
 

 

 

 

 

 

 

 

havilap NAGYDOBRONY 

2012 Július 

                                                                            

MeghívóMeghívóMeghívóMeghívó    

„Kétszáz esztendeje is lehet, hogy egy ismeretlen zseni föltalálta és föltálalta a 

paprikás krumplit. A hozzávalók, mármint a paprika és a krumpli, indián ere-

detűek. (Azonban mi Nagydobronyiak e két megélhetést biztosító növénynek 

termesztését igen magas fokon műveljük és „messze világban” erről ismernek 

minket.)  Tehát ha valaki azt olvasná egy történelmi könyvben, hogy Mátyás 

király visegrádi palotájának konyhájában illatos paprikás krumpli rotyog az 

üstben, az éppolyan lehetetlenség, mint az, hogy igazságos uralkodónk a karó-

rájára pillantott, hogy hol késik az ebéd. „ 

Programok:Programok:Programok:Programok:    

10.0010.0010.0010.00––––    Istentisztelet a Nagydobronyi  

Református Templomban 

13.0013.0013.0013.00––––    Nagydobronyi Néprajzi  

Múzeum  

hivatalos  megnyitója, kiállítás megte-

kintése 

14.0014.0014.0014.00––––    Vendégek köszöntése   

(Nagydobronyi Focipályán) 

14.3014.3014.3014.30––––    Ebéd  (Meghívott vendégek  

számára ebéd a Nagydobronyi Közép-

iskola éttermében) 

14.3014.3014.3014.30––––    Kulturális műsorok :  Kulturális műsorok :  Kulturális műsorok :  Kulturális műsorok :   

–a Nagydobronyi Napsugár Óvoda  

kis növendékei 

– a Nagydobronyi Kultúrház  

előadásai 

– Hímes Néptáncegyüttes fellépése 

- Kokas Banda koncertje 

–Nagydobronyi  Civil szervezetek  

bemutatkozása, civil sátrak 

– „Vegyünk egy fát” jótékonysági  

akció, összefogás a Nagydobronyi   

Központi parkért.  

– Gyerek programok (Arcfestés, lég-

vár, körhinta, lovaglás stb.) 

----    Sport rendezvények Sport rendezvények Sport rendezvények Sport rendezvények (Nagydobrony 

Kupa kispályás labdarugó utcabaj-

nokság, Ifjúsági Labdarugó Torna 

2000-es korosztálynak .) 

19.0019.0019.0019.00–  Szabadtéri mulatság hajnalig 

 

 

SokSokSokSok----sok szeretettel várunk mindenkitsok szeretettel várunk mindenkitsok szeretettel várunk mindenkitsok szeretettel várunk mindenkit    

Augusztus 26Augusztus 26Augusztus 26Augusztus 26----án.án.án.án.    

Nagydobronyi Református Egyházközség 

A Nagydobronyi Református Egyházközség felhívása 

Bizonyára sokan tudják, hogy az éven elkezdtük a gyűjtést a Nagydobronyi 

templom belső felújítására. A munkálatok megkezdése a szükséges anyagi  

forrástól függ. Továbbra is szívesen fogadjuk adományaikat.  

További információt a parókián valamint a körzeti megbízo* presbiterektől 

kaphat. 

Mit kell tenni ahhoz, hogy állami szubvenciót (támogatást) kapjon az arra  
jogosult gazda ? 

Ha az ön gazdaságában újszülö* borjú van akkor mostantól jogosult állami  
segítségre a borjú 3-11 hónapos kora közö*. 

A következő fontos lépések:  

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 állatorvos-
hoz kell fordulni. 

3. Bankszámlát kell nyitni ahová utalják majd a támogatást. 

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

5. 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. 

Szarvasmarha tenyésztés után járó állami támogatás 

A 2012-2014-es évek folyamán az infláció egy-

számjegyű lesz Ukrajnában, a hrivnya elértéktele-

nedésétől pedig nem kell tartani” – jelente�e ki 

Volodimir Lavrencsuk, a Raiffeisen Bank Aval 

elnöke.  

————————————————- 

Sokkal drágább lehet a kenyér. A szárazság mia� 

mindenhol kevesebb termés várható, a búza ára 

az egekben. 

————————————————- 

A kereset fele megy élelmiszerre. Statisztikai 

adatok szerint az ukránok átlagkeresetük 53 szá-

zalékát költik élelmiszerre, ugyanannyit, mint az 

olyan szegény országok polgárai, mint Etiópia, 

Kongó, Peru. Összehasonlításképpen megemlít-

hetjük, hogy az Európai Unió országaiban az 

átlagos családok költségvetésében az élelmisze-

rekre fordíto� kiadások csak az átlagkeresetek 20 

százalékát teszik ki, Nagy Britanniában pedig 10, 

Németországban 12, az Egyesült Államokban 

pedig alig 7 százalékát . 

————————————————- 

Csökken a határon túli magyarok száma. Több 

százezer magyar tűnt el a határon túli területek-

ről – ez derül ki a végleges pontossággal még 

nem ismert népszámlálási adatokból.  

————————————————- 

Az EU-s tagállamok polgárai több mint felének, 

akik ellátoga�ak Ukrajnába az Eb-2012 idejére, 

javult a véleménye országunkról. 

