
 

 

 

 

 

 

 

 

NAGYDOBRONY 

2012. Március 

                   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. 

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 

Figyelem! 

Ismét lehetőség van vezetékes telefon bekötésére Nagydobronyban.  

Korlátozott számban. Kérvény benyújtása a községházán! 

Tisztelt Nagydobronyiak! Szerete�el meghívunk mindenkit Április 22-én a  

IV. Kárpátaljai Vőfélytalálkozóra  

és a „Paprika fűző asszony” szobrának felavatására. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a KMKSZ 

Nagydobronyi Alapszervezete 2012. április 22-én (vasárnap), a helyi 

Középiskolában megrendezi a IV. Kárpátaljai Vőfélytalálkozót, abból a 

célból, hogy azokat a népművészeti értékeket, amelyek az emberi élet 

fordulójának jeles eseményéhez kapcsolódnak a mai kultúra számára 

megpróbáljuk közvetíteni, átmenteni. 

A vőfélyek eredeti feladatai, illetve a lakodalmas hagyomány, annak 

minden szépsége és értéke, egyre inkább feledésbe merült. A rendez-

vényt ezért évente „forgószínpadszerűen” szeretnénk megvalósítani, 

ezzel igyekezvén megőrizni, s bemutatni Kárpátalja minél több közsé-

gében. 

A találkozó lehetőséget ad, hogy Kárpátalja településeiről, illetve Ma-

gyarországról és Felvidékről összesereglő, különböző korú és hagyo-

mányú vőfélyek találkozhassanak egymással. Rendezvényünk többré-

tű, ahol a hivatalos programok mellet baráti beszélgetésekre, ismerke-

désekre, szakmai kérdés megvitatására és közös mulatságra is alkalom 

adódik. 

Antal Sándor, Munkács (Szalóka) 

Bacskai Béla, Szalóka  

Balogh László, Nagydobrony 

Bodnár Zoltán, Nyíregyháza 

Botos István, Badaló 

Breza Imre, Szalóka 

Fazekas A&ila, Makkosjánosi 

Fazekas Károly, Szürte 

Ferenczi A&ila, Badaló 

Fulajtár Bernát, Dobóruszka 

Fülöp Lajos, Ungvár 

Gyönyörű Zsigmond, Földes 

György János, Csongor 

Horvát Atilla, Mezőgecse 

Hete János, Csongor 

Holozsi Imre, Bene 

I4. Juhász László, Sárosoroszi 

Juhász László, Sárosoroszi 

Kiss Róbert, Császlóc 

Kukri Ferenc, Som 

Kukri Sándor, Makkosjánosi 

Laczkó János, Bátyú 

Laczkó László, Bátyú 

Markó András, Nagykáló 

Mihovics Tibor, Radvánc 

Misák János, Csap 

Rajzinger Csaba, Kisvárda-Ajak 

Tolvaj István, Salamon 

Tóth Győző, Halábor 

Tóth Miklós, Nagyecsed 

Szanyi-Szabó Sándor, Nagydobrony 

Tihi Sándor, Petrivka 

 

Meghívo� vőfélyek: 

10.00– Gyülekező a Nagydobronyi Falumúzeum 

elő� (Meliátor út 4.) 

10.30– Felvonulás Nagydobrony főutcáján 

(Felvonul a Nagydobronyi Hímes néptánc-

együ�es, Zenei kiéret: Fekete Miklós, Juhász Jó-

zsef, Szabó Sándor) 

11.00-11.40– a Paprika fűző asszony szobrá-

nak felavatása 

13.30– A rendezvény ünnepélyes megnyitója: 

- vőfélyek bemutatkozás a színpadon 

- a nagydobronyi kultúrház táncegyü&ese 

- Sólyom József: Földesi lakodalmas című népszínmű. 

Közreműködnek: Földesi „Szélrózsa” hagyományőrző  

egyesület, kísér a Szerdás Népzenei Együ&es. 

