérjük rendezzék szemétdíj tartozásukat

7. A negyven napi böjtre nézve vannak ugyan bizonyságok a régi
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59
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81
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Kossuth út
Hidi András
Katona József
Hidi Ferenc
Jendrek Irina
Pinte Kálmán
Nagy Sándor
Nagy János
Katona Jolán
Nyomó Éva
Oláh Katalin
Hidi Ferenc
Szanyi M Béla

37

Kun Béla út
Lelkes Erzsébet

12
91
108
112

Csongor út
Ráti János
Balog Sándor
Bálint Borbála
Szanyi Mária

4

Nagytemető út
Szanyi P Borbála

20

Király út
Bodnár Zoltán

7

Erdőhivatal út
Bátyi Zoltán

8
16
16
27
31
35
36

Garb út
Pinte Kálmán
Balog Fialka
Kékpatak
Tari Mária
Ráti Margit
Miskolci Erzsébet
Ferencsik Erzsébet
Hidi József
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9
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2
7
43
7
29
39
42
1
5
8
16
17
47
26
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43
44
45
51
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7
17
5
9
17
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Virág út
Hidi János
Tóth Zoltán
Hidi József
Bakk Erzsébet
Éger út
Verba Mária
Katona Ferenc
Szanyi Km Ernő
Alvég út
Vácsi István
Bakk János
Hete Borbála
Szanyi M Piroska
Kucsárka út
Szernyi András
Misák Béla
Balog László
Bálint János
Hete Zoltán
Tavasz út
Bálint Sándor
Béke út
Hete Kálmán
Deák Erzsébet
Nyomó József
Bálint Erzsébet
Misák Zoltán
Kis Ferenc
Bálint Borbála
Misák János
Kistemető út
Kupás István
Szanyi F Éva
Zrinyi Ilona út
Pinte Sándor
Hete Béla
Kisdobronyi út
Szanyi M Erzsébet
Szernyi Kálmán
Szanyi Jolán
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35
42
1
12
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21
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1
3
4
7
10
24
25
1
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58
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17
21
22
28
30
32
36

Deák Éva
Balog Zoltán
Kovács Angéla
Nagy Ferenc
Balog Erzsébet
Katona Jolán
Szanyi F Erzsébet
Katona Béla
Badó Mária
Petőfi út
Kovács Ferenc
Badó Jolán
Vásártér út
Mészár Sándor
Fejes Jolán
Kis Borbála
Bálint Lajos
Balog Erzsébet
Nyirigyszeg út
Pinte Erzsébet
Katona Béla
Kovács Piroska
Sütő Mária
Hidi P Ilona
Sütő Béla
Sütő László
Meliorátor út
Benedek Kálmán
Cserepányi Hanna
Tábla út
Vinda Jolán
Varga Margit
Simon Jolán
Rákóczi út
Verba Erzsébet
Katona Sándor
Katona József
Deák Pelagea
Katona Borbála
Sponták István
Kopilec Viktor

kell származni, nem pedig az emberek tetszésének vagy kegyének
megnyerése céljából, még kevésbé azért, hogy azok által az ember
megigazulást akarjon kiérdemelni. böjtöljön kiki azért, hogy a tes6,16-18)

38
39
41
53
60
64
14
19
5
10
6
20/A
21

Balla Ferenc
Remecki Jurij
Sütő Kálmán
Katona Miklós
Verba Béla
Hidi Mária
Sport út
Balog Ferenc
Molnár Sándor
Internacionál út
Vinda Borbála
Széchényi út
Ráti Ferenc
Ifjuság út
Benedek Ferenc
Kikina László
Hidi Sándor

