2012. Június

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.

Kárpátaljára-Nagydobronyba látogatott Balog Zoltán
Kárpátalján tett egynapos látogatást szombaton Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere. kell kovácsolni, hiszen ez a helyzet egyúttal egy másik kultúra ismeretével is jár - fogalmazott, megjeBeregszászon ösztöndíjakat adott át tehetséges magyar diákoknak, Nagydobronyban előadást gyezve, hogy "nekünk, magyaroknak semmit nem adnak ingyen, mindenért meg kell küzdenünk". A
tárcavezető elmondta, hogy a kárpátaljai tehetséggondozás az anyaország támogatásával integrálódott
tartott az identitás kérdéseivel foglalkozó konferencián.
az összmagyar tehetséggondozási programba. Beszédét zárva arra biztatta a fiatalokat, hogy gyarapítA kárpátaljai magyar diákok számára a Genius tehetséggondozó alapítvány által Beregszászon szerve- sák tudásukat, lássanak világot, de térjenek vissza szülőföldjükre, és tehetségüket helyben fordítsák a
zett, Tehetség napja elnevezésű rendezvényen elmondott beszédében Balog Zoltán hangsúlyozta: a közösséget szolgáló építésre. A rendezvényen a miniszter okleveleket adott át az Ady Endretehetség nem ismer határokat, és független a szociális helyzettől. A magyarság története is azt bizonyít- ösztöndíjpályázat 25 nyertesének, akik a Wekerle Sándor Alap támogatásával tíz hónapon át ösztöndíja - folytatta -, hogy a nehéz sorból jött fiatal tehetségek sokszor többre vitték, mint jómódú társaik. jat kapnak. A fórum után Balog Zoltán újságíróknak nyilatkozva elmondta: Kárpátalján egy olyan
Ugyanakkor, hogy megérje magyarnak lenni, jobbnak kell lenni a többieknél, a többségnél, mert a mai mozgalom van kibontakozóban a magyar kormány támogatásával, amely nem hagy elkallódni egyetlen
tehetséget sem, hiszen minden magyar egyformán érték. A magyar kormány támogatásának a lényege
világban verseny van - emlékeztette ötszáz fős hallgatóságát.
nemcsak az, hogy pénzt ad a fiatal tehetségek felkarolásához, hanem mozgósítja azokat az erőket, amelyek ezt megvalósítják - mutatott rá. A kárpátaljai magyarság nehéz helyzetben van, de az értelmisége
A miniszter óriási jelentőségűnek mondta, hogy a Kárpátalján létesített tehetségpontok révén a Genius és pedagógustársadalma "hadra fogható" - fogalmazott.
alapítvány egyéves tevékenysége során több mint kétezer tehetséges fiatalt karolt fel. Kiemelte: a kárpátaljai magyar fiataloknak van mire építeniük a tehetségüket, hiszen gazdag örökségből meríthetnek
őseik földjén. Rámutatott: a tehetségeknek nem szabad visszariadniuk az "ellenszéltől", mivel az még A beregszászi program után Balog Zoltán az ungvári járási Nagydobronyban Keresztény identitás címnagyobb erőfeszítés kifejtésére ösztönzi őket. A kisebbségi lét jelentette hátrányból is előnyt lehet és mel tartott előadást magyar értelmiségieknek a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület által az identitás
kisebbségmegtartó erejéről szervezett konferencián.

Fogjunk össze Pásztornyicki Nikolettáért
Pásztornyicki Nikoletta 2009. január 15-én született Ráton (Ungvári járás). A kislány ez év áprilisában
hirtelen rosszul lett, rohamot kapott, emiatt Munkácsra szállították, ahol egy beavatkozást hajtottak
végre rajta: a gyerek agyából egy elvezető csövet vezettek bőr alatt
a hasüregbe az agyvíz elvezetésére. MRT vizsgálat során kiderült,
hogy Nikolettának rosszindulatú agydaganata van, melyet sürgősen
műteni kell. Nikoletta május 17-én ismét rohamot kapott, ezért
elszállították Debrecenbe, ahol május 22-én megműtötték. A komplikált műtét 5 órán át tartott. Sajnos a kislány másnapra rosszul lett
(vérrög keletkezett az agyában) és egy újabb, 4 órás műtéten esett
át. A daganatnak csupán 80 %-át tudták eltávolítani. A szövettan
eredménye nem lett jó,
az orvosok szerint nagyon súlyos a kislány állapota, melyen a további kezelés javíthat. A műtét 20 ezer euróba
kerül. A családnak már nagy küzdelmek árán sikerült az
összeg felét összegyűjteni, de még további 10 ezer euróra
szükség van. A család ismerősöktől, rokonoktól kért segítséget, illetve minden eladhatót eladtak, hogy összegyűljön
a szükséges pénz. A szülők már erejüket messze meghaladó adósságba kerültek, miközben otthon még két másik
gyerek vár a gondoskodásukra.