-A nagydobronyi kultúrház „Zöld Ág” táncegyü&es 

- Emléklapok, ajándéktárgyak átadása 

- Vőfélybál 

Program 

Minden kedves olvasónknak Minden kedves olvasónknak Minden kedves olvasónknak Minden kedves olvasónknak     

Kellemes Húsvéti ünnepeket kívánunkKellemes Húsvéti ünnepeket kívánunkKellemes Húsvéti ünnepeket kívánunkKellemes Húsvéti ünnepeket kívánunk    

A Nagydobronyi Polgárőrség felhívása! 

Továbbra is tart a tagfelvétel a polgárőrségbe. Jelentkezhet minden 21.-ik életévét betöltött 
nagydobronyi férfi, aki kellő elhivatottságot és kitartást érez a feladat elvégzéséhez. A je-
lentkezőktől elvárjuk, hogy időben megjelenjen a szolgálatra, és lelkesedése ne csak 1-2 
hónapig tartson.  Jelentkezni a községházán lehet. 

A községi tanács felszólítja a szervezeteket, magánvállalkozókat és a lakosságot, hogy ápri-
lis folyamán végezzék el a munkálatokat saját területükön.  A tanács felszólítása fokozottan 
vonatkozik a központon található boltokra,  a piacra, a tópartokra.  Az elmulasztást az Ung-
vári Járási Adminisztráció munkatársai birsággal sújthatják. 

Április -  Tisztasági hónap 

Tájékoztató 

A Nagydobronyi Községi Könyvtár munka-
rendje:  

Hétfőtől—Péntekig, 8.00-tól 17.00-ig (ebéd 

12.00-13.00). 

A könyvtár több ezer magyar és ukrán nyel-
vű könyvel rendelkezik.  

Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 
                                                                                                                             

Bocskár Mária  

A könyvtár vezetője 

Tilos a tarlóégetés  

Felhívjuk mindenki figyelmét hogy a rend-
kívül száraz időjárás miatt a tarló és egyéb 
száraz növényi maradványok égetése tilos. 

Valamint bármilyen tűz gyújtása is.  

Az engedély nélküli égetés komoly bünteté-
seket von maga után. 

A tarlóégetés veszélyeiről és a büntetések 
mértékéről további részletek a 3-ik oldalon.  

 

Ungvári járási Katasztrófavédelmi osztály 
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A listán szereplő személyeket megkérjük rendezzék szemétdíj tartozásukat 

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 

www.nagydobrony.com.ua www.nagydobrony.com.ua 

  Kossuth út 

6 Hidi András  

30 Katona József  

38 Hidi Ferenc  

44 Jendrek Irina 

55 Pinte Kálmán 

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 

37 Lelkes Erzsébet 

  Csongor út 

12 Ráti János 

91 Balog Sándor 

108 Bálint Borbála 

112 Szanyi Mária 

  Nagytemető út 

4 Szanyi P Borbála 

  Király út 

20 Bodnár Zoltán 

  Erdőhivatal út 

7 Bátyi Zoltán 

  Garb út 

8 Pinte Kálmán 

16 Balog Fialka 

  Kékpatak 

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 
  Tavasz út 

47 Bálint Sándor 
  Béke út 

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 
  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 
  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 

Ajtó mögö� állok, 

piros tojást várok. 

Ha nem adnak párjával, 

elszökök a lányával.  

……………………. 

Kinyílo� az aranyeső 

Én voltam ma a legelső 

aki kora reggel 

locsolkodni kelt fel. 

Minden szőke, barna lány, 

mint a piros tulipán 

virulva-viruljon 

rózsapermet hulljon. 

Íme, i� a kölni 

Szabad-e locsolni?  

……………………. 

Én még kicsi vagyok, 

Verset nem is tudok, 

Majd jönnek a nagyok, 

És mondanak azok.  

……………………. 

Van-e kislány i� a háznál? 

Jó reggelt kívánok! 

Megöntözném rózsavízzel, 

mint a kis virágot! 

Olyan szépek lesznek tőle, 

mint a kis tündérek, 

de ha lehet, cserébe egy 

piros tojást kérek!  

……………………. 

Korán reggel útra keltem, 

se nem i�am, se nem e�em, 

tarisznya húzza a vállam, 

térdig kopo� már a lábam. 

Bejártam a fél világot, 

lá�am sok-sok szép virágot. 

A legszebbre most találtam, 

hogy öntözzem, alig vártam.  

……………………. 

