
 

 

 

 

 

 

 

 

NAGYDOBRONY 
2012. Április 

                   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 JÓTÉ-
KONYSÁGI ALAPITVÁNY” számára megállapított lakossági hozzájá-

rulás min. 20 hrivnya (évente minden családtól) befizetése megkezdő-
dött. Kérünk mindenkit időben rendezze a befizetést, valamint továbbra 

is várjuk a helyi vállalkozók támogatását is. 

Befizetés Ráti Anitánál a községházán. 

További képek www.nagydobrony.com.ua 

2012. április 22-én negyedik alkalommal került sor a Kárpátaljai Vőfélytalálkozóra. Immár hagyomá-

nyosnak mondható találkozót idén falunkban rendezték meg. Főszervező Bacskai Béla aki maga is 

nagyvőfély.  A megrendezésben nagy szerepet játszott a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a 

KMKSZ Nagydobronyi Alapszervezete.  

A találkozó célja, hogy azokat a népművészeti 

értékeket, amelyek az emberi élet fordulójának 

jeles eseményéhez kapcsolódnak a mai kultúra 

számára megpróbáljuk közvetíteni, átmenteni, 

hiszen a vőfélyek eredeti feladatai, illetve a 

lakodalmas hagyomány egyre inkább feledés-

be merült. A rendezvényt ezért évente „forgószínpadszerűen" valósítják meg, ezzel is igyekezvén 

megőrizni s bemutatni Kárpátalja minél több községében. A találkozón az éven először nemcsak kár-

pátaljai hanem Magyarországi és Szlovákiai vőfélyek is részt vettek. A rendezvény egész napos prog-

ramsorozat volt. A programok a Nagydobronyi Falumúzeum előtti gyülekezéssel vették kezdetét. In-

nen a Nagydobronyi Hímes néptáncegyüttes 

részvételével és a vendégekkel együtt vonultak a 

központi parkba.  A szobor ünnepélyes átadását 

követően a vőfélytalálkozó a középiskola díszter-

mében folytatódott. A szervezők a messziről 

érkezett vendégeket a középiskola étkezdéjében 

finom ebéddel fogadták. A rendezvényt 

Szalipszki Endre, Magyarország Ungvári Főkon-

zulátusának konzulja nyitotta meg ünnepi beszé-

dével. Természetesen ünnepi beszédeket mondtak a többi meghívott vendégek is. Ezek után a vőfélyek 

mutatkoztak be a színpadon. Itt mindenki egy-egy rövid vőfély verssel vagy éppen vicces történettel 

szórakoztatta a szép számban összesereglett közönséget. A vőfélyek szereplései között a nagydobronyi 

kultúrház legfiatalabb növendékei népdalt énekelve mutatták meg a magyar hagyományokhoz való 

ragaszkodásukat.  

A jó hangulatért a Földesi „Szélrózsa”  

hagyományőrző társulat is tett. Igényes színda-

rabbal lepték meg a közönséget, Sólyom Jó-

zsef: Földesi Lakodalmas című népszínművét 

adták elő. Az előadás zenei részét a „Szeredás 

Népzenei Egyesület” biztosította.   A színdara-

bot követően fellépet a Nagydobronyi Kultúrház „Zöld Ág” táncegyüttese. A rendezvény utolsó hiva-

talos programja az emléklapok és ajándékcsomagok átadása volt. Bacskai Béla főszervező köszönetét 

fejezte ki a megjelent vendégeknek, vőfélyeknek, támogatóknak.  

IV. Kárpátaljai Vőfélytalálkozó Nagydobronyban 

A vőfély találkozó keretén belül 2012. április 22-én felavat-
ták a Paprikafűző asszony szobrát a központi parkban. A 
park összköltsége 150 000 hr,(a jótékonysági bál bevételé-
vel együtt) melyet teljes egészében a Községi Tanács támo-
gatott. A népes közönség a parkban gyülekezve várta a falu-
múzeumból érkező vőfélyeket. Megérkezve a rendezvény 
népi tánc bemutatásával vette kezdetét a Nagydobronyi 
Hímes Néptánc Együttes közreműködésével. A himnuszok 
eléneklését követően Sziebert István, a Vidékfejlesztési 
Minisztérium politikai főtanácsadója ünnepi beszéde nyitot-
ta meg az ünnepséget. Beszéde során felhívta a figyelmet arra a tényre, hogy a „világban járva sok 

nevezetes ember, hadvezér, tudós, államtitkár szobrát láthatjuk közte-
reken. Időnként azonban elfelejtkezünk a hétköznapok hőseiről, hi-
szen tisztes állampolgárok nélkül hadsereg sem létezhetne. Ez a szo-
borátadás végre egy olyan esemény, amikor a hétköznapok hőseit 
elevenítjük meg. Azokat, akiknek munkája elősegíti a közösségépítést, 
a Kárpát-medence magyar közösségének egymásra találását. Ennek a 
jelképe ez a szoboravatás.” 
A következő felszólaló Ko-

vács Miklós, a KMKSZ elnöke volt. Ezután Fedinec Mihajlo 
Iljics, az Ungvári Járási Tanács elnöke köszöntötte az egybe-
gyűlteket. Badó Margit történelem tanár röviden beszélt ifj. 
Hidi Endre életéről, tanulmányairól stb. Mint mondta, a 
szobrászat filozofikus műfaj. Csendes töprengések idején jön 
el az ihlet pillanata, a teremtés ideje. Minden szobor azt 
üzeni számunkra, hogy akinek nincs múltja, annak jövője 