A család a még kifizetendő összeg előteremtéséhez kéri az Önök segítségét!

Biatorbágyi városnapok Nagydobronyiakkal
2012. Június 22-én 3 napos hivatalos látoga- mert Magyarországi könnyűzenei előadóktást te Biatorbágy városában Nagydobrony kal várta vendégeit. Emelle a számtalan
sátrak étel és ital

látogatás fő célja a testvér

kínálata

települési kapcsolat elmé-

kiállítások, kézmű-

lyítése, a két település

ves foglalkozások,

megismerésének bővítése
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rendezvénysorozata. A már testvértelepülé- vendégeknek szombaton külön programmal
sek mellet (Herberchtingen–Németország, kedveskedtek. Vasárnap lépe fel a nagyGyergyóremete–Románia,

Kiti–Ciprus, színpadon a Nagydobronyi Zöld Ág tánc-

Alistál –Szlovákia) vendégként szerepelt együes. A fellépés nagy sikert arato, kiNagydobrony is. A rendezvény keretein robbanó taps fogadta műsorukat. Reméljük
belül került sor a Szlovákiai Alistál község tudjuk valamikor viszonozni a Biatorbágyiünnepélyes testvér települési szerződés alá- ak vendégszeretetét, kedvességét.
írására. A Nagydobrony—Biatorbágy szerződés aláírására még az idén nem került sor,
keretein belül megvalósul. Pénteken Tarjáni
István polgármester

kö-

szöntőjével
hivatalosan

FIGYELMEZTETÉS!

megnyitoa a

A Nagydobronyi Községi Tanács Végrehajtó Bizosága előzetesen ﬁgyelmezteti a lakosságot a közterüle-

városnapokat.

tek megóvására, különös tekinteel a nemrégiben elkészült központi parkra és szoborra. Amennyiben

A három na-

fogyasztásáról.
Ezeket az igazolásokat juassák el az ungvári szociális osztályra. Amennyiben ezt nem
teszik meg a jövő évi fűtési időszakban utólag is visszaszámolhatják a szubvenció összegét.

motorke-

nyos Biatorbágyi városnapok három napos programok voltak látogathatók. A külföldi

Банк: АТ «Ерсте банк»
Отримувач: Михайло Степанович Пасторницьки
Код отримувача: 2691305014
№ рахунку: 26204000285527 в грн.
МФО: 380009

fűtésre azok a csapi gázirodából kérjenek igazolást az említe időszakra elhasznált gáz

mellet,

volt. Június 22-én vee kezdetét a hagyomá- rékpár kiállítás, Gólyafészek bölcsőde átadás

reményeink szerint a jövő évi városnapok

Akik a 2011/2012-es fűtési időszakra igénybe veék az állami támogatást (szubvenció) a

vendéglátó

táncegyües. A hivatalos

Számlaszám, melyre hrivnyában jöhet segítség a kislánynak:

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

civil

küldösége és a Nagydobronyi Zöld Ág

További képek: www.nagydobrony.com.ua

pos rendezvény kulturális műsorokkal, is-

címen a galériában.

FIGYELEM!!!
A ʺPrikarpat Zahid Transʺ Állami Vállalat fő olajvezetéke halad át Nagydobrony térségén.
A vezeték megsértését elkerülendő, a vállalat megkér mindenkit, hogy semmilyen földmunkálatokat ebben a zónában ne végezzenek hatósági engedély nélkül, mivel óriási környezetvédelmi baleseteket okozhatnak vele.
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A ZAKARPATGAZ felhívása

Elkészült a tűzoltóság bakszámlája

A ZakarpatGaz 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.

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

Mi az, amire mindenkinek szüksége van?

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!