Messze földön jártam 

szép harmatos reggel, 

aranytündér kútvizéből 

vizet meríte�em. 

Aranytündér kútvizével 

öntözgetni járok, 

olyan szagos, mint a rózsa, 

gyertek ide, lányok!  

……………………. 

Megérkeztem, i� vagyok, 

Rózsavízzel locsolok. 

Aki ügyes kisgyerek, 

Katonásan 5szteleg, 

És mielő� hazaér, 

Locsolásért tojást kér.  

……………………. 

 

Fakadó rügy, szellő hozta, 

Madár szállt az ablakunkra, 

Nagy vidáman azt dalolta, 

I� nyílik a legszebb rózsa. 

Jó szagú a rózsavizem, 

Eljö�em, hogy megöntözzem. 

Nesze, nesze, rózsaszál, 

Soha el ne hervadjál!  

……………………. 

Rózsa, rózsa szép virágszál, 

Szálló szélben hajladozzál. 

Napsütésben nyiladozzál, 

Meglocsollak, illatozzál. 

 ……………………. 

Húsvét másnapját 

örömmel köszöntjük, 

Ha tojást nem adnak, 

Mindnyájat leöntjük. 

Íme i� a kölni! 

Szabad-e locsolni?  

……………………. 

Kellemes és boldog 

Ünnepet kívánok 

Öntözködni jö�em, 

Hol vannak a lányok? 

……………………. 

Rózsavizet hoztam, 

Csak nem féltek tőle? 

Gyertek hát közelebb 

Hadd adjak belőle.  

……………………. 

Hajnali harmatban, 

Selyemfüves réten, 

Ezer virág friss illatát 

Kalapomba mértem. 

Rozmaringos hintón 

Repültem idáig, 

Kék nefelejcs, tulipános, 

Takaros házig. 

Van ennek a háznak 

Olyan virágszála, 

Kinek harmat rózsavíztől 

Kivirul orcája. 

 ……………………. 

Virágharmat várt reám 

húsvéthé@ő hajnalán. 

Kakasszókor elindultam, 

tarka rétre eljuto�am, 

illatait mind elkértem, 

és a rétnek megígértem: 

locsolkodni elmegyek, 

öntözni a hölgyeket. 

Tessék, hát most i� vagyok! 

Piros tojást kaphatok, 

ha már hoztam 

jó illatú harmatot?  

Locsoló versek 

"Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az Ő 

nagy irgalmassága szerint újjászült minket élő reménységre Jézus 

Krisztusnak a halálból való feltámadása által, romolhatatlan, 

szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van 

fenntartva számunkra, akiket Isten hatalma őriz hit által az 

üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá 

legyen." (I.Pét.1:3-5)  

Péter apostol írta le ezeket az Igéket a Szent Lélek által. Ő, aki 
háromszor tagadta meg az Urat, nemcsak Krisztus szenvedésének 
lehetett tanúja, hanem találkozhatott a feltámadott Megváltóval. 
Jézus nem rótta fel Péter bűnét, hanem háromszor kérdezte meg 
tőle, hogy szereti-e. A feltámadott Jézus ugyanolyan irgalmas volt 
vele szemben, mint korábban. Jézus szeretete egy élő reménységet 
adott Péternek, aki ahelyett, hogy megbüntette volna tagadásáért, 
rábízta az Ő nyájának legeltetését és őrzését. Aki Jézust így ismeri 
meg, annak életében nemcsak egyszer van húsvét, hanem egész 
életében Jézus feltámadásának ereje tölti be a szívét. Kedves Test-
vérem, nemcsak a húsvét ünnepén, de egész életedben töltsön be az 
élő reménység. A hétköznapok gondjai között, örömödben, bána-
todban, egészségesen vagy súlyos betegségben a feltámadott Jézus 
Krisztusban vetett hit vezéreljen. Így legyen életed gyümölcsöző, 
Istent dicsőítő és felebarátiadat segítő élet.  