————————————————- 

Az ügyészségen megváltozo� a vállalkozók szá-

mára létrehozo� forróvonal száma.63-08-35 tele-

fonszámon 9.00-tól 18.00-ig lehet telefonálni. 

————————————————- 

Ellopták a veséjét császármetszés közben. 

Ternopilban Halina Szlivka, egy helyi édesanya 

császármetszést követően egyik veséje nélkül 

ébredt fel a kórházban.  Az asszony biztos abban, 

hogy a létfontosságú szervet császármetszés 

közben távolíto�ák el.  

Megnyito�ák az új MotoCross-pályát 

Nagyberegen. Vasárnap, július 22.-én 

Nagyberegtől nem messze (a tavak és a Borzsa 

folyó közö�) kezdetét ve�e a Kárpátaljai 

motocross bajnokság és régióközi verseny a 

„Beregvidékʺ motorosklub díjáért. 

————————————————- 

Az ukrán határőrök továbbra is 20 másodperc 

ala� kezelik majd az iratokat. Az Euro-2012 ala� 

szerze� tapasztalat nem marad a múlté, hanem 

azt felhasználhatjuk a jövőbenʺ- Pavlo 

Swarzman, a Csapi Határőrség személyzeti osz-

tályának vezetője.  

————————————————- 

Brutális áremeléstől tartanak Ukrajnában. Az 

ukrán kormányt 50 százalékos lakossági gázár-

emelésre kötelezte a Nemzetközi Valutaalap. 

Szakértők szerint az októberi parlamenti válasz-

tások után a kommunális szolgáltatások díja is 

nőni fog. Az ukrán parlament szociálpolitikai 

kérdésekkel foglalkozó bizo�sága szerint ennek 

megfelelően arányosan nőni fognak az élelmi-

szerárak is, akár 50 százalékos drágulásra is lehet 

számítni.  

————————————————- 

37 ország nyito�a meg kapuit az ukránok elő�. A 

listában ez idáig Bosznia-Hercegovina, Szerbia, 

Montenegró, Tunézia (utazási utalvány megléte 

esetén), Brunei, Malajzia, Palau és a Seychelle-

szigetek szerepelnek. Horvátországba április 1-

től október 31-ig lehet vízummentesen utazni az 

ukránoknak – 90 napra.  

————————————————- 

Kétszer több az abortusz mint az EU-ban. Ezer 

nőre 15 terhesség megszakítás jut. Az ENSZ köz-

lése szerint Ukrajnában az elvégze� abortuszok 

száma kétszer magasabb mint az Európai Unió-

ban.  

————————————————- 

Hír –válogatás  
(az elmúlt hónap legfontosabb hírei) 

További részletek és friss hírek weboldalunkon:  

www.nagydobrony.com.ua 

A NAGYDOBRONYI KÖZSÉGI TANÁCS lapjaA NAGYDOBRONYI KÖZSÉGI TANÁCS lapjaA NAGYDOBRONYI KÖZSÉGI TANÁCS lapjaA NAGYDOBRONYI KÖZSÉGI TANÁCS lapja  
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www.nagydobrony.com.ua www.nagydobrony.com.ua 

A Nagydobronyi Községi Tanács hírei 

A községi tanács felszólít mindenkit, hogy rendezze a 
szemétszállítással kapcsolatban tartozását,  

amennyiben ezt nem teszik meg a községi tanács  

semmilyen hivatalos ügyével nem foglalkozik!!! 

2012. Január 1-től „A NAGYDOBRONYI TŰZOLTÓSÁGÉRT JÓTÉKONYSÁGI 
ALAPITVÁNY” számára megállapított lakossági hozzájárulás min. 20 hrivnya (évente minden 

családtól) befizetése megkezdődik. Kérünk mindenkit időben rendezze a befizetést, valamint 
továbbra is várjuk a helyi vállalkozók támogatását is. Befizetés Ráti Anitánál a községházán. 

Kérünk mindenkit, 

 tartsa tisztán és rendezetten a háza előtti árkot (tó partot) és  

annak környezetét. 

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: 

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!  

FIGYELMEZTETÉS!!! 

A Nagydobronyi Községi Tanács Végrehajtó Bizo�sága előzetesen figyel-

mezteti a lakosságot a közterületek megóvására, különös tekinte�el a nem-

régiben elkészült központi parkra és szoborra. Amennyiben rongálást észle-

lünk az elkövető a hatályos törvények értelmében akár börtönbüntetésre is 

ítélhető.  

FIGYELEM!!! 

A ʺPrikarpat Zahid Transʺ Állami Vállalat fő olajvezetéke halad át 

Nagydobrony térségén. A vezeték megsértését elkerülendő, a vállalat meg-

kér mindenkit, hogy semmilyen földmunkálatokat ebben a zónában ne vé-

gezzenek hatósági engedély nélkül, mivel óriási környezetvédelmi  

baleseteket okozhatnak vele.  

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. Amennyi-

ben ezt nem teszik meg a jövő évi fűtési időszakban utólag is visszaszámol-

hatják a szubvenció összegét. 

Bizonyára mindenki észre ve�e a Nagydobrony újság kézbesítése körül zajló nehé-

zségeket, sajnos a Magyarországi pályázaton az újság fenntartásra és a weboldal 

fejlesztésre kért összegeket nem kaptuk meg. Ezért a szűkös anyagi helyzet mia� a 

kézbesítést sem tudjuk megoldani. Ezentúl az újság kézbesítését az ado� utcákhoz 

tartozó  képviselők végzik.                                                                                              

  Tehát ha valaki nem kap kérje az utcaképviselőktől.  