Kedves olvasó, próbáld meg egyszer meg- hetvenhétszer is. A világ szerinti megbocsátás ez: ʺmegbocsátok, de nem felejtem el!ʺ Az Isten
kérdezni az utca emberét, mire van szüksé- bocsánata tökéletes: Eltörlöm álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet. Azon a

ge. Csodálkozni fogsz, hogy mennyi világi kívánság foglalkoztatja az embereket. A legtöbb napon megbocsátom bűneiket, vétkeikről többé meg nem emlékezem. Testvérem, ha Isten
ember úgy hiszi, ha van egészsége, háza, jó munkahelye, sok pénze, akkor mindene megvan. gyermeke vagy, engedd el azt a száz dénárt a te atyádﬁának, hiszen a király irgalmas volt
De az Úr Jézus azt tanítja, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden Igé- hozzád, minden adósságodat elengedte. Ha nem tudsz megbocsátani, ez annak a jele, hogy
jével, ami az ő szájából származik. Jézus azért jö le a földre, hogy kereszten elvégze áldoza- még nem értékeled a kegyelmet. A te szíved keménysége szerint gyűjtesz haragot az Isten
tával számunkra megszerezze a bűnbocsánatot. Erre pedig minden embernek szüksége van, ítéletének napjára. És ezért nincs békességed. Marad a harag, a szemrehányás, a mosolyszümert mindenki kivétel nélkül bűnös. Jézus tanít minket helyesen imádkozni. Az Úri imában net, és a végén jön az ítélet és a kárhozat. Az egyetlen út a békesség felé a Jézus Krisztus útja.
nemcsak a mindennapi kenyérért imádkozunk, hanem a bűnbocsánatért. ʺÉs bocsásd meg a Ha o a kereszt aljában békességet lelsz, akkor már nem lesz nehéz másokkal megbékélni. A
mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek.ʺ (Máté kereszten érted is elhangzo az az imádság: ʺAtyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják,
6:12) Ezt a kérést olyan fontosnak tartoa az Úr Jézus, hogy az imádság végén újra kihangsú- mit cselekesznekʺ Jézus keresztjének ereje végezze el a szívetekben, amit semmilyen világi
lyozza: ʺMert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti bölcsesség, vagy nevelés nem képes megtenni. ʺÖltözzetek föl azért mint az Istennek válaszmennyei Atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei toai, szentek és szereteek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget,
Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.ʺ(Máté 6:14,15) Az evangélium azt jelenti, hogy ezt hosszútűrést; elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek
a megﬁzethetetlen adósságot Jézus Krisztus tulajdon vérével ﬁzee ki, mert vérontás nélkül valaki ellen panasza volna; miképpen a Krisztus is megbocsáto néktek, akképpen ti is; Minnincs bűnbocsánat. Jézus az adós szolgáról szóló példázatban úgy tanítja, hogy mivel a szol- dezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. És az
gának nem volt miből ﬁzetnie, a király egyszerűen elengedte neki a tízezer talentum adóssá- Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívaatok egy testben; és hálágot. Az a legnagyobb öröm számodra, hogy Isten nemcsak néhány bűnödet bocsátja meg, datosak legyetek.ʺ (Kol.3:12-15)
hanem mindet, még ha azok többek fejednek hajszálainál. Isten népe ebből a bocsánatból él.

Horkay László

De ne feledjük el, hogy amiképpen Isten szeretete nem rója fel a gonoszt, nekünk is azzal a

református lelkész

hosszútűrő szereteel kell megbocsátanunk, ahogy Jézus tanítja: nemcsak hétszer, hanem

A listán szereplő személyeket megkérjük rendezzék szemétdíj tartozásukat
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Hidi Sándor

27

Deák sándor

71

Nyomó Éva

9

Hete János

7

Vácsi István

18

Balog Kálmán

24

Hete sándor

112

Szanyi Mária

72

Gerő Margareta

14

Mészár Jolán

15

Szilvási Borbála

21

Géci Kálmán

73

Oláh Katalin

15

Molnár János

23

Molnár Gábor

23

Sándor Jolán

1

Szernyi András

7

Bátyi Zoltán

76

Katona Erzsébet

17

Szanyi Erzsébet

26

Molnár József

30

Mészár László

2

Szanyi Sándor

18

Hidi Sándor

77/A

Pinte András

19

Szernyi Kálmán

29

Bakk János

31

Szanyi Anrás

3

Szernyi Ferenc

78

Balog János

Szanyi Jolán

30

Sütő Jolán

Bara Éva

4

Pinte Tibor

8

Pinte Kálmán

Szanyi Sándor
Molnár Erzsébet
Kovács Ferenc
Gábor József
Gábor Erzsébet
Badó Jolán