Reformátor elődeink által megfogalmazott hitvallásainkból is ez az 
élő reménység árad. A Heidelbergi Káté a 45. kérdésre: Mit használ 

nekünk Krisztus feltámadása? - így válaszol: Először: feltámadásá-

val legyőzte a halált, hogy minket részeltessen abban az igazság-

ban, amelyet nekünk halálával szerzett; másodszor: az Ő ereje most 

minket is új életre támaszt fel; harmadszor: Krisztus feltámadása a 

mi dicsőséges feltámadásunknak bizonyos záloga számunkra. 
Ha mindezt hisszük, már nemcsak ebben az életben reménykedünk 
a Krisztusban, hanem az örökkévalóságra nézve dolgozunk, minden 
szolgálatot úgy végzünk, hogy tudjuk, hogy a mi munkánk nem 
hiábavaló az Úrban. Feltámadásával legyőzte a halált. Az Ige így 
mondja ezt: "Eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet 

és halhatatlanságot." (II.Tim. 1:10) Húsvéti énekünk is erről a 
győzelemről beszél: "Hol van, koporsó, hatalmad? Elveszett nyert 
diadalmad. Hová lett, ó, halál, a fúlánk, Melyet fensz már régóta 
reánk? Már nem rettegünk miatta, Mert  Jézus meghódoltatta Ama 
félelmek királyát, Megnyitván sírjának száját. (233. ének 2. vers)  
Számunkra már nem rettenetes a halál, mert a mi halálunk csak 
meghalás a bűnnek és átmenetel az örök életre. És a halál előtt 
látszik meg igazán, hogy kinek van élő reménysége.  

Csak annak nyereség a halál, akinek Krisztus az élet. Számomra az 
a boldogító vigasztalás, hogy én testestől lelkestől nem a magamé, 
hanem az én hűséges Megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona 
vagyok, hogy én a Jó Pásztornak a kezében vagyok és senki ki nem 
ragadhat engem az Ő kezéből. Ezt az élő reménységet biztosítja 
Jézus főpapi imádsága is, melyben így könyörgött az övéiért: 
"Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is 

velem legyenek, hogy megláthassák az én dicsősége-

met" (Ján.17:24) Krisztus feltámadása a mi dicsőséges feltámadá-
sunknak bizonyos záloga! "Isten az Urat is feltámasztotta, minket is 

feltámaszt az Ő hatalma által." (I.Kor.6:14) - "Én élek, ti is élni 

fogtok" (Ján.14:19). Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan 
örökség részesei vagyunk, amelyre Isten nagy irgalmassága szült 
újjá bennünket Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. 
Számunkra fenntartott örökség ez, mely a mennyben vár reánk, 
akiket Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, 
hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen!  

Amikor a bűnös megtér, Jézus Krisztus által elnyeri bűneinek bo-
csánatát, a Szent Lélek által újjászületik, akkor átmegy a halálból 
az életre. Ezt nevezi az írás az első feltámadásnak. Ezáltal az az 
ember, aki halott volt vétkei és bűnei miatt, megelevenedik és olyan 
erőt kap Istentől amely képessé teszi arra, hogy félretéve minden 
akadályt és a megkörnyékező bűnt, mértékletesen, igazán és szentül 
éljen e jelenvaló gonosz világban. Minden nap várja Jézust, nevéről 
vallást tesz, kész szenvedni és meghalni is Krisztusért, mert tudja, 
hogy égi rész, szent örökség vár rá a mennyben, ahol Krisztussal 
együtt fog uralkodni. 

Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad? De hála az 
Istennek, aki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus 
által. Csak annak az embernek van igazi húsvétja, akiben megvan 
ez az élő reménység.  

Ilyen boldog és élő reménységgel teljes  Húsvét ünnepet kívánok 

minden olvasónak. 

Atyafiságos szeretettel Horkay László testvér. 

A feltámado� Jézus Krisztus a mi élő reménységünk! 

I� a húsvét, eljö� végre, 

A szép lányok örömére. 

Mert a lányok szép virágok, 

Illatos víz illik rájok. 

Kit húsvétkor nem locsolnak, 

Hervadt virág lesz már holnap. 

Ne fuss el hát, szép virágom, 

Locsolásért puszid várom!  

……………………. 

Erre szaladt ím az előbb 

nyuszi anyó 5tokban. 

elmesélte, hogy e házban 

piros tojás mi sok van. 