FIGYELEM! 

Minden nagydobronyi lakos figyelmébe, 2012. szeptember 1.-ig  

fizessék be a 2012-es évre vonatkozó földadót.  

A határidő lejárta után késedelmi díjat kell fizetni.  

Befizetés Ráti Anitánál.  

A lakosság figyelmébe! Mivel az Aranyosdombi dűlőben lévő bérelt földek bérleti  

szerződése lejárt, kérjük a volt bérlők 

 jelentkezését a községházán a földmérőnél, ezen földek tulajdonjogának tisztázására. 

 
Ismét lehetőség van vezetékes telefon bekötésére Nagydobronyban.  

Korlátozott számban. Kérvény benyújtása a községházán! 

Programajánló 

2012.08.06 - 2012.08.11  – Jankovics Mária Alkotó-
tábor : Elsősorban olyan tanulók jelentkezését várjuk, 
akik vonzódnak a képzőművészetek, festészet, szobrá-
szat, rajz iránt. Szállás és étkezés a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola Kölcsey Ferenc Szakkol-
légiumában.  

2012.08.13 - 2012.08.18  – II. Keresztyén Balázs ol-
vasótábor : A Keresztyén Balázs olvasótábor 2011-ben 
valósult meg első alkalommal, és olyan innovációk 
megvalósítására adott lehetőséget, melyek tágítják, kre-
atív tevékenységgé változtatják az olvasás folyamatát. 
Olyan kulturális tér kialakítását tervezzük, amely lehe-
tőséget biztosít a résztvevők identitásának formálására, 
az olvasással egybeköthető kreativitás fejlesztésére, 
továbbá az olvasás népszerűsítésére. A tábor folyamán 
az olvasásra, mint aktív, kulturális identitást és világ-
szemléletet alakító kommunikáció típusra helyezzük a 
hangsúlyt. A résztvevők számára új módszerek, techni-
kák segítségével szeretnék egy új „könyvvilágot" nyit-
ni. Minden nap egy-egy külön altémát taglal, délelőtt 2 
órában tematikus foglalkozásokat tartunk, délután 1 
szakmai foglalkozás és 1 szabadidős (drámajáték, kéz-
műves foglalkozás, vetélkedő, irodalmi kvíz, activity, 

filmnézés). 

2012.08.26 . VI. Mezőgecsei Lekvárfőző Fesztivál : 
Program: 
6.00 – Szilva mosás, magolás, üstfelállítás 
8.00 – Lekvár főzés elkezdése 
8.00 – A lekvár elkészültéig (kb. este 18.00-óra) folyamatos 
lekvárkavarás 
9.00 – Futballtorna 
9.00 – 19.00 Szilvából készült magyar nemzeti étel és italfé-
lék kóstolása és vására (cibere, szilvalekvár, szilvás gombóc, 
gőzön főtt gombóc, kőttes kalács, szilvabefőtt, lekváros dere-
lye, lekváros csőröge, lekváros palacsinta, szilvabefőtt, szil-
vapálinka, szőlőmust stb.) 
10.00 – Istentisztelet a Református és a görög katolikus 
templomban 
12.00 – Magyar nemzeti ételfőző verseny kezdete: Kategóri-
ák: 
– bográcsgulyás 
– babgulyás 
– halászlé 
– töltött káposzta 
13.00 – Ünnepélyes megnyitó 

13.45 – Kulturális program 
15.00 – Szépségverseny 3 kategóriában 
16.00 – Ügyességi vetélkedők: menyecskecipelési verseny, 

cibere evés stb. 
16.30 – Eredményhirdetés: ételfőző verseny 
17.00 – Eredményhirdetés: lekvárfőző verseny 
20.00 – 04.00 Szabadtéri szüreti mulatság 
Szervezők: Mezőgecsei Községi Tanács, Mezőgecsei Ha-
gyományőrzők és Falufejlesztők Egyesülete, a KMKSZ 
Mezőgecsei Alapszervezete 
Jelentkezés és bővebb információ: 
Beregszászi járás, Mezőgecse, Hajnal u. 35., 
Tel: 00-380-31-41-4-13-32, 
00-380-50-92-553-70 
e-mail: mezogecse@yahoo.com, 
honlap: www.mezogecse.net 
Lekvárfőző csapatok számára jelentkezési határidő: 2012. 
augusztus 23.  

2012.08.25  Családi nap Péterfalván: A Kárpátaljai 
Református Egyház missziói bizottsága tavaly a család 
évében először szervezett nagyszabású kerületi családi 
napot Mezőváriban. A nagysikerű, összetartó erővel 
bíró rendezvényt idén - a közösség éve jegyében - újra 
megszervezik. Ezúttal augusztus 25-én Péterfalva ad 
otthont a találkozónak.  
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Molnár T. Levente (Sevcsenkó 3.)Molnár T. Levente (Sevcsenkó 3.)Molnár T. Levente (Sevcsenkó 3.)Molnár T. Levente (Sevcsenkó 3.)    

Kis Benjamin (Vásártér 18.)Kis Benjamin (Vásártér 18.)Kis Benjamin (Vásártér 18.)Kis Benjamin (Vásártér 18.)    