22

33

31
34
35
37
38
42

79

Balog Sándor

24

Deák Éva

38

Szilvási János

36

R Benedek Ferenc

5

Misák Béla

13

Balog Margit

81

Hidi Ferenc

25

Fejes Mária

42

Szanyi M Piroska

37

Lelkes Ferenc

6

Pinte Natália

14

Katona Margit

83

Kovács János

26

Balog Zoltán

84

Szilvási Jolán

28

Molnár Éva

5

Hidi János

86

Hidi M Gizella

34

Kovács Angéla

8

Tóth Zoltán

88

Molnár Mária

36

Badó Sándor

9

89

R Benedek Mária

41

Balog János

90

Szanyi Béla

42

Balog László

91

Hidi József

44

93

Herceg László

94

Gönci István

95
7
8

Katona Oszkár

12

Molnár T Mária

16

Tari Mária

21

Hidi Sándor

22

Szilvási Margit

25
27

Kisdobronyi út

Erdőhivatal utca

Kucsárka

Garb utca

Nagytemető utca

7

Balog Mária

15

Molnár János

1

Hidi Imre

9

Vég Margit

22

Bálint Natália

Király utca

9/a

Vég Ferenc

24

Kis Erzsébet

Hidi József

2

Benedek Borbála

13

Bátyi Mária

27

R Benedek Sándor

19

Bak Ernő

11

Szanyi F István

15

Bálint János

26

Molnár Erzsébet

14

Katona László

16

Bálint János

2

Kis F Béla

Deák Zsuzsanna

30

Katona Erzsébet

20

Bodnár Erzsébet

17

Hete Zoltán

3

Molnár T Kálmán

55

Balog Erzsébet

31

Hidi Sándor

Kistemető utca

19

Tóth Ferenc

58

Molnár Mária

38

Gál József

8

Bara Irén

20

Molnár László

3

Lőrinc Jolán

Katona László

61

Hete János

39

Poroknovec Vera

17

Szanyi F Éva

22

Szanyi P János

4

Pinte Erzsébet

Kékpatak utca

63

Hidi Sándor

Vásártér utca

30

Vinda János

23

Kis F Sándor

5

Pinte Sándor

Szanyi Km Zoltán

64

Biró Ferenc

1

Lukács Sándor

Ady Endre utca

28

Misák Zoltán

7

Hadar Erzsébet

71

Katona János

2/A

Bakk Barna

4

Ráti Margit

Béke utca

9

78

Szanyi F Erzsébet

12

Mező Jolán

5

Badó Jolán

9

Molnár Béla

80

Balog János

14

Pinte Kálmán

8

Bara József

9/A

Molnár László

7

Bálint Tátyana

86

Nagy Sándor

16

Iván Ernő

25

Molnár T András

10

Pinte Irén

11

Krecskovics Ilona

91

Molnár József

18

Kis Borbála

26

Molnár Gizella

16

Ivanyina László

13

Hidi Béla

Ráti Sándor

96

Nagy Ferenc

21

Bálint Lajos

31

Ráti András

24

Katona András

21

Katona Sándor

Ráti Margaréta

105

Katona József

22

Balog Erzsébet

32

Kovács Éva

26

Hete Kálmán

22

Katona József

Virág utca

Sevcsenko utca

Zrinyi Ilona utca

Hete Béla
Rákóczi utca
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Nagydobronyi Képviselői Közgyűlés

Szarvasmarha tenyésztés után járó állami támogatás
Mit kell tenni ahhoz, hogy állami szubvenciót (támogatást) kapjon az arra
jogosult gazda ?

2012. Június 27-én a Nagydobronyi Községi Tanács Képviselői megtartották a 6.-ik összehívású
13.-ik ülésüket. Megvitatásra váró pontok a következők voltak:

Ha az ön gazdaságában újszülö5 borjú van akkor mostantól jogosult állami
segítségre a borjú 3-11 hónapos kora közö5.

1.

A községházához kell fordulni, és beíratni az újszülö borjút a gazdakönyvbe.

2.

A hatályos ukrán törvények szerint végre kell hajtani az újszülö borjú megbélyegzését és regisztrálását, és elkészíteni annak igazolványát, és állatorvosi
kártyáját (ukránul: Паспорт великої рогатої худоби та ветеринарну
картка). Ezzel kapcsolatban hivatásos állatorvoshoz kell fordulni.

3.

Bankszámlát kell nyitni ahová utalják majd a támogatást.

4.

Fénymásolatokat készíteni a gazda (tulajdonos) személyi igazolványáról és
kódszámáról.

5.

Gáz-elosztók, magas nyomású és kis •
nyomású bekötő vezetékek átadása használatba a Закарпатгаз tulajdonába.
Előzetesen a polgármester kikérte az öszszes gázkooperativa véleményét, akik engedélyezték a bérbeadást. A gyűlésen pedig a képviselői testület is megszavazta. A
továbbiakban az említett cég fogja a gázcsövek, gázelosztók karbantartását végezni
és őket terheli a felelősség szivárgás, rob•
banás esetében is.

