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A NAGYDOBRONYI KÖZSÉGI TANÁCS lapja
felfedezhesse és megismerhesse az i2 össze-

Falunap 2012

Ablak és ajtó csere az óvodában

elavult régi nyílászárók helye2 beállíto2ak

gyűjtö2 néprajzi kincseket, melyeknek mos-

Kárpátalján száz magyar oktatási intéz- tizenkét nagy ablakot (5,30x2 méter), négy

2012. augusztus 26-án először rendezték meg tantól állandó kiállítás ad o2hont, s megte-

mény van, a legtöbb épülete régóta felújítás- folyosói ablakot, és 32 darab 1,70x1,70-es

fesztivált kintse és megcsodálja a népviseletbe öltözö2

ra szorul. A ma- ablakot, továbbá hét balkonajtót, három

a ﬁatalokat, megkóstolja a helyi gasztronómiai

gyar Külügymi- nagyméretű bejárati ajtót, egy üveges ajtót

a

„Paprikás-krumpli”

Nagydobronyban.
Nagydobronyi

Őrhidi

KMKSZ

László

nisztérium

alapszervezetének különlegességeket.

által és hat beltéri ajtót, illetve még két kis abla-

elnöke elmondta miért maradt el az idei ha- A nap további részében színes kulturális mű-

júliusban átutalt kot is. Mindegyik nyílászáró vákuumos, és

gyományosnak mondható újkrumpli fesztivál sorok várták az idelátogatókat. Elsőként a

500 ezer dollár- teljes egészében az említe2 program költséból

és miért volt aktuális a fesztiválnak ezt a ne- nagydobronyi Napsugár Óvoda kis növendévet adni. A fesztiválra és falunapra elláto- kei muta2ák be tánc- és énektudásukat. Ezt
a

a

pályázó

gén le2ek beál-

hetven intézmény nagy részében elkezdőd-

lítva.

hete2 a munka, és több iskolában és óvodá-

ezentúl a fűtés-

Reméli

ga2ak a magyarországi testvértelepülések

követően

képviselői (Ajak, Nyirbogdány valamint a

nagydobronyi

ban már be is fejeződtek a legszükségesebb

re szánt össze-

szerződés kötés elő2 álló Biatorbágy város

kultúrház

felújítások: a terveknek megfelelően első-

gek

küldö2sége is) az Ungvári Járási adminisztrá-

előadásai kö-

ként az ablakok és ajtók cseréje. Ezen intéz-

fognak csökken-

ció vezetői, Kovács Béla Európai Parlamenti

vetkeztek,

mények közö2 van a Nagydobronyi Napsu- ni. Ezúton is szeretne köszönetet mondani a

Jobbikos képviselő, Orosz Ildikó KMPSZ el-

melyben

jelentősen

he-

gár Óvoda is. A program lebonyolításával pályázat szervezőinek, és nem utolsó sor-

nök asszonya, Balog Livia KMKSZ Ungvári lyet kaptak cigány, indiai és bodrogközi tán-

Brenzovics László KMKSZ-alelnök, a Kár- ban a szülőknek áldozatos munkájukért

Járási Szervezetének elnök asszonya. Min- cok s színdarabok egyaránt, majd a Hímes

pátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány el- akik a berakástól kezdve az utómunkákon

dannyian megelégedve tértek haza és ígéretet Néptáncegyü2es lépe2 színpadra, ezú2al is

nöke

te2ek, hogy a jövőben is szívesen elfogadják elbűvölve a közönséget. Az est további részé-

nagydobronyi óvoda vezetője elmondta, Nagydobronyi Óvoda nyílászáróinak cseré-

ben a Kokas banda varázslatos műsora és

meghívásunkat.

volt

megbízva.

Ráti

Mária,

a át mindenben segítségünkre voltak. A

hogy az általa vezete2 intézményben az je több mint 300 ezer hrivnyába került.