Pap Brenda (Sumna út 8.)Pap Brenda (Sumna út 8.)Pap Brenda (Sumna út 8.)Pap Brenda (Sumna út 8.)    

Balog Krisztina (Kucsárka 7.)Balog Krisztina (Kucsárka 7.)Balog Krisztina (Kucsárka 7.)Balog Krisztina (Kucsárka 7.)    

Benyák Balázs (Juzsna 2.)Benyák Balázs (Juzsna 2.)Benyák Balázs (Juzsna 2.)Benyák Balázs (Juzsna 2.)    

    

Lakatos Jázmin (Sumna)Lakatos Jázmin (Sumna)Lakatos Jázmin (Sumna)Lakatos Jázmin (Sumna)    

Lakatos Dzsenifer (Juzsna)Lakatos Dzsenifer (Juzsna)Lakatos Dzsenifer (Juzsna)Lakatos Dzsenifer (Juzsna)    

Molnár Liliána (Ady Endre  24)Molnár Liliána (Ady Endre  24)Molnár Liliána (Ady Endre  24)Molnár Liliána (Ady Endre  24)    

Molnár CsengeMolnár CsengeMolnár CsengeMolnár Csenge----Evelin (Tábla 40)Evelin (Tábla 40)Evelin (Tábla 40)Evelin (Tábla 40)    

Rác Éva (Juzsna 7)Rác Éva (Juzsna 7)Rác Éva (Juzsna 7)Rác Éva (Juzsna 7)    

 

Üdvözöljük községünk újszülötteitÜdvözöljük községünk újszülötteitÜdvözöljük községünk újszülötteitÜdvözöljük községünk újszülötteit    

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

Sok boldogságot kívánunk a házasulandóknakSok boldogságot kívánunk a házasulandóknakSok boldogságot kívánunk a házasulandóknakSok boldogságot kívánunk a házasulandóknak    

 

 

 

 

Köszöntők 

Molnár SándorMolnár SándorMolnár SándorMolnár Sándor        

A Nagydobronyi Községi Tanács ezúton szeretné 
köszönteni  azokat a munkatársait és képviselőit, 

akik nemrégiben ünnepelték/ünneplik  
születésnapjukat:  

 

Augusztus 11Augusztus 11Augusztus 11Augusztus 11----én ünnepli első születésnapjátén ünnepli első születésnapjátén ünnepli első születésnapjátén ünnepli első születésnapját    

Ifj. Walenta IstvánIfj. Walenta IstvánIfj. Walenta IstvánIfj. Walenta István    
Egy éves lettél.Egy éves lettél.Egy éves lettél.Egy éves lettél.        

Kicsi gödrös kezed arcomra teszedKicsi gödrös kezed arcomra teszedKicsi gödrös kezed arcomra teszedKicsi gödrös kezed arcomra teszed        

kedvesen, ha hozzád beszélek,kedvesen, ha hozzád beszélek,kedvesen, ha hozzád beszélek,kedvesen, ha hozzád beszélek,        

tündérmosollyal porcelánarcodontündérmosollyal porcelánarcodontündérmosollyal porcelánarcodontündérmosollyal porcelánarcodon        

megpihensz egy percet.megpihensz egy percet.megpihensz egy percet.megpihensz egy percet.        

Egyetlen gyertyádat még elfújni Egyetlen gyertyádat még elfújni Egyetlen gyertyádat még elfújni Egyetlen gyertyádat még elfújni 

nem,nem,nem,nem,        

csak csodálni tudod,csak csodálni tudod,csak csodálni tudod,csak csodálni tudod,        

de apró kezeddel örömöd győztesende apró kezeddel örömöd győztesende apró kezeddel örömöd győztesende apró kezeddel örömöd győztesen        

a tortába tapsolod...a tortába tapsolod...a tortába tapsolod...a tortába tapsolod...  

    

Boldog Születésnapot kívánnak számára: szülei, Boldog Születésnapot kívánnak számára: szülei, Boldog Születésnapot kívánnak számára: szülei, Boldog Születésnapot kívánnak számára: szülei, 

testvére Barbi a nagyszülők és keresztszülei. testvére Barbi a nagyszülők és keresztszülei. testvére Barbi a nagyszülők és keresztszülei. testvére Barbi a nagyszülők és keresztszülei.     

Az igaz barátságAz igaz barátságAz igaz barátságAz igaz barátság    

Az igaz barátság - Isten ajándéka 

Ezért őrizzük, mert kaptuk ajándékba. 

Jézusunk övéit barátainak hívta, 

Így támaszkodhatunk, mi Hű Barátunkra. 

Vigyázzunk, el ne szakadjon e kapcsolat, 

Mert a lelki-testi erővel támogat. 

Ha betegek vagyunk, ez a Vigasztalás, 

Hogy lesz számunkra is üdvös Feltámadás. 
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Bakk LászlóBakk LászlóBakk LászlóBakk László    

Gábor Zsolt Gábor Zsolt Gábor Zsolt Gábor Zsolt     

Büntetések és eltiltások Nagydobrony csapatának. Önbíráskodás a pá-

lyán. 