•

A következő fontos lépések:

•

A Kombin gyár új tulajdonosának kérvénye. Az új tulajdonos kéri a községi
tanácstól a földterület bérlését melyen a
gyár található. A testület elfogadta a kérvényt.

•

A szemétlerakó helyzete. Nemrégiben
ellenőrzést tartott Nagydobronyban az
Ukrán Környezetvédelmi hatóság és szabálytalannak ítélte a szemétlerakó tulajdonjoga körüli helyzetet. Döntésük értelmében nem lehet szemétlerakó a •
Nagydobronyi Kommunális Vállalat tulajdonában. Ezért a községi tanács saját használatba vette. Ehhez is a képviselői testület
jóváhagyására volt szükség, melyet egy•
hangúlag elfogadtak.

Az összes említe dokumentumot benyújtani a községházára.
A papírok első benyújtásánál következő mértékűek a
támogatások:
250 hrivnya 3-5 hónapos borjú után
500 hrivnya 6-8 hónapos borjú után
750 hrivnya 9-11 hónapos borjú után

Az első kiﬁzetés után, negyedévenként 250 hrivnya támogatást nyújt az állam 11
hónapos korig.

A Községi Tanács munkatársai,
képviselői sok szeretettel
köszöntik
a Nagydobronyi Községi Tanács
elnökét
Szilvási Zoltánt
Születésnapja alkalmából,
Kívánnak számára erőt, egészséget
és sok sikert munkájához.

Forrás
Az igazi forrás a mi Urunk,
Ha ebből merítünk, nem lankadunk,
Mindenféle forrást kínál a világ,
De egy sem üdítő, csak tompító virág.
Térjünk vissza, hogy az első szeretetben,
Érezzük Urunk áldását,
Jó tetszését életünkben.
Gyülekezetünkben ha ilyen a forrás
Az igazi hívőkkel telik meg ez a ház.

2012. Június
Hidi Mária

Június 2424-én ünnepelte 22-ik születésnapját

•

Az Ambar üzlet mögött lévő földterület
előzetes bérbe adása. Kérelem érkezett
ezen terület bérbevételéről, melyre a tervek
szerint hús és hentes üzlet épülne. A kérelmező Úr Richárd. A képviselők ellenzés
nélkül elfogadták a kérelmet.

•

Föld használattal kapcsolatos kérvények
elfogadása. Ezt is elfogadták a képviselők.

•

A St. Hubertus vadásztársaság kérvénye. A Nagydobronyi vadásztársaság a
község képviselői testületének engedélyét
kéri a 3100 hektáros terület vadászati hasz•
nálatra. Elfogadták a kérelmet.
Adóváltozások. 2013. január 1-től változik a fix adózókra vonatkozó szabályozás.

•

Ke5ősállampolgárság-ke5ősmérce!!!?
(olvasói levél)

DORINA
Vár a mosoly és a dal
maradj mindig fiatal.
Soha bánat ne érjen
hozzád rossz szó ne férjen,
Csillogó szemedből könny sose guruljon
Lágy tavaszi szellő arcodhoz simuljon
Az igazi boldogság ne hagyjon el soha
Kísérje utadat angyalok mosolya

Boldog Születésnapot kíván számodra: Anya, a
Hidi nagyszülők, dédszülők, Robi és Nati.

Cserepaninec Jázmin (Ifjúság út 37)

Misák Máté (Király út 1/b)

Lakatos Jázmin (Sumna út 11)

Szanyi Km Evolet (Erdőhivatal 16)

Buszmegállók helyzete. Elkezdődött a
faluban a buszmegállók építése. Sajnos
lakossági panaszok érkeztek a Kisdobronyi
úti megállók tervezett helyének kivitelezésével kapcsolatban. Ezért a közgyűlésen az
említett út illetékes képviselőjének, Gábor
Zsoltnak a javaslatára a megállókat a kórháznál illetve a volt malomnál építik meg.
A többi megállóval kapcsolatban panasz
nem érkezett így hamarosan megkezdődik
azok építése is. A gyűlés jóváhagyta a
javaslatot.
Utca névtáblák. A képviselők több utcanév tábla mintát megtekintettek és végül az
egyik ungvári kivitelező ajánlatát és mintáját fogadták el.
Aranyos-dombi földek rendezése. Korábbi számunkban írtuk arról, hogy lejárt az itt
található 128 db föld bérleti szerződése. A
jövőben nincs lehetőség a bérlésre mivel
bérleti díja nagy összegekbe kerülne. Ezért
a privatizálás a megoldás. Az eddigi bérlők
mindegyike megírta kérvényét a további
használatra vonatkozóan. A képviselői
testület ezért azt a döntést hozta, hogy az
említett földeket azok igényelhetik akiknek
nem járt korábban háztáji kiegészítés (nem
rendelkeznek kolhoz földel). Aki tehát
élni akar a lehetőséggel azok 2012.09.01ig kérvényezhetik a községházán.
Felcsúti foci akadémia. Az akadémia
részére kijelölni a lehetséges földterületeket.