A falunappal egybekötö2 rendhagyó ünnep- Mackó Miklós gitárjátéka szórakozta2a az
ség a helyi néprajzi múzeum felavatásával egybegyűlteket.
kezdődö2. A falumúzeum néprajzi tárgyai- A kulturális műsorok ala2 a gyerekeket ugrának többségét Kupás Gizella gyűjtö2e össze, ló vár és körhinta várta, a futballkedvelőknek
aki – mint mondta – mindig nagyon szere2e a pedig labdarúgó utcabajnokságok nyújto2ak
régiségeket, s az évek során felhalmozódo2 szórakozási és szurkolási lehetőséget.
A falunap keretein belül először rendezték
meg az I. Nagydobronyi Traktor Találkozót.
Mint minden dolog mely először van, ez is
nehezen

indult.

Figyelembe

véve,

hogy

Nagydobronyban mennyi traktor van a lakosság kezében, ennek ellenére mindössze
tárgyak száma mára már elegendő le2 egy hét traktor tulajdonos jelentkeze2 a megmémúzeum megtöltésére. A használati tárgyak- re2etésre. Külön szeretnénk ezeknek az emból és bútorokból álló gyűjteményt a helyi bereknek köszönetet mondani. Az előzetesen
lakosság bővíte2e ki, és bővíti mind a mai meghirdete2 díjaknak csak egy részét tudták
napig saját kincseivel. Hosszú évek teltek el teljesíteni mivel a szponzorok bizonyos létmire sikerült hivatalossá tenni a múzeum
működését.

Mostantól

hivatalos

neve

Nagydobronyi Néprajzi Múzeum, igazgatója
Nagy Beáta. Az ünnepélyes megnyitón Orosz
Ildikó, a KMPSZ és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnök asszonya számhoz kötö2ék a díjak biztosítását. De enmegjegyezte, „Fájó, hogy most az a hagyaték, nek ellenére sok ember örömére sikeresnek
amely a dobronyiaké volt, elfér néhány mú- mondható a találkozó lebonyolítása. A gyorzeumi szobában, hiszen néhány évtizeddel sulási és erőpróba után végül Bátyi Lászlót
ezelő2 a falu maga volt egy múzeumʺ. De hirde2ék ki győztesnek, de minden jelentkereményeit fejezte ki aziránt, hogy a közeljö- ző pénzjutalomban részesült. Reméljük jövővőben sikerül létrehozni egy élő tájházat is, s re szerveze2ebben, igényesebben és nem
hogy a most felavato2 múzeum turisztikai utolsó sorban sokkal több jelentkezővel tudlátványossággá válhat, ezzel is hozzájárulva a

juk majd megren-

falu fejlődéséhez. A falunappal egybekötö2

dezni a találkozót.

fesztivál a helyi futballpályán folytatódo2.

Ezen a napon ke-

Szilvási Zoltán polgármester köszöntö2e a

rült sor

meghívo2 vendégeket. Ezután a vendégek

Nagydobrony roköszöntő szavai következtek. Balogh Lívia, a vásírásos falu névtáblájának a felavatására is.
KMKSZ Ungvári Járási Szervezetének elnöke Az elkészítést és átadást Kovács Béla Európai
hangsúlyozta, egy újabb alkalom arra, hogy a Parlamenti Jobbikos képviselő biztosíto2a. A
magyarság Nagydobronyra ﬁgyeljen. Arra, fesztivál és falunap hajnalig tartó szabadtéri
hogy közös népdalkincsünk felelevenítésével mulatsággal ért véget.

www.nagydobrony.com.ua

Hír –válogatás

(az elmúlt hónap legfontosabb hírei)