Újdonságok a Nagydobrony
hivatalos weboldalán

korban, de éppenséggel nincsenek ám az apostolok irataiban: tehát
nem kell és nem is lehet ezt a hívőkre ráerőszakolni. Hogy hajdan a
böjtölésre vonatkozólag különféle módok és szokások voltak, az bizonyos; ezért szól így Irenaeus, amaz igen régi író: Némelyek úgy
vélekednek - úgymond, - hogy csakis egy nap, mások hogy két nap,
mások hogy több, sőt némelyek hogy negyven nap kell böjtölni. Ez a
szokásbeli különbség nem a mi korunkban kezdődött, hanem
nálunknál sokkal előbb, amint gondolom, azoknál, akik nem tartván
meg egyszerűen azt, amit kezdettől fogva elibök adtak: hanyagságból
vagy tudatlanságból más szokást kaptak fel. (Eusebiusnál hist. eccl.
lib. 5., c. 29.) De Sokrates történetíró is azt mondja, hogy: mivel erről
semmi régi feljegyzés nincs, azt vélem, hogy az apostolok kinek-kinek
saját vélekedésére bízták, hogy cselekedje azt, ami jó, nem félelemből
és nem kényszerítésből. (Hist. eccl. lib. 5., c. 22.)
8. Ami pedig az eledelekben való válogatást illeti, azt gondoljuk, hogy
a böjtöléskor mindazt el kell vonni a testtől, ami a féktelenséget
növeli, amiben felettébb kedvét leli és ami kénye szerint táplálja,
legyenek azok akár halak, akár húsfélék, vagy fűszerek, csemegék,
avagy kitűnő borok. Egyébiránt tudjuk, hogy Istennek minden
teremtménye az ember hasznára és szolgálatára van alkotva. Minden,

Településünk legfrissebb hírei

amit Isten teremtett, jó, (1 Móz. 1,31) és válogatás nélkül lehet azt
élvezni isteni félelemmel és kellő mérsékléssel. Az apostol ugyanis
azt mondja: Mindenek tiszták a tisztáknak. (Tit. 1,15) aztán: Valamit a
mészárszékben árulnak, megegyétek, semmit sem tudakozván felőle a

Hírek Kárpátaljáról

lelkiismeretért. (1 Kor. 10,25) Ugyanez az apostol azok tanítását, akik
az eledelektől való tartózkodást sürgetik, gonosz lelkek tudományának
nevezi. Mert az eledeleket Isten teremtette, hogy hálaadással élvezzék
a hívők és azok, akik megismerték az igazságot. Mert Istennek minden

Nagydobrony legpontosabb időjárás előrejelzése

teremtett állata jó és egy sem megvetendő, ha hálaadással élnek azzal. (1 Tim. 4,1-4) Ugyanő a kolossebeliekhez írott levelében (Kol.
2,18-23) rosszalja azok eljárását, akik túlságos nélkülözéssel akarják a
szentség látszatát megszerezni. Annálfogva mi teljességgel rosszaljuk

Folyamatosan frissülő kép és
videó galéria

Tatianus követőit és az enkratitákat, továbbá Eustathius minden
tanítványát, akik ellen hivatott össze a gangrai zsinat.
Horkay László, református lelkész

www.nagydobrony.com.ua
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kezetet kapunk, ami optimális a paradicsompalánta
számára. A talajanalízis alapján indokolt műtrágyamennyiséget is az utolsó talajmunka előtt juttassuk ki,
szórjuk szét egyenletesen a fóliaház talajára, hogy
egyenletesen keveredjen el a talajjal. A közvetlenül
az ültető gödörbe szórt műtrágyák igen gyakran gyökérperzselést okoznak!