imat amit sajnos nem sorrendbe raktam ezért visszadobta, hogy
rakjam sorba. Én persze illemtudóan bocsánatot kértem (?) nem
tudtam hogy sorrend is van vagy csak most lett? Mindezt annyira megalázó lekicsinylő módon tette, hogy megfordult bennem
talán nem is akarok már annyira magyar állampolgár lenni. De
nem adtam fel. Aztán jöttek a fura kifogások, hogy nem megfelelő az aláírásom stb. A szomszédos ablaknál ülő idősebb hölgy
nagyon szívesen segített az űrlapok kitöltésében. Tehát nem a
Beregszászi Konzulátussal van a probléma hanem az ott dolgozó
egy bizonyos hölggyel. Előzőleg mások már figyelmeztettek
hogy ha tehetem kerüljem ezt a bizonyos „nőt”, de gondoltam itt
tanult, illemtudó emberek vannak. Akik hozzám hasonlóan az
említett konzulátust választják akkor ha tehetik kerüljék a Szilviát, vagy legyenek nagyon türelmesek, állják a megalázást.

Házasságkötések

Lakatos Laszinyifa (Sumna 18)

Cserepáninec Ákos (Ifjuság út 37)

Ráti József kérvénye. Ráti József végzi a
buszmegállók kivitelezését. A központi
parknál lévő megállók előtt lévő csatorna
fedél korszerűsítését kérvényezte mivel a
nagy tömegű autóbuszok megrongálhatják,
esetleg balesetveszélyt okozhatnak. Erre a
célra a községi tanácsnak további 2400
hrivnyát kell kiutalnia. A kérvényt elfogadták.

Nemrégiben lepett (mert közben bekapcsolva hagyta mikrofonját), idézem
megszületett „itt van egy nő gyere mert nem értem a nevét.” Az „interjú” után
bennem az az ismét a „kedves” ügyintéző hölgy előtt voltam és kérte a papírja-

elhatározás, hogy élek a lehetőséggel és elindulok a magyar állampolgárság megszerzéséhez vezető (utólag kiderült rögös)
útján. Tehát elkezdtem a szükséges okmányok lefordítását, közjegyzői hitelesítését. Azonban érvényes ukrán útlevéllel nem
rendelkeztem, ezért elhatároztam, hogy Magyarország Beregszászi Konzulátusának segítségével intézem a dolgot. Kértem és
kaptam is időpontot. A nyomtatványok kitöltésében egy gyakorlott ismerősöm segített aki már jó néhányat töltött ki….nem vettem igénybe a konzulátus mellet működő csak ezzel foglalkozó
„iparág” segítségét. Mint később kiderült nagyon rosszul tettem
mert nem volt jól kitöltve. Az ügyintéző hölgy, bizonyos Szilvia
ezt elég goromba módon tudomásunkra hozta. Azonban még
mielőtt megkezdődött volna a „herce-hurca” megjelentünk az
adott időpontban és mondtam a nevem, az ügyintéző nem értette meg elsőre, ezért hívta a biztonsági őrt és amit mondott meg-

Anyakönyv (Június)
Születtek:

Az említett időszaktól az első kategóriába
tartozó vállalkozóknak az adó mértéke a
minimál bér 10%-a lesz, a második kategóriába tartozóknak pedig a minimál bér 20%
-át kell majd befizetni adó formájában. A
képviselő testület elfogadta a határozatot.

Hidi Csaba

Szernyi Ferenc

(Kisdobronyi út 30)

és

(Kucsárka 3)
és

Molnár Andrea

Bajusz Katalin

(Béke út 9)

Demjén Attila (Kisdobronyi út 45)

Elhunytak:

Lakatos Szebasztyián (Sumna 18)

Oláh Miklós (Kirova út 61)

Farkas Áron (Sumna 28)

Nagy Magdolna (Virág út 22)

Hidi Nóra

Katona Balázs (Tavasz út 13)

Pinte Erzsébet (Nyirigyszög 1)

(Kékpatak út 18)

Papp Gergely
(Kisdobrony)