Azt is mondta, hogy a virág 

akkor szép, ha locsolják, 

eljö�em hát meglocsolni e 

ház apraját-nagyját. 

……………………. 

Lakozzék e házban 

békesség, szeretet! 

Adjon Isten mindenkinek 

szép húsvé5 ünnepeket!  
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Érdekességek, köszöntők 

                                                                        
 
 

Anyakönyv (Március) 

Születtek:  

Orosz Noémi (Juzsna út 4) 

Lakatos Valentina (Sumna út 12) 

Horváth Anton (Juzsna út 11) 

Mészár Áron-László (Felvég 30) 

 

Elhunytak:  

Hidi F. Éva (Éger út 46) 

Fejes János (Vásártér 12) 

Id. Mészár László (Felvég 30) 

Balog Mária (Tábla út 19) 

www.nagydobrony.com.ua www.nagydobrony.com.ua 

Március 3-án ünnepelte első szü-
letésnapját 

Balog Georgina JázminBalog Georgina JázminBalog Georgina JázminBalog Georgina Jázmin    

Köszöntik őt szülei, nagyszülei, 
dédszülei és keresztszülei.  

„Azt kívánom e napon 

Fölötted egy csillag ragyogjon 

Mutasson utat mindenkinek 

                    Milyen az igazi szeretet 

                                Csillagként ragyogsz le ránk 

                                      Küldöd a mosoly sugarát 

                                          Áldás békesség kísérjen, 

                                                Életed százhúsz év legyen! 

Köszöntők 
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Köszöntő 

A napokban ünnepelte 2.-ik születésnapját 

Szilvási MátéSzilvási MátéSzilvási MátéSzilvási Máté    

Ebből az alkalomból  

köszöntik szülei, nagyszü-
lei, keresztszülei. 

„Azt kívánom Neked e napon, 

Bánat ne kísérjen utadon, 

Legyen hosszú és szép életed,                                                                        

őrizd meg a jó emlékeket.”  

 

Köszöntő 

Nemrég ünnepelte 9.-ik születésnapját 

Szilvási ZsófiaSzilvási ZsófiaSzilvási ZsófiaSzilvási Zsófia    

Köszöntik őt szülei  és nagyszülei, 

Kívánnak számára sok boldogságot! 

„Legyen boldog minden holnapod,  

úgy legyen, ahogy Te akarod,  

ne érjen soha-soha bánat,  

Teljesüljön minden vágyad. „ 

 

Milyen nyugdíjra számíthatnak a vállalkozók? 

Az emberi kreativitás nem ismer határokat. Ez igaz akkor is, 
amikor valaki egy új vállalkozásba kezd. Mi magyarok min-
dig is a leleményességünkről voltunk híresek, ezért ötletek-
ből és lelkesedésből nincs hiány, de ma Ukrajnában ahhoz, 
hogy egy vállalkozás beinduljon és sikeresen működjön, nem 
elég csak a jó ötlet. Nagyon sok minden másra is szükség 
van! A megyénkben regisztrált vállalkozások nagy többsége 
egyszerűsített adócsomaggal (єдиний податок) rendelkezik. 
Adódik is a kérdés: 

Mennyi nyugdíjjárulékot fizettek a vállalkozók 2010 ősze 
előtt? 

2010 ősze előtt egy egyéni vállalkozói csomaggal rendelkező 
vállalkozó 12 hónap alatt befizetett nyugdíjjáruléka 5 havi 
minimálbér után számolt nyugdíjjáruléknak felelt meg. Ez 
azt jelenti, hogy 10 év vállalkozói lét alatt kb. 4,5 évnek 
megfelelő összeget fizetett be. 

Milyen állami nyugdíjra számíthatnak azok a vállalko-
zók, akik egyszerűsített adó csomagot fizetnek? 

2010 őszétől Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa törvényben köte-
lezi az egyéni adócsomaggal rendelkező vállalkozókat, hogy 
a mindenkori minimálbér után fizessenek nyugdíjjárulékot. 
Ez azt jelenti, hogy ma a vállalkozók a legminimálisabb 

nyugdíjjárulékot fizetik. Ebből következik, hogy minimális 
állami nyugdíjra számíthatnak. Ez a 2011 őszén elfogadott 
nyugdíjtörvény alapján a Mindenkori minimálbér 40-60 %-a 
lesz. Mit jelent ez számokban? 