A hajtatási paradicsom ültetése

Milyen nyugdíjra számíthatnak a fiatalok?
A 2011 októberében elfogadott új nyugdíj torvény 2 részre osztotta a társadalmat. Azok, akik 2012. január 1-ig betöltötték a 35-dik életévüket azok maradnak a szolidális nyugdíjrendszerben. Azokra, akik 35-nél fiatalabbak teljesen új
jogszabályok vonatkoznak. Ezek a következőek:
Nyugdíjkorhatár 60 év férfiaknak és nőknek egyaránt.
Kötelező munkaviszony férfiaknak 35 év nőknek 30
év. Ennyi év kell ahhoz, hogy valaki jogosult legyen
asz öregségi nyugdíjra. Akinek nincs ennyi éve kidolgozva, az nem fog kapni nyugdíjat csak szociális segélyt.
Minimális munkaviszony 15 év. Ennyi év kell ahhoz,
hogy valaki jogosult legyen szociális segélyre. Vagyis
akinek nincs 15 év hivatalos munkaviszonya az nem
fog kapni egyáltalán sem nyugdíjat sem szociális segélyt.
Kötelező privát nyugdíjszámlák bevezetése. A munkaadó a munkavállaló fizetésének a 32%-t köteles volt befizetni
nyugdíjjárulékként. Ezután 25%-ot kellesz továbbra is az állami nyugdíjpénztárba fizetni és a fizetés 7%-át egy privát
számlára kellesz utalni. Ami 63 éves kor után lesz hozzáférhető. Mindenkinek joga lesz megválasztani, hogy melyik
cégnél nyit nyugdíjszámlát. Ha ezt nem teszi meg akkor a helyileg illetékes állami nyugdíjosztály, választ egy privát
céget az adott állampolgárnak. A tervek szerint a törvény ezen része 2013 elején fog érvénybe lépni. A közalkalmazottak nyugdíja a fizetésük 80%-a lesz. Ha valaki nyugdíjaskor elérése után is dolgozni akar, akkor választaniak kellesz vagy nyugdíj, vagy fizetés.
Mi ennek az oka?
A szolidális nyugdíjrendszer teljesen tönkretette az ukrán állami
nyugdíjalapot. Ugyanis a szolidális nyugdíjrendszer alapja az,
hogy a dolgozók tartják el a nyugdíjasokat. Tehát az a pénz, amit
aktív éveiben a dolgozó befizet, nyugdíjjárulékként azt rögtön
kifizetik a nyugdíjasoknak nyugdíjként. Tévhit az, hogy amit
befizet, az aktív kereső nyugdíjjárulékként az a pénz őt majd
megvárja. Tehát mi most fizetjük a saját szüleink nagyszüleink
nyugdíját, s minket majd a mi unokáink fognak eltartani öregkorunkban. Ez a rendszer csak addig tartható fenn, míg több az aktív
kereső, mint a nyugdíjas. Viszont országunkban akárcsak egész
Európában ez már rég nem így van. Ugyanis elöregedő társadalom
vagyunk. Ennek az 1946 és 1966 közötti „baba bumm” az oka.
Ebben a 20 évben 1 milliárd gyerek született a világon, ők a mostani nyugdíjasok illetve folyamatosan vonulnak nyugdíjba. Mivel akkor 5-6 gyereket vállalt egy család, mára ez megfordult 1-2 gyerek az általános. A probléma az, hogy nincs annyi hivatalos aktív kereső, aki befizeti a nyugdíjjárulékot, hogy elegendő legyen a nyugdíjak kifizetésére. 2010-ben 29 milliárd hrivnya hiánnyal zárt az állami nyugdíj
kassza. Tehát a szolidális rendszert nem lehet tovább fenntartani. Akár idősebb akár fiatalabb valaki 35 évnél, az
állami nyugdíjat mindenképp ki kell egészíteni. Mindenkinek a saját feladata, hogy megalapozza a saját nyugdíjas
éveit. S ezt érdemes már a 30-35 korban elkezdeni. Minél több év áll a nyugdíjig rendelkezésre annál alacsonyabb
megterhelésre kell számítani.
Dánics Izabella (Pénzügyi tanácsadó, Tel.: 0979048425)