A Nagydobrony Sc—Őrdarma mérkőzést a nagydobronyi szurkolóknak köszönhe-

tően félbeszakíto�ák. Néhány drukkernek nem tetsze� a játékvezető munkája, az 

ahogyan veze�e a mérkőzést és többszöri figyelmeztetés után megszakíto�a a mér-

kőzést. A szabálytalanság elkövetéséhez hozzájárultak az ellenfél játékosainak in-

zultáló viselkedése is. Az ügy az Ungvári járási Labdarugó Szövetség fegyelmi bi-

zo�sága elé került. A bizo*ság döntésének értelmében a Nagydobrony SC két 

mérkőzést idegenben köteles lejátszani, az említe* mérkőzésen szerze* ponto-

kat elve*ék, továbbá 1000 hr pénzbüntetést kell fizetni. Amíg e súlyos szankció-

kat nem teljesíti a Nagydobrony SC addig a nem léphetnek pályára. Ezért a csa-

pat játékosai és vezetősége kéri a nagydobronyi drukkereket továbbra is látogassák 

a mérkőzéseket de próbáljanak kulturáltan viselkedni még ha nem is tetszik a játék-

vezető munkája.   

Az Ungvári Járási Labdarugó Bajnokságban Nagydobrony kiscsapata az 5. helyen 

áll 29 pon�al, azonban még hátra van az őszi forduló ahol javíthatnak a helyzeten.  

Nagydobrony SC 

2012-es Ungvári Járási Labdarugó bajnokság jelenlegi állása 

(felnő*ek) 

Név/Helyezés 

 

Mérkőzések  

 

Győzelem Döntetlen Vereség Rúgo* gól: Kapo* gól  Pont 

Hugylovó 11 8 2 1 34:13 48 

Homok 11 7 2 2 16:8 45 

Kincses 11 7 1 3 40:16 44 
Nagydobrony 11 5 2 4 14:11 39 

Nevicke 11 5 2 4 18:16 39 

Onokóc 11 4 2 5 16:17 36 

Őrdarma 11 4 2 5 13:16 36 

Linci 11 3 4 4 15:17 35 

Kamjanica 11 4 1 6 14:21 35 

Nagyláz 11 2 5 4 18:20 33 

Baranya 11 2 0 9 10:43 28 

Salamon 11 2 3 6 13:21 31 

Fájó szivvel búcsuzunk halottainktólFájó szivvel búcsuzunk halottainktólFájó szivvel búcsuzunk halottainktólFájó szivvel búcsuzunk halottainktól    
Gönczi István (Kossuth 94)Gönczi István (Kossuth 94)Gönczi István (Kossuth 94)Gönczi István (Kossuth 94)    

Molnár Etel (Petőfi 11)Molnár Etel (Petőfi 11)Molnár Etel (Petőfi 11)Molnár Etel (Petőfi 11)    

Katona József (Kossuth 30)Katona József (Kossuth 30)Katona József (Kossuth 30)Katona József (Kossuth 30)    

Csákány Jolán (Csongor 61)    Csákány Jolán (Csongor 61)    Csákány Jolán (Csongor 61)    Csákány Jolán (Csongor 61)    

Koszóv Zoltán (Nyirigyszög 20)Koszóv Zoltán (Nyirigyszög 20)Koszóv Zoltán (Nyirigyszög 20)Koszóv Zoltán (Nyirigyszög 20)    

Hidi Jolán (Kistemető 21)Hidi Jolán (Kistemető 21)Hidi Jolán (Kistemető 21)Hidi Jolán (Kistemető 21)    

Kuruc Vera (Sumna 7)Kuruc Vera (Sumna 7)Kuruc Vera (Sumna 7)Kuruc Vera (Sumna 7)    

Pinte Erzsébet (Csongor 90)Pinte Erzsébet (Csongor 90)Pinte Erzsébet (Csongor 90)Pinte Erzsébet (Csongor 90) 