sincs. Orosz Ildikó a KMPSZ elnökasszonya a kö-
vetkező sorokkal kezdte: „Az első vándor, aki a 
szájhagyomány szerint a tóparton ütött tanyát. Bé-
kességet várt ettől a földtől. Az évszázadok kegyet-
len megpróbáltatásoknak tették ki a nagydobronyi 
népet, akárcsak e vidék lakosságát –A közösség nem 
engedte, hogy elfelejtsék, honnan jöttek, mert a falu 
legmeghatározóbb sajátossága maga a századokon 
át sokszor megszólt, zárt közösségben rejlő ereje, 
amely a közös munká-
ban, együttes tevé-

kenységben nyilvánult meg. Ez az összetartó erő 
példaértékű lehet mindenki számára a Kárpát-
medencében. Ez a szobor ennek a közösségi erőnek 
állít emléket. Mint mondta, ebben a szoborban 
benne van a kezdet és benne van a vég, a születés, 
az elmúlás, és a kettő közötti időszak, aminek lé-
nyege az állandó, folyamatos tevékenység.” Ezt 
követően Őr Hidi László, a KMKSZ Nagydobronyi 
Alapszervezetének elnöke köszönetet mondott 
azoknak akik hozzájárultak a Paprikafűző Asszony 
szobor megvalósításához. A leleplezés után 
Kolozsy András lelkész áldotta meg a szobrot. Ezek után ifj. Hidi Endre fogadta 

a gratulációkat melyből szép számmal jutott neki e napon. A szobor anyagi költségeit a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. finanszírozta.  

További képek www.nagydobrony.com.ua 

A Paprikafűző Asszony szobrának felavatása 

FIGYELMEZTETÉS! 

A Nagydobronyi Községi Tanács Végrehajtó Bizo�sága előzetesen figyelmezteti a lakosságot a közterü-

letek megóvására, különös tekinte�el a nemrégiben elkészült központi parkra és szoborra. Amennyiben 

rongálást észlelünk az elkövető a hatályos törvények értelmében akár börtönbüntetésre is ítélhető.  

FELHIVÁS 

Akik a 2011/2012-es fűtési időszakra igénybe ve�ék az állami támogatást (szubvenció) a fűtésre azok a 

csapi gázirodából kérjenek igazolást az említe� időszakra elhasznált gáz fogyasztásáról.  

Ezeket az igazolásokat ju�assák el az ungvári szociális osztályra. Amennyiben ezt nem teszik meg a jövő 

évi fűtési időszakban utólag is visszaszámolhatják a szubvenció összegét. 



 

 

 

 

 

 

 

 

-2- 
www.nagydobrony.com.ua www.nagydobrony.com.ua 

Elkészült a tűzoltóság bakszámlája 
Lehetőség van a tűzoltóságnak szánt összegeket bankon keresztül is fizetni.  

A befizetéshez szükséges adatok: 

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

Minden nagydobronyi lakost és vállalkozót felszólítunk minél hamarabb fizesse be hozzájárulá-
sát a tűzoltóság fenntartásáért. Önöktől függ, hogy  lesz-e tűzoltóság falunkban vagy sem!  

A ZAKARPATGAZ felhívása 
A Zakarpat-Gaz felhívja a lakosság figyelmét, hogy mindenki fesse le a  
kapuja előtt lévő gázcsövet (kizárólag sárga színre) a fokozott baleset  

veszélye miatt, mivel az elrozsdásodott gázcső kilyukadhat és ez szivárgáshoz vezet.  
Továbbá a központi gázelosztók lefestéséhez szükséges festéket közösen vásárolják meg 
(forduljanak az utcaképviselőkhöz, valamint a gáz kooperatívak vezetőihez). Az említett 

elosztókat a felelős karbantartó végzi, Nagy Kálmán, tehát a festékeket hozzá kell eljuttatni.  

AZ IGE FÉNYÉNÉL.   

Bizalom Istenben minden ellenséggel szemben. A 3. zsoltár 

tanítása. Dávid zsoltára; fia, Absolon elől való futásakor. 

Uram! mennyire megsokasodtak ellenségeim! sokan vannak a 

reám támadók! Sokan mondják az én lelkem felől: Nincs szá-

mára segítség Istennél, Szela. De te, oh Uram! paizsom vagy 

nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. 

Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet, az ő 

szentsége hegyéről. Szela. Én lefekszem és elalszom; felébre-

dek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi nép-

től sem, amely köröskörül felállo� ellenem. Kelj fel Uram, 

tarts meg engem Istenem, mert te verted arcul minden ellen-

ségemet; a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás; 

legyen a te népeden a te áldásod. Szela.  

  Dávid mindig azt mondta el Istennek, amit valóban el kelle� 

mondania. Nem rózsafüzérrel imádkozo�, nem betanult 

imádságokat mormolt, hanem ahogyan a Lélek indíto�a, azt 

kérte Istentől. Dávid beszéde Isten elő� őszinte és élő volt. 

Ilyen re�egés közö� milyen bátrak és biztonságosak szavai. 

Az a nép, amely lá�a őt győzni Góliáth fele� és lá�a istenfé-

lelmét, többségében hálátlan le�. Sokan voltak, akik üldözői-

hez csatlakoztak. Hogy meg tud változni az ember, ha  fordu-

lat van. Csak a bajban tűnik ki, hogy ki az igaz barát, a talp-

nyalók és a hízelgők a legnagyobb köpönyegforgatók. Dávid 

igazi barátságot csak nagyon kevesek részéről tapasztalt. 

Jónathán csak egy volt, de már ő sem volt életben Absolon 

lázadásakor. Milyen jó, hogy Isten mindig hű marad, olyan 

barát, aki soha nem változik meg. Dávid számára Isten legkö-

zelebbi barát maradt örömben is, terhes napokban is. Olyan-

nak ismerte az Urat, akihez mindig ugyanazzal a bizalommal 

mehet.  

 Sokféle hazugságot mondtak Dávidról. Ő éppen azért volt 

nyugodt, mert amivel vádolták, mindig elrendezte Istennel. 