Köszöntő

A közhiedelem szerint a paradicsompalánta ültetéséhez nem kell nagy tudomány, hisz ha ledobunk a
nedves földre egy derékba tört palántát, még az is
megfogan. Sajnos, a gyakorlatban nagyon is el lehet
rontani ezt a műveletet is. Mivel március második
fele a vészfűtéses fóliasátrakban hagyományosan a
paradicsompalánták kiültetésének az ideje, nem árt, Ültetés
ha még egyszer végiggondoljuk a legfontosabb tudniAzt, hogy milyen sűrűn (db/m2) ültessük a paradivalókat.
csom palántáit a fajta jellege határozza meg. A cégek
Mikor ültessük? A kiültetés időpontját általában 3 a katalógusaikban gyakran feltüntetik az adott fajtára
ajánlott ültetési sűrűséget. Ennek hiányában az általátényező határozza meg:
nos szabályokból indulhatunk ki. A determinált
1.Mikor szabadul fel a terület az elővetemény alól (törpe) fajtákból akár 6-8 darabot is ültethetünk négy( ha van )? 2. Mikor éri el a talaj a kiültetéshez szük- zetméterenként. A feldeterminált fajták esetében 3-4
séges min. 10-13oC hőmérsékletet. 3.Mikor éri el a db/m2 míg a folyton növő fajták esetében 2,5-3 db/
palánta a kiültetéshez szükséges fejlettséget
m2 ez az érték, a növény habitusától függően.
A hidegtűrő elő növények ( retek, zöldhagyma stb.)
általában március legvégéig április közepéig lefoglalják a fóliaházat. Erre az időpontra a talaj már felmelegszik a szükséges hőmérsékletre a fűtetlen ( vészfűtéses ) fóliasátrakban is.
Az ennél korábbi kiültetéshez mindenképpen figyelemmel kell követni a talaj hőmérsékletét. Akkor
lehet ültetni, amikor ez az érték 10 cm mélyen a
reggeli órákra sem csökken 10-13oC alá. Az ennél
hidegebb talajból a növény nem képes tápanyagot
felvenni, újabb gyökereket növeszteni. Ilyenkor lilulsárgul a kiültetett palánta. Végeredményben nem
hogy előre hoznánk a termést, de a stressz miatt valószínűleg később és kevesebb termésünk lesz.
A harmadik meghatározó tényező a palánták fejlettsége. A kiültetésre alkalmas palánta szára kb. ceruza
vastagságú, 6-8 lombleveles, bimbós fejlettségű. A
determinált („törpe” ) fajtákat zöldbimbós állapotban,
míg a vegetatív, folyton növő fajtákat valamivel
később, akár az első virágok megjelenésének időpontjában ajánlatos ültetni. Mivel az időjárás tavasszal
eléggé szeszélyes, e három tényező összehangolása,
időzítése valamilyen szintű fűtés nélkül igen bizonytalan, sem beszélve az esetleges fagyveszélyről.
Talaj előkészítés. A többszezonos fóliaborítás terjedésével egyre több fóliaház marad télére is befedve.
Az ilyen melegházak talaja tavaszra rendszerint kiszárad, rotációs kapával megmunkálva porrá válik.
Ebbe a talajba nem szabad palántát ültetni, hisz a
beöntözéstől ez a por „összeáll”, kőkemény, levegőtlen „vályoggá” válik, amelyben csak sínylődik a
palánta. Tehát, ha száraz a fóliaház talaja, előbb alaposan öntözzük meg (szaknyelven: feltöltjük nedvességgel), majd megszikkadás után lazítsuk meg. Így
már egy jó minőségű, aprómorzsás, levegős talajszer-

A fóliás paradicsom jól tűri az ikersoros elrendezést,
ami egy egyenletesebb, tágasabb térállás kialakítását
tesz lehetővé. A „Nagykönyv” szerint a helyesen
nevelt, zömök palántákat úgy kell kiültetni, hogy a
tápkockák teteje színeljen a talajfelszínnel. Sőt, a
komolyabb gazdaságokban 1,5-2cm-rel ki is áll belőle, hogy a palánták gyökérnyaki része ne érintkezzen
a fóliaház talajával, így az nem fertőződik be onnan.
Sajnos, nálunk a palántanevelők kis mérete a palánták
besűrítéséhez, végső soron felnyurguláshoz vezet a
legtöbbször. Az ilyen felnyurgult palántákat, ha erre
mindenképp szükség van, inkább megdöntve,
félsrégen ültessük, hogy a gyökérzet ne kerüljön túl
mélyre. A hideg, levegőtlen körülmények közzé
került eredeti gyökérzet nagy valószínűséggel elpusztul, sokszor be is fertőződik különböző gombás betegségekkel.
A fertőzésveszély csökkentése indokolt a kiültetés
utáni vegyszeres beöntözés a palántanevelésből már
jól ismert vegyszer kombinációval. 10 liter vízbe fel
kell oldani 10gr fundasolt +15ml previcurt +20gr
dithanét. Ebből az oldatból kb. 1,5-2 dl (0,15-0,2L)
kell tövenként kijuttatni.
A gyökerek gyorsabb, erőteljesebb fejlődéséhez a
növényeknek a kezdeti időszakban sok foszforra van
szükség. Ezért ajánlatos a kiültetés után két hétig, heti
2 alkalommal vízben feloldott magas foszfortartalmú
műtrágyát (például Ferticare S) kijuttatni. 1000 liter
vízben 1kg műtrágyát kell feloldani. Csepegtetőcsöves öntözés esetén 1-2 liter tápoldatot kell folyóméterenként kijuttatni, míg kannás öntözés esetén tövenként kb. 0,5 litert.