A történet a 
pusztai ván-
dorlás idején 

történt meg. Amálek népe megtámadta Izráel népét. Mózes az Isten embere tudta, hogy hadba 
vonulni nem lehet akárkikkel. Ezért hangzik el a parancsa Józsuénak: „Válassz nekünk férfiakat és 
menj el, ütközzél Amálekkel” (9). A Mózes parancsa ma számunkra egyrészt kérdéseket tesz fel: 
kik azok, akikkel együ� harcolunk, akikkel hadba indulunk? S ebből következik a másik kérdés: 
ugye Amálek ellen, a gonosz ellen, a bűn ellene harcolunk és nem a saját népünk és testvéreink 
ellen?  Józsuét azzal bízza meg Mózes, hogy válassza ki azokat, akikkel harcolhat. Kik azok, akik-
kel együ� lehet harcolni? Hát egyértelműen azok, akik készek az életüket is odaáldozni. Vajon mi 
készek lennénk-e odaadni önmagunkat a népünkért? Igazán az válik késszé arra, hogy feláldozza 
másokért önmagát, aki kész szeretni. Szeretjük-e a másikat igazán? Ha nem, akkor az ellen, aki 
sokkalta nagyobb amálek népétől, az ördöggel szemben, hogy akarsz győzni? Mert aki nem sze-
ret, azt legyőzte az ördög. Józsué nemcsak feladatot kapo�, hogy menjen és hadakozzon amálek 
népe ellen, hanem Mózes mást is mondo�: „Holnap én a halom tetejére állok és az Isten pálcája a 
kezemben lesz”. Mózes az Isten pálcájával küzd. Meg kell tanulnunk azokkal az eszközökkel küz-
deni a rossz ellen, a jóért, amit Isten ado� a kezünkbe. Bármi hasznos eszközzé lehet a kezünkbe, 
ha azt készek vagyunk az Úr rendelkezésére bocsátani. Ha hagyjuk, hogy az Úr használja azt. 
Józsué számára az, hogy Mózes arról beszélt, hogy miközben ők harcolnak amálek népe ellen, 
addig ő az Isten pálcájával o� áll majd hegyen, ez biztatás volt. Ez a pálca kifejezte azt a munkát, 
amit Isten kifejte� annak érdekében, hogy népét megmentse, megszabadítsa az ellenség elől. Mó-
zes, az Isten embere ezzel a pálcával nyito�a ke�é a Vörös tengert, de ezzel fakaszto�a a kősziklá-
ból a vizet. A küzdelmek közt lévő ember számára Isten te�eire emlékezni mindig biztatást jelent 
a további út megtételéhez. Ha Isten te�eire nézünk, akkor felbátorodunk, ha csak a nehézségein-
ket és a küzdelmeinket látjuk, akkor elcsüggedünk. Nézzünk Isten hatalmas te�eire. Emlékezzünk 
meg azokról a csodákról, amiket Isten korábban te� már az életünkben. Küzdelmet folytatóknak, 
azoknak, akik harcolnak, nagy biztatást jelenthet, ha tudják, hogy van valaki, aki az ügyükben 
közbenjár.  Mózes azért megy a halomra, hogy Isten elő� hordozza, képviselje az éppen harcát 
vívó népét. Ma is szükség van olyan emberekre, akik készek arra, hogy az Úr elé álljanak a küz-
delmek közt lévő emberekért.  Mózes nem egyedül megy a halom tetejére, hanem vele megy Áron 

és Húr. Áron és Húr vállalják, hogy Mózes segítségére lesznek ebben a hatalmas munkában. Ma 
nagyon kevésen vannak, akik készek a másikkal együ� küzdeni mások győzelméért. Mi vajon 
készek vagyunk-e az Isten szolgái mellé állni és velük küzdeni a jóért, az áldásért? O� fen a halom 
tetején komoly leckét kap Áron is, Húr is. Nyilvánvalóvá válik, hogy milyen hatása van az Isten 
felé emelet kéznek, a közbenjárásnak. A felemelt kéz, a közbenjárás megerősíti Isten népét a har-
caiban és győzelemre segíti. De szembesülniük kell azzal is, hogy milyen veszedelmes hatása van 
a lankadásnak. A lankadás Izráel erejét is lankasztja, de megerősíti az ellene harcolna ellenséget. 
Az állhatatosság hatalmas erőt adhat mind nekünk, mind azoknak, akikért kitartóan imádkozunk. 
Bárcsak ma is lennének olyanok, akik készek állhatatosan az imádságban meg nem restülve, hor-
dozni a küzdőket, a harcolókat. Aztán amit még o� fenn a halom tetején Áronnak és Húrnak meg 
kelle� tanulni, az az, hogy Mózes annak ellenére, hogy az Isten nagy embere, csak egy ember, 
akinek a keze lankadhat, elfáradhat. Mi van még, amit o� nekik Mózes melle� fel kelle� ismerni-
ük? Hát azt, hogy ők miért is vannak o�?  Talán azért, hogy kikezdjék Mózest azért, mert ellan-
kadt, lecsüggedt a keze? Hát nem, hanem éppen ellenkezőleg. Ők azért vannak o�, hogy mindent 
megtegyenek annak érdekében, hogy Mózes kezei az ég felé, az Isten felé emelkedjenek. Az olyan 
Áronoknak és Húroknak, akik kritikával illetik Mózest a lecsüggedt keze mia�, nincs helyük mel-
le�e. Nincs helyük az ilyeneknek a hegyen. Nincs helye az ilyeneknek a vezetők közö�. De meg 
lehet, hogy még az Isten népe közö� sem?! De annál inkább van helyük Mózes melle� azoknak, 
Áronként és Húrként, akik készek Mózest leültetni és egy egész napon át a kezét a magasba emel-
ni. Na és te milyen vagy? Te mit te�él az Isten hozzád küldö� Mózeseiért? Tanuljuk meg becsülni 
azokat, akiket az Úr Mózesként állíto� elénk. Segítsük, támogassuk, szeressük őket. Mert ők az Úr 
nevében állnak a helyükön. Mögö�ük az Úr áll. Ha valaki bántja őket, az Úrral kerül szembe. Van 
valaki, Aki nem egy földi halom tetejére ment fel, hogy képviselje népének -, gyermekeinek ügyét, 
hanem a mennybe, Isten trónjához. Ő Isten trónjába ült és ő képvisel bennünket a mennyei 
Atyánk elő�. Számunkra, gyermekei számára a legdrágább biztatás ez. Isten tud az ügyünkről, 
harcainkról, életünk mindennapjáról. Nemcsak képvisel bennünket, hanem az Ő mennyei erejét, a 
Szentlelkét árasztja belénk, hogy ügyünket győzelemre vigye. Legyen áldo� érte örökre szent 
Neve. Ámen. 
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Kolozsy AndrásKolozsy AndrásKolozsy AndrásKolozsy András    

nagydobronyi lelkésznagydobronyi lelkésznagydobronyi lelkésznagydobronyi lelkész    

Szanyi Km Zsolt Szanyi Km Zsolt Szanyi Km Zsolt Szanyi Km Zsolt (Éger 4) és Szanyi Éva Szanyi Éva Szanyi Éva Szanyi Éva (Csongor 81) 

(2012.augusztus 4.) 