Gondolha�ák a rosszakarók, hogy nincs számára segítség. De 

ez nem re�ente�e őt, mert szívében bizonyos volt, hogy az Úr 

hűségesen melle�e áll. Sokszor rágódunk azon, hogy mit 

mondanak az emberek. Annyira hatása alá kerülünk, hogy 

Isten szavát meg sem halljuk. Az ördög arra használja fel az 

emberek ítéletét, hogy a hívő ember próbáljon meg a világnak 

tetszeni. Ma reggel is a cikk megírása elő� megjelent a képer-

nyőn: akarod- hogy 138 ismerősödnek mi a véleménye rólad? 

Ka�ints ide és megtudod. Nem érdekel, az emberek vélemé-

nye, az a fontos, hogy Isten hogyan lát engem és ő mit mond 

rólam.  

  Dávid azonnal az Úrhoz fordulva így imádkozik: ʺDe Te, óh 

Uram, paizsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasz-

talja az én fejemet.ʺ Tudta önmagáról, hogy Isten emelte fel és 

nem lehete� volna Izráel királya, ha nem az Úr adja neki ezt a 

méltóságot. Isten emelte fel az ő fejét és most is onnan várja 

kiemeltetését a bajok közül.  

  

   Imádság közben tapasztalja Dávid a belső erőket. Tudja 

már, hogy Isten melle�e van és ez több az ellene felállo�ak 

seregénél. Rábízta harcát az Úrra, ellenségei megaláztatását 

is. Tudta, hogy az Úr egyetlen csapással többet végez, mintha 

ő saját erejével harcolna.  Az emberi szív izgalmát  túlhalad-

ták az imádságban kapo� nyugalom erői. Mindig baj van, ha 

nem tudunk imádkozni, ha valami hangosabban beszél ben-

nünk, mint az Istenhez intéze� szavunk. A megtartatás az 

imádság erejében volt,  az Úré volt a szabadítás. Az Úr Jézus 

a legnagyobb ellenséget, az ördögöt is legyőzte a kereszten, 

miért töltené el szívemet félelem az emberektől, akiknek go-

noszsága csak egy rész az ördög gonoszságából?! 

 Jó amikor Isten tisztán megmutatja, milyenek az érzéseink. 

Azt akarja, hogy mindig gyermeki bizalommal építsünk Őreá 

és ne a körö�ünk kavargó bajokra, hanem a szilárd és erős 

Istenre nézzünk, aki a mi mennyei Atyánk is egyszersmind. 

Mindent megcselekedhet, mint mindenható Isten és meg is 

akarja cselekedni, mert hűséges Atya. Dávid egész életének 

térképe benne van imádságaiban, az az ő igazi életrajza. A mi 

életünknek is imádsággal írt könyvnek kellene lennie. A 

Szent Lélek a második Zsoltárban kĳelente�e az Úr Jézust. 

Királyok Királyának és urak Urának mutatja be. Ezzel fejező-

dik be a Jelenések könyve is, amiről Dávid is ír. Csak bízzunk 

abban, hogy az övéit megbecsüli az Atya és hajlékába fogad-

ja, minden ellenségét pedig lábai alá veti és megszégyeníti. 

Legyen szívünk gazdag szeretetben, szerénységben és alázat-

ban, és legyen híjával a nagyravágyásnak, gőgnek és önbiza-

lomnak.  

ʺAkik bíznak az Úr Istenben Nagy hiedelemmel, Azok nem 

vesznek el Semminemű veszedelemben. Mint a Sion hegye 

megállnak, Nem ingadoznak.ʺ (MRÉ 125. zsoltár 1. verse) 

Horkay László, lelkész 

162. Hallelujah ének.  

1. Óh mi hű barát a Jézus, 

Hordja bűnünk, bánatunk.  

Mily dicsőség, hogy nevében 

Istenhez fordulhatunk! 

Mennyi békét elveszítünk,  

Sírva hordjuk bánatunk, 

S mind azért, mert hő imában 

Őhozzá nem fordulunk. 

 

2. Ér-e próba vagy kísértés? 

Háborúság zaklat-é? 

El ne csüggedj ám mia2a: 

Vidd imádban Ő elé! 

Volt-e már ily hű barátod, 

Gondod így ki fölvevé? 

Látja minden gyöngeséged, 

Tárd ki bátran Ő elé! 

 

3. Nyomja-é bú gyönge vállad?  

Földi bánat terhel-é? 

Drága Megváltód az orvos: 

Vidd imádban Ő elé! 

Megvet, elhagy, kit szere2él? 

Vidd imádban Ő elé! 

S Ő  két karja közt ölelve 

Visz a békesség felé. 

Az egész világon elterjedt, igen ragályos fertőzőbetegség, amelyre lá-
zas, hurutos bevezető szakasz és az azt követő kiütéses fázisjellemző. 

Előfordulás: A fertőzésnek kitett fogékony emberek közül csaknem 
mindenki megkapja a betegséget (kontagiozitási indexe csaknem 
100%). Egy-egy járvány alatt a gyermekközösségekben a betegségen át 
nem esett, fertőzésnek kitett gyermekek több mint 90 %-a megbeteg-
szik. Mindezek alapján érthető, hogy - védőoltás nélkül - a népesség 
nagy része átesik a betegségen 5-10 éves életkorban. A kanyaró Magya-
rországon is egyike volt a gyermekkor leggyakoribb fertőző betegségei-
nek. Amióta minden egyes gyermek számára kötelező a morbilli elleni 
védőoltás, ez a betegség is szinte teljesen eltűnt a magyar családok 
hétköznapjaiból. Hasonlóan a fejlett országokhoz, ahol a védőoltás 
elterjedt, csak elszórt kanyarós esetekkel lehet találkozni.  