Köszöntő

Február 11-én ünnepelte 2-ik születésnapját Salánki Dorián
és március 30-án ünnepli 7-ik születésnapját

Őrhidi László, a Terra Dei szaktanácsadója

Köszöntő

Február 27-én ünnepelte születésnapját

A napokban ünnepelte születésnapját

Salánki Annamária.

Misák Bianka

Misák Lili

Ebből az alkalomból köszöntik őket
szerető szülei és nagyszülei.

Ebből az alkalomból köszöntik őt
szülei, testvére Krisztián, nagyszülei , déd mamája valamint keresztszülei.

Ebből az alkalomból köszöntik
őt szülei, nagyszülei.

„Születésetek napján mit kívánjunk
nektek, gyönyörűt, egyedülit, nagyon-nagyon szépet! Amit csak mi
kívánhatunk nektek és senki más,
ami egyedi, akárcsak veletek a
nagyvilág! Talán azt, hogy sokáig
maradjatok meg nekünk. Szívetekben béke, lelketekben nyugalom, legyetek nagyon boldog ezen a
szép napon. Szívünk szeret ezt ne feledjétek, a legtöbb mit adhatunk: A családi szeretet.

Egy éve már hogy megszülettél, a mi drága kincsünk te lettél.
Minden napunkat bearanyoztad, családunkba a fényt, a napsugarat hoztad. Drága szeme fénye lettél anyukádnak, szíve büszkesége apukádnak. Mi, nagyszülők a percet is áldjuk, mikor
téged először a karjainkba zártunk. A szívünk örökké imádkozik érted. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged.

„Szülinapodra azt kívánom legyen az életed Tündérálom!
Szíved egy tündérrózsa, mely nem hervad el soha!
Öröm legyen szívedben, s boldog légy az életben”

ISTEN ÉLTESSEN BENNETEKET!”

Anyakönyv (Február)
Születtek:

Elhunytak:

Katona Dániel (Rákóczy út 11)
Pap Dóra (Juzsna út 2)
Pap Amanda (Juzsna út 2)
Molnár Dominik (Alvég út 22)
Pap Alexa (Juzsna út 16)
Hadar Kinga (Csongor út 93)
Vinda Ármin (Ady Endre út 40)
Bercik Noel (Kistemető út)

Gál István (Vásártér út30)
Katona Margit (Tábla út 30)
Poroknovec Péter (Virág út 39)
Katona Ferenc (Vásártér út17)
Katona József (Rákóczy út 65)
Katona András (Nagytemető út 22)
Sádor András (Csongor út 84)

A Nagydobronyi Községi Tanács
Sok szeretettel köszönti
Ráti Évát
Ungvári járási képviselőt
jubileumi születésnapja alkalmából.
Kívánnak számára hosszú boldog
életet és további sikereket a munkájában.

Házasságkötések (Február-Március)
Március 10.-én:
Kaszás Roland (Kisgejőc) és
Mészár Arterisz (Kisdobronyi út
14)

Március 7.-én:

Március 24.-én:

Badó József (Felvég út 7) és
Lőrinc Renáta (Nagytemető út 6)

Szanyi István (Kisdobronyi út) és
Balog Katalin (Felvég út)

Köszöntők

Köszöntők

A Nagydobronyi Községi Tanács ezúton
szeretné köszönteni azokat a munkásait
és képviselőit, akik nemrégiben ünnepelték születésnapjukat:

Nemrég ünnepelte 18.-ik
születés napját
R. Benedek Bernadett
Sok boldogságot kíván neki Barbi
és az egész család

Kis László
Id. Gönci László (végrehajtó biz. tag)

Böjti időszak

Hidi Jenő

Böjti időszakért Istenünknek hálát,

Ráti Anita

Kövessük ebben is Urunknak példáját.

Vaszilcsenkó Róbert

A töredelmes szív a legszebb ékesség,

Misák Sándor

Nem a külső álarcos kegyesség.
Legyen hálából Isten előtt kedves,
Önmagunkra nézve pedig üdvösséges.
Máté 6. (18).