Amennyiben valaki rendelkezik férfiak 35 év nők 30 év 
munkaviszonnyal (vállalkozói léttel) a nyugdíja a fizetése 40
-60%-a lesz. 

Aki nem rendelkezik 30-35 év munkaviszonnyal, de megvan 
a minimális 15 év munkaviszonya, ami szükséges az állami 
nyugdíjhoz (tehát 15 és 35 év közötti munkaviszonnyal ren-
delkezik), annak előreláthatólag a fizetése 25-40%-a lesz a 
nyugdíja. 

Aki nem rendelkezik 15 év munkaviszonnyal vagy vállalko-
zó léttel az csak szociális segélyt fog kapni, ami a mindenko-
ri létminimum 30%-át fogja kapni. A létminimum 2012. 
január 1.-től 900 hrivnya. 

Egy biztos egyre inkább rá kell ébrednünk, hogy ha méltó és 
tisztességes öregkort akarunk majd élni, akkor nem az állam-
ra hagyatkozhatunk, hanem magunkról kell gondoskodnunk! 

Amennyiben szeretné személyre szabottan megtudni az 
állami nyugdíj mértékét, ingyenes konzultáció igényel-

hető. Tel: 0997245521 

Figyelem! 

Sok szertete�el várjuk a modern  

tánc kedvelőit   

2012. április  13-14-15-én  

 a Nagydobronyi Kultúrházba. Ismert ma-

gyarországi tánctanár tart foglalkozásokat! 

További információ: 

www.nagydobrony.com.ua vagy a 

0989900025 telefon számon. 

Mustármagnyi hitMustármagnyi hitMustármagnyi hitMustármagnyi hit    

Egy mustármagnyi hit mozgathat hegyeket 

Kérjük mozgassa meg a kemény szíveket. 

Legyen egyértelmen Istennek gyermeke, 

Hogy egy sem vesszen el, ki e hit képviselete. 

Így képes legyőzni a lehetetlent is, 

Mert minden egyformán javára fordul is 

Legyen mindenekben Isten akarata, 

Ki ezt kéri Tőle, az bizton megkapja 

2012. Március2012. Március2012. Március2012. Március    

H. MáriaH. MáriaH. MáriaH. Mária    

Tisztelt Lakosság! Tájékoztatjuk önöket, hogy a szára le-
velek és füvek égetése veszélyes. A tavasz kezdetével el-
kezdődnek a különböző száraz füvek és növényi maradvá-
nyok égetése, ami komoly tüzekhez vezethet. A száraz 
időjárás miatt ezen tevékenység kiemelten veszélyesnek 
minősül.  

A tüzek alkalmával csökkenek, sőt el is pusztulhat a talaj 
felső rétegében megtalálható hasznos mikroorganizmusok 
jelentős része. Tehát a füvek, a tarló és a szalma égetése a 
mezőkön nagy mértékben csökkentik a termőföld  rétegét. 

Ezért a mezőgazdasági művelés alatt álló területeken 
az égetés tilos!  

Továbbá az erdők és bokrok égetésével csökkennek a ma-
dárfészkek és a gomba lelő helyek is.  

Az Ungvári járási Katasztrófavédelmi osztály a következő 
kérésekkel fordul önökhöz:  

• ne égessenek száraz füvet, tarlót a mezőkön 

• Nyíl tűz használatát kerüljék 

• Felügyelet nélkül ne hagyjanak tüzet 

• Ne gyújtsanak tüzet a házak és ingatlanok környé-
kén sem 

• Elsősorban a személyi védelem fontos tűz esetén 

Emlékezetjük önöket hogy Ukrajna Kódexének 77-1 admi-

nisztrációs törvénysértésekről szóló cikkelye alapján, aki 

az illetékes hatóságok engedélye és felügyelete nélkül a 

természeti környezetben tüzet gyújt az a megfelelő bünteté-

seket és bírságokat vonja magára. 

Kiszabható pénzbeli bírságok: 

170 hr-tól 340 hr-ig, tisztviselőkre pedig 850 hr-tól 1190 

hr-ig. 