Okok: A betegség kórokozója a paramyxovírusok családjába tartozó 
RNS-vírus, melynek egyetlen szerotípusa (fajtája) ismert. A vírus a 
külvilág hatásaira érzékeny, 1-1,5 nap alatt szobahőmérsékleten is el-
veszti fertőzőképességét. Elsősorban közvetlen cseppfertőzéssel terjed, 
de zárt légtérben a légáram a kórokozókat tartalmazó nyálcseppecské-
ket, porszemeket tovasodorja, így nem csupán a beteg közvetlen kör-
nyezetében lévők, hanem a távolabb tartózkodó fogékonyak is megfer-
tőződhetnek. A vírus a légutakon, esetleg a szem kötőhártyáján keresz-
tül kerül a szervezetbe, majd a hámsejtekben és a környező nyirokcso-
mókban szaporodik. Több fázisban egyre nagyobb mennyiségű kanya-
róvírus kerül a véráramba, a kórokozók elárasztják az egész szervezetet. 
Bonyolult gyulladásos és immunfolyamatok következtében olyan bioké-
miailag aktív anyagok (mediátorok) szabadulnak fel, amelyek a később 

részletesen leírt általános és légúti tünetek kiváltásában, és a kiütések 
létrehozásában játszanak szerepet 

Tünetek, kórlefolyás: Klasszikus formájában a kanyaró egy 9-11 napos 
lappangási időszakkal kezdődik. Ennek második felében bágyadtság, 
levertség, étvágytalanság, fejfájás, hőemelkedés, hurutos tünetek, há-
nyás, hasmenés jelentkezhet. Az ezt követő 4-5 napban a hurutos tüne-
tek kifejezetté válnak, a torok, garat vérbő, ezért piros színű. Magas láz 
kíséretében köhögés, rekedtség, erős orrfolyás, kötőhártya-gyulladás 
jelentkezik. A beteg gyermek kerüli a fényt, közérzete igen rossz, nagy 
beteg benyomását kelti. Megjelennek az igen jellegzetes nyálkahártya-
tünetek: a szájban és a garat egészén ún. nagyfoltú kiütés, a kisőrlő 
fogak magasságában pedig a szájnyálkahártyán az ún. Koplik-folt, 
amely egy apróbb elemekből álló, grízszerű, sárgásfehér felrakódás. A 
bőrkiütés általában a 14. napon jelenik meg. A fül mögött és a halánté-
kon kezdődik, majd rövidesen az arcon is láthatóvá válnak a lencsényi, 
gombostűfejnyi, vörös árnyalatú bőrjelenségek, melyek a duzzadt bőr-
ből kissé kiemelkednek. 2-3 nap alatt lefelé terjedve ellepik az egész 
testet. A kiütések helyenként összefolynak, de ép bőrszigeteket is hagy-
nak. A bőrelváltozás nem viszket, ujjnyomásra eltűnik. 4-5 napos fenn-
állás után barnás árnyalatú lesz, majd eltűnik. Ezt követően néhány 
hétig barnás pigmentáció maradhat, mely korpázó hámlással szűnik 
meg. A kanyaró nem okoz maradandó hegképződést. A láz a kiütéses 
szakban végig magas marad, és általában az elhalványodással együtt 
hirtelen szűnik meg. A kanyaró lefolyása természetesen eltérhet az 
eddig leírt klasszikus menettől: megjelenése, a kiütések típusa, az egész 
betegség súlyossága szerint többféle formát különíthetünk el. Az egész 
enyhe kanyaró (abortív forma) járványos időben főleg a részlegesen 
védetteken észlelhető, míg a súlyos, rosszindulatú forma (toxikus 
morbilli), mely gyakran halálos kimenetelű lehet, leginkább a fejletlen 

egészségüggyel rendelkező országokban üti fel a fejét..  

Szövődmények: A szövődmények egy részét maga a kanyaróvírus 
okozza. Ezek közé tartozik az agyvelőgyulladás (encephalitis), mely a 
betegség legsúlyosabb szövődménye, valamint az egyéb, ritkán megje-
lenő idegrendszeri kórképek. Baktériumok által okozott szövődmény-
ként észlelhetők légúti kórképek: gége-, légcső-, tüdőgyulladás, hörghu-
rut, valamint egyéb bakteriális fertőzések: középfül-, melléküreg-
gyulladás, gyomor-bélhurut, szájgyulladás, kötőhártya-gyulladás, szív-
izomgyulladás. Régi, de ma is érvényes tapasztalat szerint átlagosan 500 
kanyarós betegből egyet elveszítünk. 

Megelőzés: a kanyaró elleni védőoltás a kötelező oltások közé tartozik. 
Trivalens, azaz háromkomponensű oltást alkalmaznak, amellyel egyide-
jűleg immunizálnak a kanyaró, a mumpsz és a rubeola ellen. Az oltó-
anyag, a morbilli-mumpsz-rubeola (MMR) vakcina a három kórokozót 
élő, attenuált (gyengített) változatban tartalmazza. A szervezetbe bejut-
tatott oltóvírusok szaporodásnak indulnak, gyengített voltuk miatt klini-
kai tüneteket azonban csak igen ritkán és igen enyhe formában, az oltot-
tak csekély hányadában hoznak létre. Láz fordulhat elő az oltás utáni 6. 

naptól kezdődően, a 8-10. nap táján pedig néhány kiütés jelenhet meg.. 

Hasznos tudnivalók: Amint a bevezetőben említettük, a fejlett orszá-
gokban a kötelező védőoltás eredményeként a gyermekeknél előforduló 
különféle bőrkiütések, lázas, hurutos állapotok hátterében a legritkább 
esetben szerepel a kanyaró. Minden olyan országban azonban, ahol az 
átoltottság bármilyen okból csökken, helyi járványok kialakulására lehet 
számítani, melyek mind lefolyásukban, mind kimenetelükben 
(halálesetek!) a korábbi, védőoltás előtti időkre emlékeztetőek. 