Ismét meggyalázták a Vereckei emlékművet.
Egy turistacsoport augusztus 11-én, szombaton a
Vereckei emlékműnél szerette volna tiszteletét
tenni, ám nem fogadta őket kellemes látvány.
Az emlékművet újra meggyalázták.
————————————————Az Inter nevű ukrán országos tévécsatorna helyszíni tudósítása szerint Kárpátalja lakói tömegesen veszik fel a magyar állampolgárságot az
egyszerűsített eljárásnak köszönhetően, amely
az igénylőtől csak alapfokú magyar nyelvismeretet, legalább távoli magyar felmenőket és büntetlen előéletet követel meg.
————————————————A határon átkelő állampolgárok és fuvarozók
informálása érdekében a Csapi Vámhivatal hivatalos honlapját (www.customs.uz.ua) naponta
friss adatokkal töltik fel a kialakult sorokkal
vagy azok hiányával, illetve az autók (teher- és
személyautók) számával kapcsolatban. A honlapon a „Tisza", „Uzsgorod", „Luzsánka",
„Djákove", „Szolotvino", „Maléj Bereznéj" és
„Vilok" határátkelők adatai szerepelnek.
————————————————A Miniszteri Kabinet nem fogja engedni, hogy a
lakossági földgáz ára emelkedjen – jelentette ki
Szerhij Tihipko szociálpolitikai miniszter.
Tihipko elmondása szerint a gázárak emelkedésére a közeljövőben csupán azzal a feltétellel
kerülhet sor, ha a kormány szociális kompenzációs mechanizmusokat fog kidolgozni a nehéz
anyagi körülmények között élők számára, a
tehetősebbeknek viszont teljes árat kell fizetniük
a földgázért .
————————————————Donyeck az idén elnyerte az Ukrajna leggazdagabb városa címet. Az előző rangsorolások során még ez idáig egyetlen városnak sem sikerült
elhalásznia ezt a címet Kijevtől.
————————————————A napokban hatályba lépett új nyelvtörvény
ellenére csak ukrán nyelvű szavazólapokat
nyomtatnak az októberi parlamenti választások-

ra, mert a jogszabályok nem teszik lehetővé,
hogy a választási dokumentumok kisebbségi,
így magyar nyelven is készüljenek - közölte a
kijevi Központi Választási Bizottság (CVK).
————————————————
A Kárpátaljai Református Egyházkerület augusztus 25-én ismét megrendezte nagyszabású
kerületi Családi napját. A jeles eseménynek
ezúttal a Tiszahát fővárosaként emlegetett
Tiszapéterfalva adott otthont.
Az idei csendesnap a tavalyi mezővári mintát
követve most is IGAZI családi napnak bizonyult: kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatták
a számukra legszimpatikusabb és legmegfelelőbb elfoglaltságot.
————————————————
A Napenergia Plusz cég naperőművet épített és
indított el az ungvári járásban. A telepített erőmű kapacitása, melynek építése még 2011-ben
kezdődött el, 5,4 MW. A Napelemek évente 4,8
millió kW-h villamos energiát állítanak majd
elő, ami elég több mint 1,3 ezer háztartás havi
300 kW-h fogyasztásának fedezésére.
————————————————
Ukrajnában 2012 júliusában 6698 gépjárművet
gyártottak, ami 30, 6 %-kal kevesebb az egy
évvel ezelőtti azonos időszakhoz képest . Mindemellett a személygépkocsik gyártása 32 %-kal
csökkent, így 6149 darabot tett ki. Autóbuszból
342 darabot gyártottak ami 25,7 %-kal több a
tavalyi júliusi mutatóknál – írja a Tsn.ua internetes hírportál.
Hét hónap alatt a gépjárművek gyártásának mértéke 20 %-kal csökkent. 2012 hét hónapja alatt
46 ezer 516 gépjárművet gyártottak.
————————————————Elhagyott gyerekek kerültek befogadó szülőkhöz a Sámuel Alapítvány közvetítésével. A
bótrágyi Laczkó család két vér szerinti gyermekük mellé egy testvérpárt fogadott családjukba a
beregszászi internátusból, illetve a szolyvai
árvaházból.
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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!!!

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
FIGYELEM!!!
kapuja
előtt
lévő
gázcsövet
(kizárólag
sárga
színre)
a
fokozott
baleset A ʺPrikarpat Zahid Transʺ Állami Vállalat fő olajvezetéke halad át Nagydobrony térségén. A
veszélye miatt, mivel az elrozsdásodott gázcső kilyukadhat és ez szivárgáshoz vezet. Továbbá a közvezeték megsértését elkerülendő, a vállalat megkér mindenkit, hogy semmilyen földmunkáponti gázelosztók lefestéséhez szükséges festéket közösen vásárolják meg (forduljanak az utcaképviselatokat ebben a zónában ne végezzenek hatósági engedély nélkül, mivel súlyos
lőkhöz, valamint a gáz kooperatívak vezetőihez). Az említett elosztókat a felelős karbantartó végzi,
környezetvédelmi baleseteket okozhatnak vele.
Nagy Kálmán, tehát a festékeket hozzá kell eljuttatni.
FIGYELMEZTETÉS!!!