és

Köszöntők
A Nagydobronyi Községi Tanács ezúton szeretné
köszönteni azokat a munkatársait és képviselőit,
akik nemrégiben ünnepelték/ünneplik
születésnapjukat:

(Salamon)

Misák Ildikó
Molnár Annamária

Katona Béla

Kotyik Éva
Bátyi János
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Fóliás paradicsom bogyónövekedési időszaka

Terméskötődés és ritkítás.
Ha a kiültetés utáni időszakban helyesen járunk el, s a mérsékelt öntözés következtében fellépő magas talaj EC megtee jótékony hatását, virágba borult a kiültete
paradicsomültetvényünk. Nagyon fontos, hogy az éppen virágzó fürtök folyamatosan beporzódjanak. Többször előfordult, hogy egy-egy tövön akár 3 szinten is kinyíltak már a virágok, amikor az egész egyszerre beporzódik. Ilyenkor, sajnos a
legfelső fürtön lévő bogyók fognak csak növekedni, míg az alsóbbak csökevényesek
maradnak. Ezt úgy előzhetjük meg, hogy biztosítjuk a virágok folyamatos beporzását. A „Nagykönyv” szerint ezt poszméhekkel, vagy mechanikus úton, a sorokat
tartó huzalok rezegtetésével, vagy akár a virágzó fürtök kis pálcikákkal történő ütögetésével kellene elérni. Mivel Kárpátaljai gazda akkor nyugodt, ha valamilyen
vegyszert használt, igen népszerűek a terméskötődést elősegítő szerek (pl. Nevirol)
alkalmazása. Nagyon fontos, hogy óvatosan bánjunk ezekkel a szerekkel, ugyanis
nagyon könnyen bogyótorzulást okozhatnak. Az első ilyen permetezést akkor célszerű elvégezni, amikor az alsó fürtök nagy része már virágzik, majd 7-10naponta 2
alkalommal megismételjük. A tapasztalataim szerint a későbbiekben már nem lesz
többször rá szükség. Több cég is azt ajánlja, hogy a szép, nagyméretű termések céljából az alsó 2 fürtön csak 5-6 darabot a közepes méretű fajtánál, vagy 4-5 darabot a
nagybogyójú fajtánál. Ezzel elejét vehetjük a tövek túlterhelésének, valamint a termés elaprósodásának. Különösen fontos a fürtök visszacsípése az úgyneveze óriásfürtök megjelenése esetén. A nagy hőingadozások (hideg éjszakák-forró nappalok) gyakran vezetnek ilyen keéágazó, mindkét ágán akár 10-14 virágot is hozó
fürtök képződéséhez.
Tápoldatozás, fejtrágyázás. Ebben az időszakban nem csak a lombozat növekedik
intenzíven, de a bogyók kineveléséhez is rengeteg tápanyagra van szükség. Ezért
nagyon fontos a paradicsom rendszeres és megfelelő tápanyag összetételű fejtrá-
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gyázás. Ha van csepegtetőcsöves öntözésünk, akkor célszerű tápoldatozni. Ez azt
jelenti, hogy vízben tökéletesen oldódó műtrágyákat használunk, s az öntözővízben
feloldva juatjuk ki őket. Erre a célra használhatunk speciális komplex műtrágyákat (Ferticáre, Cristallon, Megasol, stb.) vagy pedig olcsóbb ammóniumnitrát +
káliumnitrát keveréket. A bogyónövekedés időszakában, a vegetatív – generatív
egyensúly fenntartására a nitrogén-kálium hatóanyag arányát 1:1 kell beállítani. A
tápoldat töménysége kb. 0,2%-os is lehet. Ez azt jelenti, hogy 1000 liter vízben kb.
2kg műtrágyakeveréket oldunk fel. Ebből a tápoldatból naponta kb.2-3 litert kell
folyóméterenként kĳuatni. Mi van akkor, ha nincs csepegtetőcsöves öntözésünk?
Ha utánaszámolunk, azt kapjuk, hogy hetente kb. 30-40gram műtrágyát juatunk
ki folyóméterenként. Slangos, barázdás öntözésnél megengedhető, hogy ezt a műtrágyamennyiséget heti rendszerességgel, vagy 2-3 részre osztva juatjuk ki. Mit
jelent ez a gyakorlatban? Ha van 500 folyóméter hajtatási paradicsomunk, akkor
ennek az állománynak a tápoldatozására naponta kb.1000-1500 liter tápoldatot kell
kĳuatni, amiben 2-3 kg műtrágyát (pl.1kg ammóniumnitrátot + 1kg
káliumnitrátot) oldunk fel. Slangos öntözésnél 500m x 30 gram/fm = 15kg műtrágyakeveréket erre a területre hetente kĳuatni. Ekkor már nem feltétel a tökéletes
oldhatóság, használhatunk olcsóbb (klórmentes!) káliumtartalmú műtrágyát is.
Öntözés. A tápoldatozáson kívül szükség van folyamatos öntözésre is. A legjobb,
ha naponta tudunk öntözni, lehetőleg a reggeli, kora délelői órákban. A mély termőrétegű, jó vízmegtartó képességű talajokon a paradicsom „eltűri” a ritkább, heti
2-3 alkalommal történő öntözést is. A kĳuatandó öntözővíz mennyiségét mindig a
talaj nedvessége határozza meg. Ennek ﬁgyelemmel kísérésével elkerülhetjük mind
a túlöntözést, mind a kiszáradást. A szakirodalomban szereplő adatok csak tájékoztató jellegűek, átlagszámok. A vízigényben a konkrét körülményektől függően 50%os eltérés is lehet! Tehát, ha például a paradicsom átlagos vízigénye egy ado időszakban 5 liter folyóméterenként, akkor ez jelenthet 3 liter vizet is amit gyakorlatilag kielégítünk a tápoldaal, de 7-8 litert is!
Őrhidi László (a Terra Dei szaktanácsadója)