 

A	Kanyaró	
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Anyakönyv (Április) 

Születtek: 

Tóth Vivien, (Éger ú 40)  

Hidi Patricia, (Garb út 22) 

Bíró Zoé, (Nyiriszeg út 6) 

Vinda Zsolt, (Tábla út 60) 

Bartók Hanna, (Béke út 50) 

Balog Enikő, (Nyiriszeg út 8) 

Molnár Virág, (Csongor út 63) 

Ámit Leonárdó (Sumna út 39) 

Kis Edvin (Béke út 7) 

Lakatos Emese, (Sumna út 25) 

 

Elhunytak:  

Hidi M. Sámuel (Kossuth út 86) 

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

Április 6-án ünnepelte 7.-ik születésnapját 

Mészár SándorMészár SándorMészár SándorMészár Sándor    

 Ebből az alkalomból  köszöntik 

őt szülei és nagyszülei. 

„Hét éve már , hogy világra jöttél, 

A mi drága kincsünk te lettél. 

Családunkba a fényt, a boldogságot hoztad 

megvigasztalod minden napunkat. 

Szeme fénye lettél az édesanyádnak 

Szíve büszkesége édesapádnak. 

Mi, nagyszülők, a napot is áldjuk, mikor 

téged, kis unokánk , a karjainkba zárunk. 

A jó Isten óvjon, védjen, téged, hogy te 

legyél a földön a legboldogabb gyermek” 

egészséget és boldogságot. Utjaidat mindig áldás kísérje, dobogó kis szíved sok-sok 

öröm érje. Kérjük a jó Istent óvjon, védjen téged, hogy te legyél a földön a  

legboldogabb gyermek. 

Április 8-án ünnepelte 2.-ik születésnapját 

Hete VandaHete VandaHete VandaHete Vanda----JohannaJohannaJohannaJohanna    
Ebből az alkalomból  köszön-

tik őt szülei és nagyszülei. 
„Örökre imádjuk azt a napot, amikor a jó 

Isten téged nekünk adott.  

Mert Istentől kapott ajándék vagy nékünk, 

öröm tölti el szívünk, ha rád tekintünk 

A mi egyetlen vágyunk, hogy te boldog légy 

megtaláljon fény és a boldogság. Amíg a 

szívünk utolsót nem dobban, szeretünk és 

féltünk mindenkinél jobban. Nem kérünk 

Istentől kincset, gazdagságot, csak néked     
    

Május 21-én  ünnepli első születésnapját 

Demjén  KarolinaDemjén  KarolinaDemjén  KarolinaDemjén  Karolina    

    

Ebből az alkalomból  

köszöntik őt: édesanyja, 

édesapja és nagymamája. 

Születésed napján azt kívánjuk  

néked. 

Betegség és bánat kerüljön el téged. 

Szerencse galambja mindig feléd 

szálljon. Te légy a legboldogabb ezen 

a világon. 

Április 4-én  ünnepelte 7.-ik születésnapját 

Baksa LeventeBaksa LeventeBaksa LeventeBaksa Levente    

    

    

 

Ebből az alkalomból köszöntik őt szülei,  

nagyszülei, dédszülei, Anita és Erik. 

Illatos reggelen, harmatos fűben, 

Egy vidám, ugráló kismadárra 

leltem, 

Elküldtem hozzád, repüljön frissen, 

Kedves szép szavával  

       TÉGED TÉGED TÉGED TÉGED     

                                                                                                                ÉltessenÉltessenÉltessenÉltessen 

Walenta BarbaraWalenta BarbaraWalenta BarbaraWalenta Barbara    
Május 14.-én ünnepli 7.-ik születésnapját 

                                                                                        

 

    

    

    

    

 

Ebből az alkalomból  köszöntik őt 

szülei, testvére és az egész rokonság. 

Könny sose érje csillogó szemed, 

Bú sose takarja vidám szívedet! 

Legyen az életed boldog és  

vidám, 

Ezt kívánom 

 Neked Születésed napján!Neked Születésed napján!Neked Születésed napján!Neked Születésed napján!    

Köszöntő! 

Április 18-án ünnepelte 

70.-ik születésnapját 

B. Balog MargitB. Balog MargitB. Balog MargitB. Balog Margit    

E szép nap alakalmából kíván 

számára hosszú boldog életet 

a Bartók család. 

Eljött hát a nagy nap, felkö-

szöntenek majd ezerszám; 

drága édesanyát, ki mindig 

csodaszép és vidám.  

Hálaadás 

Atyám hála legyen Neked, 

Hogy Jézusunkat elküldted. 

Magára ve2e szennyünket, 

Hogy megválthassa lelkünket. 

Így le2 a Golgota örömforrás, 

Isten gyermekeinek vigasztalás, 

Mivel szenvedésünk, megtisztulás, 

Hogy eljuthassunk Tehozzád. 

A Szeretet pedig, mely mindennél nagyobb 

Érintsen meg Nagydoronyban kicsit és nagyot. 

2012. Április, H. Mária 

Április 30-án  ünnepelte 4.-ik születésnapját 

Benedek JázminBenedek JázminBenedek JázminBenedek Jázmin    

    

Ebből az alkalom-

ból köszönti őt Csa-

bika, Anya , Apa, és 

a nagyszülők. 

 

Isten éltessen sokáig! 