FIGYELEM!

A Nagydobronyi Községi Tanács Végrehajtó Bizo2sága előzetesen ﬁgyelmezteti a lakosságot

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

a közterületek megóvására, különös tekinte2el a nemrégiben elkészült központi parkra és

ﬁzessék be a 2012-es évre vonatkozó földadót.

szoborra. Amennyiben rongálást észlelünk az elkövető a hatályos törvények értelmében akár

A határidő lejárta után késedelmi díjat kell ﬁzetni.

börtönbüntetésre is ítélhető.

Beﬁzetés Ráti Anitánál.

Bizonyára mindenki észre ve2e az Nagydobrony újság kézbesítése körül zajló nehézségeket,

2012. szeptember 3.-tól a Nagydobronyi Tűzoltóság a Kárpátaljai Katasztrófavédelem Főosz-

sajnos a Magyarországi pályázaton az újság fenntartásra és a weboldal fejlesztésre kért össze-

tályához került! Ez azt jelenti, hogy a tűzoltóinknak hivatalos munkájuk van és ﬁzetést is

geket nem kaptuk meg. Ezért a szűkös anyagi helyzet mia2 a kézbesítést sem tudjuk

kapnak. Köszönjük mindazoknak akik az elmúlt néhány hónapban támoga2ák a tűzoltósá-

megoldani. Ezentúl az újság kézbesítését az ado2

got. Köszöne2el tartozunk a tűzoltósoknak akik e nehéz anyagi helyzetben sem adták fel

utcákhoz tartozó képviselők végzik.

hivatásukat és végezték munkájukat. Azok a lakosok akik még nem ﬁze2ek a tűzoltóság

Tehát ha valaki nem kap kérje az utcaképviselőktől.

fenntartásért tegyék meg, hogy az elmaradt ﬁzetéseket megkapják tűzoltóink.

A Nagydobronyi Református Egyházközség felhívása

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

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

szerződése lejárt, kérjük a volt bérlők jelentkezését a községházán a földmérőnél, ezen földek
tulajdonjogának tisztázására.

belső felújítására. A munkálatok megkezdése a szükséges anyagi forrástól függ.
Továbbra is szívesen fogadjuk adományaikat.
Nagydobronyi Református Egyházközség

VI. Ajaki Nemzetközi Lakodalmas és Hagyományőrző fesztivál

Ismét lehetőség van vezetékes telefon bekötésére Nagydobronyban. Korlátozott számban. Kérvény
benyújtása a községházán!

rébb jutni, közösen építeni Európát. Ez akkor eredményes, ha mi polgárok, civil szervezetek

magunkénak érezzük. A szombati napon számos program közül választha2unk: amatőr zeAjak nagyközség, Nagydobrony testvértelepülése 2012. augusztus 2 és 5 közö2 már VI.-ik nész találkozó, motoros találkozó, street ﬁghter show, dance arena. Fellépe2 a Karthago, a
alkalommal rendezte meg lakodalmas fesztiválját. A fesztivál az idén is igényes kulturális és Lord, a Hooligans, Dj. Antonyo, 3+2, Balázs Fecó. A vasárnapi programok közö2 : volt a lakokönnyűzenei programokkal szolgált. Községünk az éven is meghívást kapo2 e jeles esemény- dalmas ételek kóstolása, lakodalmas násznép és vőfélyek műsora, ünnepi szentmise, vőfélytare.
lálkozó. Felléptek a meghívo2 testvér települések kulturális csoportjai is, köztük a
Augusztus 02.-án csütörtökön a testvér települési találkozóval ve2e kezdetét a VI. Ajaki La- Nagydobronyi Hímes Néptáncegyü2es. Több mint 50 főzőhelyen válogatha2unk a különbökodalmas Fesztivál. Az öt országból érkező vendégek bemuta2ák saját településük jelenlegi ző települések, egyesületek és baráti körök által készíte2 gasztronómiai különlegességek köszerkezetét, működését, a helyben működő művészeti csoportokat, kultúrájukat. A konferen- zül, kóstolójegy ellenében. Érdekesség még, hogy a fesztivál a következő Guinness-rekord
cia célja megismerni, egymásnak bemutatni, megérteni a szomszédos országok hagyománya- cím birtokosa: a legtöbb töltö2 káposzta elkészítése zárt tűzláncon.
it, kultúráit, az o2 élő emberek helyzetét, életképét. Tanulni egymástól, egymást segítve elő-