A főbb tűzvédelmi intézkedések nem összetettek és nem 
szükséges nagy anyagi költségek sem megvalósítására, de 
egyben alapos munkát igényel a tűz  útjának megállítása. 

Emlékezzenek arra hogy könnyebb meg-
előzni a tüzet, mint megállítani!!! 

Ungvári járási Katasztrófavédelmi osztály 

Felhívás 

Értesítjük a lakosságot hogy az ingye-
nes privatizáció megszűnt. Tehát akik 
beadták a kérelmüket ez ügyben azok 
hiába várnak a privatizációs akt elké-

szülésére. Ezentúl a földek privatizálá-
sa bizonyos juttatások ellenében törté-
nik. Bővebb információért forduljanak 

a községházán a földmérőhöz. 

Az ingyenes földprivatizációról 

A Nagydobrony SC  nem régiben játszott barátsásos 
mérkőzőseket a Csongor FC-vel. Idegenben 2-1-es 
vereséget szenvedtünk, itthon viszont 2-1-re nyerni 
tudtunk. Az ifi csapat idegenben  2 gólos győzelmet 
könyvelhet el, a visszavágó viszont elmaradt. 

Tájékoztatjuk a focikedvelőket hogy mostantól min-
denki hozzájuthat a NAGYDOBRONY SC hivatalos 
2012-es tagsági kártyájához. Igény szerint választha-
tó a „VIP” illetve „alap” tagsági kártya.  

A kártyákat Szilvási Zoltán elnöknél és Géci Béla 
edzőnél lehet igényelni.  

 

 

 

 

Nagydobrony SC 

(Eleje) (Hátulja) 
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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 Kárpá-

taljai 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 a községházán Ráti Anitánál vagy a  Stingben. Tel.:099-9679-194 

Hirdetések 

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. 

Mire jó a bakhát!  

Az idei hosszúrányúlt tél után csak elkövetkezik a tavasz, és a különféle kultú-
rák kiültetése a fólia alá.  

A fóliaházakban igyekszünk a növény fejlődésének leginkább megfelelő körülmé-
nyeket teremteni. A termelők az évek során kellő tapasztalatot szerveztek kertésze-
tük talajának termőképességéről, a berendezések technikai adottságaival a növé-
nyek igényeiről. Már a sátorba lépéskor megőrzik a páratartalom, a hőmérséklet, 
esetleges gomba nagy kártevő fertőzöttség jelenlétét kisebb, nagyobb eltéréseit és 
ellensúlyozzák azt. Az állományban felfedezett hiánytünetek is árulkodó jelként 
mutatják, hogy a növénnyel valami gond van. 

De mi is lehet az ok? 

A talaj víztartalma jelentősen befolyásolja a gyökér levegőzöttségét és környezeté-
nek hőmérsékletét. A magas víztartalmú, kötöttebb, tömör talajban kevesebb a leve-
gő, ezért nem megfelelő a gyökérzet oxigénellátása, ráadásul lassabban melegszik 
fel. Az laza szerkezeti, alacsony víztartalmú levegőzöttség jó viszont gyakran kell 
kis vízadaggal, öntözünk, mert gyakran kiszárad. A gyökérzet számára megfelelő 
hőmérséklet megteremtése éppolyan fontos, mint a kellő léghőmérséklet tartása. 

A hideg talajban a gyökértevékenység  lelassul esetenként le is állhat. Egy huzamo-
sabb esős idő után az uborkatermelők szoktak szívbajt kapni a lankadt növények 
látványától. 

Érdemes megszívlelni a „mély talp, mély fejekét.” A termesztéskor a talaj tápanyag 
szolgáltató képességének legjobb mutatója maga a növény. A hiánybetegség, a túl-

adagolás tüneteit, a talaj nagymérvű só felhalmozódása a gyökerek közvetítésével 
jelzi a növény. A fent elmondottak menetében a talajban, vagy más termesztő kö-
zegben igyekszünk a legjobb feltételeket megteremteni. Erre jó megoldás a bakhát 
készítése, amire a növényeket ültetjük. A megfelelő szerkezetű talajban víz- levegő 
arány.  