Április 22-én falunkban tett két napos láto-
gatást Biatorbágy város (Magyarország) önkormányzatának küldöttsége Tarján István polgár-
mester vezetésével. (Biatorbágy Pest megye nyugati részén, Fejér megyével határos területén 
helyezkedik el. Északról Páty és Budakeszi, keletről Budaörs és Törökbálint, délkeletről Sóskút, 
délről a Fejér megyei Etyek, nyugatról Herceghalom települései határolják. Területe: 4379 ha, 
belterülete: 496 ha, népessége: 2008. január 1-jén 11 260 fő, 1985 óta előbb csökkenő, majd 
1990-tõl újra növekvő, az elmúlt néhány évben kimondottan gyorsan növekvő lélekszámú tele-
pülés. Biatorbágy rendkívül jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik. A főúthálózati kapcsola-
tok szempontjából az M1 autópálya, az M0 autóút és az 1. sz. főút szerepe kiemelkedő fontossá-
gú. Biatorbágyon halad keresztül az 1. sz. vasúti fővonal is. Az M1 autópálya a belterület északi 
részét szeli át. Biatorbágy és az autópálya közötti kapcsolatot a herceghalmi csomópont, és az 1–
M1–M0 csomópontrendszer biztosítja. A Tatabánya–Budapest vasútvonal elővárosi vasúttá ala-
kításával Biatorbágy "közelebb" kerül Budapest városközpontjához, mint némelyik pesti kerület, 
ez a tény pedig újabb lökést ad a település fejlődésének. Biatorbágy az északi Torbágy és a déli 
Bia településekből jött létre, 1966-ban. 1985-ig biatorbágyi közigazgatás alá tartozott Hercegha-
lom is. A két település neve írásos formában először 1192-ben szerepel a "Torbágyerdő" alatti 
"Biua" föld elnevezésben egy birtokösszeírásban. Torbágy a Füzes-patak völgyében, annak két 
oldalán alakult ki, a Temető domb aljában. Torbágy hagyományos szőlőskertjei, gyümölcsösei a 
Katalin-hegyen voltak. Bia a Békás-patak, illetve a Halastó északi partja mellé települt )   

A küldöttség tagjai részt vettek a Paprikafűző Asszony szobor avatásán valamint IV. Kárpátaljai 
Vőfélytalálkozón. Nagy érdeklődéssel követték az eseményeket. Másnap meglátogatták a falu 
nevezetességeit, közintézményeit (Gimnázium, templom, gyermekotthon, polgármesteri hivatal). 
A küldöttség célja testvér települési kapcsolat kialakítása, közös kulturális programok szervezé-
se. A vendégek megelégedve tértek haza és hamarosan sor kerül a szerződés aláírására is.  

Biatorbágy város küldöttsége Nagydobronyban 

Elnézést kérünk minden régi olvasónktól 
akik esetleg a múlt havi számunkat nem 
kapták meg és azoktól is akik most sem 
fognak kapni. Sajnálatos módon olyan 

helyzet állt elő, hogy a posta dolgozói ta-
lán felsőbb utasításra(?) nem hajlandók a 
későbbiekben kézbesíteni újságunkat csak 
jelentős összeg  kifizetése esetén (a kért 
összeg közel annyi mint maga a nyomta-
tás). Ez a plusz postai költség pedig nem 
áll rendelkezésre ezért sajnos lehetnek 

fennakadások a kézbesítésben, de igyek-
szünk orvosolni a kialakult helyzetet.  

Addig is megértésüket kérjük.                   

Április végén megkezdődött az Ungvári járási futball bajnokság. A 
Nagydobrony Sc Április 22-én Hugylovót fogadta itthon. A mérkőzés nagyon szoros volt és a felnőtt csapat 
végül is 1-1–es döntetlent ért el. Az ifik ennél eredményesebben játszottak és gólok is születtek bőven, a 
végeredmény  4-2 Nagydobronyi ifi javára. A következő mérkőzés Április 29-én  lesz, Nagydobrony Kin-
cses csapatával fog összecsapni idegenben.  

A Nagydobrony SC mérkőzései (Ungvári Járási bajnokság menetrendje): 

Sport 

Április 22. Nagydobrony  Hugylovó 

Április 29. Kincses Nagydobrony 

Május 6. Nagydobrony Salamon 

Május 13. Nagyláz Nagydobrony 

Május 20. Nagydobrony Linci 

Május  27. Nagydobrony  Homok 

Június 3. Nevicke  Nagydobrony 

Június 10. Nagydobrony  Onokóc 

Június 17. Kamjanica Nagydobrony 

Június 24. Nagydobrony Őrdarma 

Július 1. Baranya Nagydobrony 

„Az anyák olyanok, hogy maminak vagy anyunak,  szólítjuk 

őket, meleg a nyakuk meg a válluk, ahová a fejünket fúrjuk, és jó szaguk van. Az anyák mindig velünk fogla-

latoskodnak, állandóan rajtunk tartják a szemüket, és e2ől láthatóan boldogok. Boldogok. A szemük színe 

olyan, mintha az ég be volna borulva, de mégis ragyogna a Nap. Nevetős szemük mélyén - később - meglát-

juk a szomorúságot is, az állandó, kiapadhatatlan és eltörülhetetlen fájdalmat, amelyről nem tudjuk, mire 

vonatkozik, hacsak nem magára a nevetésre. Enni adnak, inni adnak, puszit adnak. (...) Vagy arra ébredünk, 

hogy ülnek az ágyunk szélén, és fogják a kezünket. Vagy pihekönnyű tenyerüket a mellkasunkhoz tartják, a 

szívverésünkön, és így ébredünk. Akárhogy is, amikor kinyitjuk a szemünket, az ő arcuk tölti be az egész 

látható teret. A világot. Később lesz egy rövid szakasz, amikor nem szeretjük (a falnak megyünk tőle), ha 

hozzánk érnek. Nem kell ezt kimondanunk, tudni fogják, érezni, és megtorpannak az ajtóban, ezt még mi 

nem látjuk, és azt sem, hogy onnét hosszan és kedvtelve kémlelnek minket, (...) mi még az álmok ködében 

úszunk, amikor puhán, aranylón, mintha angyalhangot hallanánk, valami gyönyörűségeset, puhán, suhog-

va, igen, a nevünket, egy angyal rebegi el a nevünket, az első nyújtózkodást megelőző rebbenésünkre az 

anyák is rebbennek, elrebbennek, vissza abba az életükbe, amelybe nincs belátásunk, árnyékos vidék, és amely 

igazán sosem érdekelt bennünket, halljuk a nevünket az égből.” 