Demes István Demes István Demes István Demes István (Kisdobrony) és Benedek Tünde Benedek Tünde Benedek Tünde Benedek Tünde (Vásártér 38) 

(2012.augusztus 11.) 

Ráti András Ráti András Ráti András Ráti András (Garb 26) és Komonyi Nóra Komonyi Nóra Komonyi Nóra Komonyi Nóra (Tábla 23) 

(2012.augusztus 18.) 

Balog László Balog László Balog László Balog László (Kisdobronyi út 62) és Bátyi Lívia  Bátyi Lívia  Bátyi Lívia  Bátyi Lívia  (Kucsárka 13) 

(2012.augusztus 18.) 

 

Munka lehetőség!  
A Sting Szabadidőközpont  

állást kínál, pultos-pincér munkakörbe. 
Korhatár 18 éves kortól. Ukrán nyelv-

tudás előny, de nem feltétel.  
 

Jelentkezni a Stingben lehet. 
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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. 

 

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.:097-155-64-87 

A címünkre beérkező leveleket nem őrizzük meg és nem továbbítjuk. A cikkért minden esetben a szerző viseli a felelőséget. 

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. 

Magyar állampolgársághoz szükséges dokumentumok fordítása és hitelesítése  

Nagydobronyban!  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! 

A nyers fűszerpaprika tartósítása szárí-

tással történik. A folyamat végén nyert 

száraz féltermék raktárakban akár több évig is eltárolható, viszonylag kis veszteség árán.   

A nyers fűszerpaprika kész őrleménnyé való feldolgozása egyidős a növény termesztésével. 

Míg kezdetben a teljes őstermelői előállítás egy kézben történt, a későbbiek folyamán a nö-

vénytermesztés és kikészítés vagy feldolgozás elválnak egymástó. Az egyszerű ősi házi fű-

szerpaprika őrlemény előállítói, a paprika füzéreket szikkadás után a hibás egyedeket kivá-

logatva a házi tűzhelyen vagy jobbára a kenyérsütés után a házi kemencében csörgő szárazra 

száríto�ák és összetörték.   

Kemence   

Ennek eredménye volt a tört paprika. Az elérhető minőségi csúcs, a mai rózsapaprikának 

felel meg. Ezért megtévesztőek az e korból származó receptek, ahol finom rózsapaprikáról 

beszélnek. A mennyiségi igények növekedésével ez a szárító kapacitás kicsinek bizonyult és 

létrejö�ek a dohányszárítók mintájára a dobkályhával fűtö� kamrák, ahol a gerendázatba 

vert szögekre akaszto�ák a füzéreket. A terem nyílásának nyitogatásával szabályozták a 

szárító levegő páratartalmát. Egy betárolás szárítása 8-10 napig tarto�, a szárító levegő hő-

mérséklete nem haladta meg az 50 C fokot. A feldolgozásra kerülő nyers fűszerpaprikát gon-

dosan átválogatják, kiszedik a hibás bogyókat, növényi szármaradványokat, idegen anyago-

kat (kő, faláda részek stb.). Házi feldolgozásnál ez átválogatással történik, nagyüzemi feldol-

gozásnál válogató szalag melle� álló dolgozók végzik. A fűszerpaprika a szüretkor kocsány-

nyal együ� kerül leszedésre. Maga a zöld szárrész nem tartalmaz fűszerező hasznos anyago-

kat, ezért ezt a korábbi időszakban, szabad kézi munkaerő segítségével eltávolíto�ák. Ezt a 

műveletet nevezték csipedésnek, a fűszerpaprika szárrészét félszáraz állapotban kézzel eltá-

volíto�ák. A csipedéssel egyben elvégezték a válogatást is, az idegen anyagokat és hibás 

bogyókat külön te�ék. Ma használatos technológiában az élőmunka drágasága mia�, de leg-

főképpen a korábbi időszak kapacitásainak többszörösére való növekedése mia� a csuma, 

szárrész kiválogatása gépi szelektorok segítségével történik.   

Válogatás. A szárítást megelőzően azonban néhány technológiai műveletet még el kell vé-

gezni. Ezek a már korábban említésre került válogatás. A fűszerpaprika őrleménynek men-

tesnek kell lennie mindennemű idegen anyagtól. A szántóföldről bekerülhetnek földrögök, 

kavics-kő darabok, rovarmaradványok, a szállítóedényzet darabjai: fadarabok, zsinegdara-

bok és még sok más.  

Paprikamosás  

Mosás. A válogatást követően a paprikát alaposan megmossák tiszta, ivóvíz minőségű víz-

zel. Első fázisban áztató mosással fellazítják a felületre tapadt szennyezőanyagokat, utána 

öblítő mosással a felületet teljesen megtisztítják, ezzel a mikrobiológiai szennyeződést nagy-

mértékben csökkentik. Rázó vagy sima szalagon a felületre tapadt nedvességet eltávolítják 

csökkentve ezzel a szárítógépek terhelését.  