H. Mária

-4-

www.nagydobrony.com.ua

www.nagydobrony.com.ua

Kishatárforgalmi engedély – Általános tudnivalók
A kishatárforgalmi engedély birtokosa többszöri vízummentes beutazásra és hat hónapon belül legfeljebb három Elbírálási idő: Az engedély iránti kérelem a benyújtástól számított harminc napon belül kerül elbírálásra.
hónapos tartózkodásra jogosult Magyarország határ menti területén. A beutazás célja különösen szociális, kulturáA kishatárforgalmi engedély formátuma: A kishatárforgalmi engedély bankkártya nagyságú plasztikkártyalis, családi vagy gazdasági célú tartózkodás lehet. A dokumentumot Magyarország Ungvári Főkonzulátusa és Beformában kerül kiadásra.
regszászi Konzulátusa állítja ki.
A kishatárforgalmi engedély iránti kérelem benyújtásának módja: Az engedély kérelmezéséhez az ungvári és
beregszászi magyar külképviseleteken ingyenesen beszerezhető, illetve az ungvári főkonzulátus internetes oldaláról
a „Letölthető dokumentumok” menüpont alól letölthető és kinyomtatható kérdőívek kitöltése szükséges. A kérelmet minden esetben kizárólag személyesen lehet benyújtani, mivel a kérelem benyújtásakor minden kérelmezőtől
biometrikus azonosító (ujjnyomat), aláírás és fénykép felvételére kerül sor. Ujjnyomatot azok a kérelmezők kötelesek adni, akik a kérelem benyújtásakor a 12. életévüket már betöltötték. A kérelem beadásakor személyes elbeszélKi jogosult az engedély kiváltására? Az engedély kiváltására azok a személyek és közvetlen családtagjaik getésre is sor kerülhet. Az engedély kiadásáról a konzul dönt.
(házastárs, kiskorú és eltartott gyermekek) jogosultak, akik a mellékelt listán szereplő ukrajnai települések valameA kérelem benyújtásához szükséges támogató dokumentumok : 1. A kérelmezőnek az engedélykérelem belyikén az engedély kiváltását megelőzően legalább 3 éve bejelentett, állandó lakcímmel rendelkeznek. Az engedély
nyújtásakor be kell mutatnia a határ átlépésére jogosító,érvényes útlevelét. Amennyiben a kérelmező útlevele a
kiváltására jogosult személy házastársa, kiskorú vagy eltartott nagykorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és
kérelem benyújtásának időpontjában kevesebb, mint egy évig érvényes, kishatárforgalmi engedély nem adható. 2.
nevelt gyermeket is), illetve a házastárs kiskorú vagy eltartott nagykorú gyermeke akkor is kaphat kishatárforgalmi
A kérelmezőnek igazolnia kell a lakcímét a következő okmányok valamelyikével: - a lakcím igazolására szolgáló
engedélyt, ha ők a határ menti területen kevesebb, mint 3 éve rendelkeznek állandó lakóhellyel.
regisztrációs bejegyzést tartalmazó személyazonosító igazolvány; - a lakcím igazolására szolgáló regisztrációs
Érvényességi idő: A kishatárforgalmi engedély érvényességi ideje nem haladhatja meg az úti okmány érvényessé- bejegyzést tartalmazó ukrán útlevél; - az illetékes ukrán hatóság által az állandó lakcímről kibocsátott igazolás. 3.
A díjkedvezményre jogosultak, illetve a 3 éves helyben lakás alól mentesülők esetében további dokumentugi idejét, és legfeljebb öt évre adható ki. A minimális érvényességi idő egy év.
mok szükségesek: - 3 éves helyben lakás alól mentesülők: házastárs, kiskorú vagy eltartott nagykorú gyermek
Díj: A kishatárforgalmi engedély kiállítási díja 20 euró. A nyugdíjasok, 18 évesnél fiatalabb gyermekek és 21
(ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), valamint a házastárs kiskorú vagy eltartott nagykorú gyermeke
évesnél fiatalabb eltartott gyermekek, valamint a fogyatékos személyek díjmentesen juthatnak hozzá az engedély(ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is) – a családi kapcsolat igazolható házassági/születési anyakönyvi
hez. A díjmentességre jogosító státuszt támogató dokumentummal kell igazolni (pl. nyugdíjas igazolvány, diákigakivonattal - díjkedvezményre jogosultak: fogyatékos személyek – fogyatékos igazolvány (fényképes rokkantsági
zolvány, stb.).
nyugdíjkönyv) nyugdíjasok- 21 év alatti eltartott gyermekek – diákigazolvány- nyugdíjasok - nyugdíjas igazolvány.
Beutazás és tartózkodás: A kishatárforgalmi engedély többszöri beutazásra, és hat hónapon belül legfeljebb há- A támogató dokumentumokat minden esetben eredetiben be kell mutatni és csatolni kell róluk másolatot.
Az engedély területi érvényessége: Az engedéllyel a határ menti terület azon településeire lehet beutazni, amelyek
a határtól számított 50 kilométeres sávban helyezkednek el. Ezeket a mellékelt településlista tartalmazza. Más
településekre vízum nélkül, pusztán csak a kishatárforgalmi engedély birtokában beutazni nem lehet. A határőrség,
illetve a rendőrség úgynevezett mélységi ellenőrzésekkel biztosítja, hogy a kishatárforgalmi engedélyek birtokosai
ne hagyják el a határövezetet.