Anyák Napja 

Boldog Anyák Napját kívánunkBoldog Anyák Napját kívánunkBoldog Anyák Napját kívánunkBoldog Anyák Napját kívánunk    

  Házasságkötések 

Május 5-én  
Balog KálmánBalog KálmánBalog KálmánBalog Kálmán 
(Kossuth út 52) 

és 
 Szilágyi IrénSzilágyi IrénSzilágyi IrénSzilágyi Irén 

(Kisdobrony, Kossuth út 6) 

Köszöntők 

A Nagydobronyi Községi Tanács ezúton szeretné kö-
szönteni  azokat a munkatársait és képviselőit, akik 
 nemrégiben ünnepelték/ünneplik születésnapjukat:  

Popovics János 
Kis Feri Béla 

Bátyi László 
Pankovics János 
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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 hiva-

talos 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 képe-
ket, akár régi fényképeket, videókat rendezvényekről, ballagásokról, faluna-

pokról. A Nagydobrony havilap elektronikus formában is elérhető a 
www.nagydobrony.com.ua címen. 

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

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

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! 

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

Érdeklődni a 050-754-3101 telefonszámon lehet Szilviánál. 

A támrendszeres termesztési mód jól 
ismert a nagyvilágban így indult, hogy szélesebb körben a szükséges ismereteket itthon is, annál is in-
kább mert az kordonos uborka piacának idei összeomlása alternatív megoldások keresésére ösztönzi a 
termelőket.  Egyik megoldás az uborkának kialakított támrendszer kialakítása paradicsommal. Hisz kezd 
érvényesülni az a tendencia, hogy a piac keresi a nyár közepén is a jó minőségű gömbölyű bogyójú para-
dicsomot, ráadásul az elérhető termés is összevethető a kordonos uborkáéval kb. 15 kg/m2.  
A szabadföldi támrendszeres paradicsom termesztés alapvetően eltér a hajtatástól, amivel teljesen más 
környezeti feltételek mellett történik. A paradicsom tenyészidőszakának maximális hosszát a lehetséges 
utolsó tavaszi fagy és az első őszi fagy közötti idő adja. Az első termés legkorábban július elején várha-
tó. Legnagyobb leszedett termésre augusztusban számíthatunk 4-5 kg/m2. A legnagyobb jelentőséggel a 
fajta kiválasztása bír mivel a fajta és termőtáj között szoros a kapcsolat. (Emiatt is érdemes helyi bemu-
tatókra járni a termelőknek). Nagyrészt folyton növők használhatók erre a célra, a hibridek használata 
mindenképpen ajánlott. Azok a fajták előnyösek, amelyeknek az alkalmazkodó képessége nagyobb mi-
vel a környezeti tényezők többsége (hőmérséklet, páratartalom, fény) kevésbé szabályozható. A terület 
kiválasztásakor a következő szempontokat érdemes figyelembe venni: 
 - az legyen mély fekvésű, ködös, legyen könnyen felszáradó, a sorok párhuzamosak  az uralkodó 
szél iránnyal. 
 - lehetőleg déli vagy sík fekvésű, ahol lehetőség van a bothátak kialakítására. 
 - a terület talaja legyen lazább szerkezetű, könnyen felmelegedő. 
Az a tapasztalat, hogy a pontos technológiával akár 3 évig fenntartható a termesztés közel azonos ter-
mésmennyiség elérésével.  A támrendszer megfelel az uborkánál használtnál, csak a szélső oszlopokat 
kell sokkal erősebben rögzíteni, hisz nagyobb súlyt kell tartania mint a folyton szedett uborkánál. 
A kiültetés a támrendszertől függetlenül lehet egyes sorokban vagy ikersorosan.  
 
Ajánlott ültetési módok:  
Sor és tőtávolság                    állomány sűrűség(növ/m2) 
140+40x30                                         3,7 
140+60x55                                         2,9 
210+30,30                                          2,8 
120x40                                               2,1 
A kiültetés legkorábbi időpontja a májusban lehetséges utolsó fagyok után a legbiztonságosabb. Jól 

alkalmazható az uborkatermesztésnél megismert fátyolfóliás takarás. A tápanyag ellátásnak az intenzív 
termesztéshez kell alkalmazkodni. A támrendszeres paradicsom esetében alaptrágyaként általában csak 
szerves trágyát alkalmaznak, amelynek bemunkálása (15-20 kg/m2) az alapműveléssel egy menetben 
történik. Az indító (starter) trágyázás a kiültetés előtt közvetlenül, a fejtrágya pedig folyamatosan kijut-
tatandó tápanyag. A tenyészidő folyamán a paradicsom változó tápanyagigényét leginkább a vízben 
tökéletesen oldódó műtrágyákkal lehet kielégíteni (Ferticare, Kristalon, Master stb). Legcélszerűbb a 
tápoldat formában, csepegtető csövön keresztül kijuttatni, de a lapos vagy barázdás öntözés is elfogadha-
tó. A támrendszeres paradicsomtermesztés esetében az alapműveléssel kijuttatott nagyadagú szerves 
trágya esetén nincs szükség alapműtrágyára. Indítóként foszfor túlsúlyos komplex műtrágya javasolható 
a gyökeresedés elősegítésével beöntözéssel kijutatva. A nagyobb méretű gyökérzet kifejlődése érdeké-
ben néhány hétig nem kell öntözni, mivel így a gyökerek mélyebbre hatolnak és nagyobb talajszelvényt 
hálóznak be. A virágok megjelenéséig alkalmazott tápoldat N/K aránya 1: 1,5-2,2 lehet a vegetatív túl-
súly elkerülése érdekében. A virágzás kezdetétől a rendszeres tápoldatozás (heti 2-3 alkalommal) 0,15-
02%-os oldattal történhet. A N/K arány 1: 1,6 legyen. Az első szedéstől 1: 1,5 N/K arány tartása, folya-
matos heti 2-3 alkalommal végzett tápoldatozással oldható meg. Hetente egyszer a csúcsrothadás meg-
előzése érdekében juttassunk ki 0,15% kálciumnitrátot is. 