a bírság mértéke. Az állampolgárokat és vállalatokat továbbá szelektív hulladékgyűjtésre is

Kötelező lesz a szemétszállítási szerződés
A A minimálbér tízszerese lesz a bírság. Minden állampolgárt hulladékszállítási szerződés
megkötésére fognak kötelezni. A régiós képviselők által kidolgozo vonatkozó törvénytervezetet első olvasatban 251 szavazaal elfogadták. A törvény szerint aki nem hajlandó
megkötni a hulldékszállítási szerződést, azt 5-10 nem adóztato minimális jövedelemnek (85
-170 hrivnya) megfelelő összegű bírsággal fogják sújtani, hivatalos személyek esetében 50100 nem adóztato minimális jövedelem (850-1700 ezer hrivnya) lesz a bírság mértéke.
Amennyiben aki egy év során másodszor is megszegi a törvényt, az 50-100 nem adóztato

kötelezhetik. 2016. január 1-től a nem feldolgozo vagy újrahasznosíto hulladékok lerakása
tilos lesz – írja a Tsn.ua internetes hírportál. Ezen rendelkezés megszegéséért az állampolgárokat 100-300 (1,7-5,1 ezer hrivnya), hivatalos személyeket pedig 300-500 (5,1-8,5 ezer hrivnya) nem adóztato minimális jövedelemnek megfelelő összegű bírsággal fogják sújtani.
Amennyiben a rendelkezést egy év során másodszor is megsértik, úgy 300-700 (5,1-11,9 ezer
hrivnya) illetve hivatalos személyek esetében 500-1000 (8,5-17 ezer hrivnya) nem adóztato
minimális jövedelem lesz a bírság mértéke. A törvénytervezet célja, hogy ösztönözzék a környezetvédelmi beruházásokat, fejlesszék a hulladékgazdálkodást, valamint, hogy a hulladé-

minimális jövedelemnek (850-1700 hrivnya) megfelelő összegű bírságra számíthat, hivatalos

kokat másodlagos erőforrásként és alternatív energiaforrásként a gazdasági forgalomba beszemélyek esetében pedig 100-300 (1,7-5,1 ezer hrivnya) nem adóztato minimális jövedelem vonják.

Helyreigazítás
A Nagydobronyi Kommunális Vállalat elnézést kér azoktól akik tévedésből felkerültek a szemét díj tartozók listájára: Hidi János, Szanyi Km András, Kántor József, Szanyi János,
Molnár Béla, Bakk András, Benedek István. Továbbá azoktól is elnézést kérünk akik akkor fizettek miután az újság már a nyomdában volt így nem volt lehetőség az adós lista javítására.
A jövőben igyekszünk nem elkövetni hasonló hibákat. Elnézést kérünk az érintettektől.

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

Hirdetőink figyelmébe! A Nagydobrony újságba szánt hirdetéseket, köszöntőket minden hónap huszadikáig szíveskedjenek jelezni!

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.

Hirdetésfelvétel a községházán Ráti Anitánál vagy a Stingben!
A weboldalra szánt hirdetések felvétele folyamatos!

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.:097-155-64-87
A címünkre beérkező leveleket nem őrizzük meg és nem továbbítjuk. A cikkért minden esetben a szerző viseli a felelőséget.

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.
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