rom hónapos tartózkodásra jogosít Magyarország területén a határtól számított 50 kilométeres sávban.

Forrás: http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/ungvar/hu/Konzuliinfo/kishatarforgalom.htm

Hirdetések
Uborka termesztők FIGYELEM!

Hirdetőink figyelmébe!
A Nagydobrony újságba szánt hirdetéseket, köszöntőket minden hónap huszadikáig szíveskedjenek jelezni! Hirdetésfelvétel a községházán Ráti Anitánál vagy a Stingben!
A weboldalra szánt hirdetések felvétele folyamatos!

Kállai Gézánál (Sport út. 2) májusi (gyümölcs, hárs, akác) és nyári
vegyes virágméz AKCIÓS áron eladó.

Legyen vége az uborka nyári dömping áraknak! Vessünk véget a 10grn/zsák árnak
közösen! Az Univer (Fancsika) konzervgyár begyűjtő pontot szervez Nagydobronyban,
konzerv uborka felvásárlására. Az Univer 10 éve működik a Kárpátaljai uborka piacon, híres a megbízható fizetéséről és egyedülálló hitelrendszeréről.
A felvásárlás fóliából és szabadföldről kb. Június 15-én kezdődik és tart a termés végéig. Az ajánlott fajták: Satina F1, Krispina F1, Kybria F1, Vágner F1…
Az Univer konzervgyár a termesztést áruhitellel támogatja - vetőmagot, uborka hálót,
csepegtető szalagot, műtrágyát, fátyolfóliát és egyéb a termesztéshez szükséges anyagokat igény szerint, melyet a termésből kell visszatéríteni.
További információk: Szanyi János, Béke út 19.
Tel.: 066-31-66-115, 050-67-62-311, 0312-714-525

Tel.: 714-253
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

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

Korrepetálást, különórát vállalok angol nyelvből. Alapoktól a felsőfokig, bármely korosztály számára. Érdeklődni
az alábbi számon lehet: 099-32-19-207

Friss hal kapható minden szombaton délig az AMBAR
előtt! Nagyobb tétel (10 kg felett) a hét bármely napján rendelhető! Érdeklődni a 0968434964 –es számon!

Steril körülmények között, több éves gyakorlattal tetoválást vállalok 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.

Magyar állampolgársághoz szükséges dokumentumok fordítása és
hitelesítése Nagydobronyban! Telefonszám:
099-727-5002.
A Nagydobronyi weblappal kapcsolatban, szívesen fogadunk bárkitől
képeket, akár régi fényképeket, videókat rendezvényekről, ballagásokról, falunapokról. A Nagydobrony havilap elektronikus formában is
elérhető a www.nagydobrony.com.ua címen.

A Nagydobrony havilapban lehetőség van magánszemélyek, vállalkozások intézmények részére hirdetésre, reklámra, fényképes köszöntőkre. Egy apróhirdetés díja egy hónapra 10 hr. Fényképes köszöntő 30 hr. A reklámok díja: 50 cm2 = 30 hr. Minden hirdetés és köszöntő megjelenik Nagydobrony hivatalos weboldalán is. A hirdetéseket személyesen lehet feladni a községházán Ráti Anitánál vagy a Stingben. Tel.:099-9679-194
Nagydobrony
Cím: Nagydobrony, Csongor út 2. Tel.: 714-325,
www.facebook.com/nagydobrony

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.

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

Példányszám 1000.

Email: nagydobrony.lap@gmail.com

A lapot kinyomtatta a VAT Patent, Ungvár
A lap ingyenesen jelenik meg havonta.