Ha a tápoldatozás heti 2-3 alkalommal rendszeresen történik, akkor külön öntözésre ritkán van szükség.  
A kiültetés után kb. 2-3 hét alatt érik el a növények azt a nagyságot, hogy szükséges őket a huzalhoz 
rögzíteni. Az uborkaháló a tapasztalat szerint gyenge a paradicsomhoz használjunk inkább műanyag 
zsineget. 
A zsineget a növény tövére lazán kell kötni a szár növekedése miatt, felsővégét a huzalhoz kell rögzíteni 
csúszó kötéssel, hogy utána feszíteni lehessen. A zsinór köré tekerhetjük a növény tetszőleges irányban. 
A tekergetést a növekedése folyamán folyamatosan kell végezzen mindig a megkezdett irányban. Másik 
fontos teendő a hónaljhajtások folyamatos eltávolítása, amíg a kacsok kb 5-10 cm-ek. 

A támrendszeres paradicsomot levelezni nem szükséges. Ha a főhajtás elérte a támrendszer tetejét, a 
hajtáscsúcs eltávolítható (tetejezés), ezzel a hosszirányú növekedés leáll, az érés felgyorsul. 

Őrhidi László 

a Terra Dei szaktanácsadója 

A paradicsom támrendszeres termesztése  

A Nagydobronyi Kommunális Vállalat Felhivása 

A következő májusi számban közzétesz-

szük azon személyek listáját akik a  

2012-es éven még nem rendezték szemét-

szállítással kapcsolatos díjakat! 

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy alapítványunk már 

a világhálón is elérhetővé vált. Cím: h�p://sero.com.ua . Weboldalunkon már hallható 

Horkay László lelkész prédikációjának hanganyaga melyet a jövőben folyamatosan bővíteni 

fogunk. Emelle� megtalálható az oldalon alapítványunk fontosabb eseményei és minden-

napjai képekben, napra kész igék a 2012-es Biblia olvasó kalauzból. 

A SERO Alapítvány közleménye 

Értesítjük a lakosságot hogy az ingyenes privatizáció meg-
szűnt. Tehát akik beadták a kérelmüket ez ügyben azok hiába várnak a privatizációs akt elkészülésére. 
Ezentúl a földek privatizálása bizonyos juttatások ellenében történik. Bővebb információért fordulja-

nak a községházán a földmérőhöz. 

Az ingyenes földprivatizációról 

Szilvási Zoltán, Nagydobrony Polgármesterének 2011-évi vagyoni nyilatkozata  

A 2011-es év anyagi jellegű, vagyoni jövedelmeinek és kiadásainak nyilatkozata (deklarálása). 
Szilvási Zoltán 

Kárpátalja, Nagydobrony 

a Nagydobronyi Községi Tanács elnöke. 

Felesége: Szilvási Éva 

Fia: ifj. Szilvási Zoltán 

Adatok a jövedelemről:  
A nyilatkozó összes bevétele: 76 456 hr, ebből fizetés 70 563 hr, osztalék,százalékok 191 hr, pénzügyi 

támogatás 5 701 hr. 

Családtagok összjövedelme: 54 720 hr, ebből fizetés 54 720 hr, osztalékok 0 hr, ingó és ingatlan 

eladásból származó jövedelem 0 hr, vállalkozásból származó jövedelem 0 hr. 

Ingatlanról szóló adatok:   
A nyilatkozó tulajdona: földterület Nagydobronyban területe 5100 m2, lakóház Nagydobronyban, 

területe 166,06m2 . 

Családtagok tulajdona: földterület 1300 m2. 

Gépjárművekről szóló adatok:  
 A nyilatkozó tulajdona: könnyű gépkocsi VWolkswagen Jetta, évjárat 2007, VAZ 21093, évjárat 

2003. 

Bevételek, egyéb érték papírok, aktívák:  
A nyilatkozó tulajdona: vállalkozások 0 hr, jegyzett tőkéhez való járulékok 0 hr,  

Családtagok tulajdona: bankszámlán vagy egyéb pénzintézetben elhelyezett betétek 0 hr. 

Szilvási Zoltán polgármesterSzilvási Zoltán polgármesterSzilvási Zoltán polgármesterSzilvási Zoltán polgármester    

A Nagydobronyi Községi Tanács  

kollektívája jubileumi születésnapja alkalmából 
köszönti  

PANKOVICS JÁNOST 

„Fogadd el szívünk köszöntő szavát, 

Hogy veled ünnepelhessünk születésed napját. 

Isten adjon még sok-sok évet, 

Erőben, egészségben tartson meg Téged.” 

Köszöntő FELHIVÁS! 

A lakosság figyelmébe! 
Mivel az Aranyosdombi düllőben lévő bérelt 
földek bérleti szerződése lejárt, kérjük a volt 

bérlők jelentkezését a községházán a földmérő-
nél, ezen földek tulajdonjogának tisztázására. 

Steril körülmények között, több éves gyakorlattal tetoválást vállalok gyári 
steril eszközökkel Ungváron, kedvező áron! Több ezer minta közül választ-
hatsz. 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.  