Szeletelés. A tisztára moso� paprika bogyókat felszeletelik. A paprika bogyók külső felülete 

viaszos, a belső rétegekből a nedvesség nem tud kellő sebességgel a felszínre diffundálni, 

ezért karika szeletekre vagy hosszanti csíkokra szeletelik így a száradás sokkal intenzívebben 

megy végbe. A szeletelők legtöbbje körkéses szeletelő, ami a legkevésbé roncsolja a paprika 

szövetei, és nem képződik veszteséget jelentő folyadék. A szeletek végül a szárító berendezé-

sekbe kerülnek egy terítő szalag segítségével. Az első mesterséges szárítók az 1830-as évek-

ben jelentek meg. 

Szárítás. A jellemző paprikaszárító berendezések felépítésének alaptípusai, a következők:  

Cserényes szárítók a legrégebbi, de ma is használatos szárítók. A berendezésbe kerülő cseré-

nyekre a kiszolgálók felterítik a paprika szeleteket, és a megtöltö� cserényt a berendezésbe 

rakják. A cserények a berendezésben haladhatnak folyamatos konvejor útján vagy a cseré-

nyeket kocsikra helyezve egy alagúton áthaladva. Az alagút felépítésű szárítóval valósítha-

tók meg a legkíméletesebb, legkisebb aromaveszteséggel járó paprika szárítás.  

Hazai viszonylatban a szalagos szárítók terjedtek el, bár az elérhető minőség és gazdaságo-

sabb energia felhasználás szempontjából nem a legjobbak, mégis nagy előnyük a nagy kapa-

citás az egyszerű használat, nagy üzembiztonság. A szárító több egymás fele� elhelyezkedő 

szalagból áll, a szárítandó paprika egyik szalagról a másikra kerü, amelyek az előzővel ellen-

tétes irányban haladnak. Az első szalagon bemegy a nyers paprika, az utolsón kijön a kész 

szárítmány. A szárítás forró levegővel történik, a meleg levegő először egy irányban halad a 

paprikával, majd a végén ellenkező irányban. A szárító végén egy hűtő szakasz helyezkedik 

el, amely a paprika szárítmányt a terem levegő hőmérsékletére hűti le. A lehűtö� 

szárítmányt polietilén zsákokba csomagolják, és ilyen formában tárolják. A fűszerpaprika 

szárítása igen kényes művelet. Célja a termés konzerválása, de messzemenőleg figyelembe 

kell venni a nyersanyag tulajdonságait. A szárítással nem javíthatók a beltartalmi, minőségi 

paraméterek, azonban helytelen szárítástechnológiával azok jelentősen ronthatók. A szárítás 

folyamán rendkívül fontos a szárító levegő hőfoka. Ekkor ugyanis a nyersanyag a nedves 

hőmérő hőmérsékletét veszi fel, ami a paprika károsodását előidéző 50 C fokot nem lépi túl.  

A szárítandó anyag szempontjából a szárítás utolsó szakasza a kritikus, amikor a paprika 

felülete már nagyrészt száraz. Ekkor a kritikus anyaghőmérsékletet az 50 C fokot nem léphe-

ti túl, mert minőségi károsodás lép fel, a paprika cukortartalma karamellizálódik, ami a ké-

sőbbiekben az őrleményben keserű íz hatásában jelenik meg.   

Paprikaszárítás. 

Az aroma, és a festékanyagok is károsodnak a kritikus hőmérséklet túllépésével. A szárítása 

2,5-6,5 órát vesz igénybe a�ól függően, hogy a szárítási szezon kezdetén vagy végén történik 

a szárítás, ugyanis az idő múltával a fűszerpaprika nedvességtartalma csökken, az elpárolog-

tatni kívánt nedvesség kevesebb, a szárítási idő lerövidül. A szárítmány, a félkész termék 

nedvességtartalma 6-8% amit úgy állapíthatunk meg, hogy a kihűlt féltermék csörgő, üvege-

sen könnyen roppantható. A szárítást követően közvetlenül mód van a féltermék szétválasz-

tására bőrre, magra és a nem használható zöld szárrészekre (csutára). A félkésztermék a ve� 

minta alapján minősítést kap, a minőséget, a szárítás helyét, időpontját tartalmazó címkével 

látják el. 

Tárolás. A féltermék tárolására külön raktárak szolgálnak. A csutátlaníto� féltermék szak-

szerű tárolás melle� minőségét hosszú távon megőrzi. Az éves termést féltermék formájában 

tárolják így a beltartalmi értékek a legkevésbé romlanak. A tárolás általában egy évre szól, de 

a szakszerűen tárolt féltermék akár több évig is tárolható, természetesen az idővel a 

beltartalmi értékek csökkennek. A fűszerpaprika féltermékre ható tényezők melyek a festék-

tartalom, az íz és illat csökkenését okozzák: a meleg, a fény, és a levegő oxigéntartalma. A 

korszerű raktárak ebből két feltételt kizárnak nevezetesen a raktárak teljesen zártak nincs 

ablakuk, hogy a fény ne tudjon behatolni, a raktárteret hűtőberendezéssel látják el, a tárolási 

hőmérséklet 0-5 C fok közö� történik.    

A paprika tartósítása és szárítása 

Forrás: kalocsa.hu 