A kiemelt bakhátra ültetéskor a gyökértömeg ebben a felső rétegben fejlődik. A 
növényápolási munkák során a sorok között tömörödik a talaj. Amennyiben azon-
ban a gyökerek többsége a bakhátban helyezkedik el, a taposás miatt sem, gyökér-
sérüléssel sem a talajszerkezet romlásával (tömörödés) nem kell számolnunk. Bak-
hatás hajtáskor az öntözéskor esetleg túladagolt víz nem marad a gyökérzetnél, ha-
nem lefolyik és a növény nem, fullad be. A talajvíz szintjének ingadozásokat 
(emelkedő) fellépő só felhalmozódás is kevésbé veszélyezteti a gyökérzónát, ezért 
elkerülhető a gyökérperzselés. Néhány dologra azonban különösen ügyelni kell a 
bakhatás termesztésekor. A bakhát kialakításával megnöveljük a talajfelszínt ezért 
azzal is számolnunk, kell, hogy megnőtt a terület „vízigénye” hisz párologhat el. A 
vízveszély csökkentésére jó lehetőség kínálkozik a bakhát és az út takarásával 
(szalma, fólia stb.) 

A tavai csapadékhoz nyár tapasztalata, hogy egy-egy nagyobb esőzés után a fóliát 
elöntheti víz. Már néhány órás tartós vízborítás is számottevő kártokozhat a gyökér-
zetben. Ha viszont növényünket bakhátra ültetjük, kisebb a gyökérfulladás veszély 
a (Igaz, tartósan magas belvíztől így sem véthetjük meg az állományt) 

Azok a termesztők, akik az említettekhez hasonló gondokkal küzdenek, próbálják 
ki ezt az ültetési módot. 

Őrhidi László 

A Terra Dei szaktanácsadója 

 

 

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

www.nagydobrony.com.ua www.nagydobrony.com.ua 

Nagydobronyban fekete fólia (1,5m x 500m) jóval a piaci ár alatt eladó.  

Érdeklődni a 068-22-93-742 számon lehet. 

Hirdetőink figyelmébe! 

A Nagydobrony újságba szánt hirdetéseket, köszöntőket minden hónap hu-
szadikáig szíveskedjenek jelezni!  

Hirdetésfelvétel a községházán Ráti Anitánál vagy a Stingben!  

A weboldalra szánt hirdetések felvétele folyamatos! 

Nagydobronyban eladó japán kistraktorhoz jó állapotú gyári frézer, eke,  
2 kerekű pótkocsi. Ár megegyezés szerint.  

Tel.: 714-386, 0988809322 

Angol és ukrán nyelv oktatást, felvételire előkészítést vállalok!  
Fiscarelli Beáta! Ungvár, Keleti utca 18. 

Tel.: 050-698-5303 

Eladó a piac területén lévő! A második soron a csilláros üzlet mellet, teljes berendezéssel. 
(víz bekötve a helységbe).  

Érdeklődni a 050-754-3101 telefonszámon lehet Szilviánál. 

Eladó Redbro és Master Gris fajta napos és előnevelt csirke. Kettős hasz-
nosítású fajták: húshibrid, tojástermelő képességük kiváló. Származási 
hely: Spanyolország. Érdeklődni lehet: Csongoron, a Tanyán, illetve a 
következő telefonszámon: 050/9028992.  

Nagydobronyban, a Tavasz utcában eladó egy 190 m2 alapterületű, kétszintes ház  

15 szotek földdel! Érdeklődni lehet a 714-301 telefonszámon.  

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

AKCIÓS áron eladó. Tel.: 714-253 

Steril körülmények között, több éves gyakorlattal tetoválást vállalok gyári steril eszkö-
zökkel Ungváron, kedvező áron! Több ezer minta közül választhatsz. Vállalok új, színes 

és fekete, figuratív és nonfiguratív tetoválásokat a test egész felületére, valamint régi teto-
válások átalakítását, helyrehozását, újra színezését is. Igényes, garantált munkát vállalok.  

0685551344, György.  

Munkámról érdeklődni lehet a nagydobronyi fodrászszalonban Vojtovics Natáliánál. 

Figyelem! Fociedzés, mozgás tréning szakszerűen minden korosztálynak.  

Érdeklődni Medvigy Gábornál. 