Programajánló
2012.09.05 - 2012.09.07 VI. Finnugor

ﬁlmje, Szomjas György Hungaricum Berlin című kísérleti

Világkongresszus - „Nyelv és nép”

alkotása vagy a tavaly is versenyprogramban szereplő

2012. szeptember 5-7-én kerül sor a VI. Finnugor Világkongresszusra Siófokon a Hotel Azúr konferenciaközpontban.
A világkongresszusra közel 25-féle ﬁnnugor nép és népcsoport küldö2ségét várják. Az eseményt hagyományosan az érinte2 országok elnökei nyitják meg. A VI . világkongresszus – a hagyományokhoz híven – plenáris ülések, szekcióülések és ún. kerek asztalok formájában dolgozik.
2012.09.04 - 2012.09.09 17:00 ó

Schwechtje Mihály: Porcukor című munkája is. A legen-

A központi helyszín melle2 hat vidéki és határon túli településen zajlanak a vetítések szeptember 4–9. közö2. A
budapesti Vörösmarty moziban zajló vetítésekkel párhuzamosan idén első alkalommal Ungváron is lehetőségük
van az érdeklődőknek a versenyﬁlmek megtekintésére.
A versenybe juto2 magyar alkotások közö2 felbukkan
majd a vásznon többek közö2 Till A2ila Csicska című

2012.09.07 - 2012.09.08 14:00 ó , II. Kárpátaljai FelsőTisza-vidéki Magyarok Találkozója

dás lengyel animációt ezú2al Marta Pajek Sleepincord
című munkája képviseli majd és küzd meg például a

2012. szeptember 7-8-án a Bethlen Gábor Alap támogatá-

Luminaris című argentin rövidﬁlmmel, mely Juan Pablo

sával ismét megrendezésre kerül a Kárpátaljai Felső-Tisza

Zaramella alkotása. Természetesen a komoly audiovizuá-

-vidéki Magyarok Találkozója, melyre ezú2al Visken ke-

lis kapacitással rendelkező német, spanyol, francia, brit és rül sor.
amerikai alkotások dominálnak idén is, de felbukkannak Program
majd üde színfoltként észt, iráni, török, új-zélandi vagy

Szeptember 7.

ukrán rövidﬁlmek is.

14.00 - Konferencia „A falusi turizmus fejlesztése a Felső-

A vetítésekre Ungváron, a megyei könyvtár magyar és

Tisza-vidékenʺ címmel.

idegen nyelvű részlegén kerül sor szeptember 5-én, 6-án

17.30 – „Sportoló magyarok – magyar sportolókʺ kiállítás

BuSho Nemzetközi Rövidﬁlm Fesztivál – első alkalom- és 7-én, délután 5 órai (k-e. i.) kezde2el egészen éjfélig.
A belépés ingyenes!
mal Ungváron.
Gyere és szippants egy kis kultúrát!

Gombolyag Alapítvány: h2p://www.gombolyag.com

megnyitója, valamint Pál István „Szalonnaʺ és bandájának
– a Magyar Álmai Népi Együ2es zenekar tagjainak – műsora. Helyszín: Visk, Művelődési Ház.

Kapcsolódó linkek:

Szeptember 8.

Versenyprogram: h2p://busho.hu/hu/program/

10.00 – ökumenikus istentisztelet a viski református temp-

versenyﬁlmek

lomban. Istentisztelet után felvonulás a fesztivál helyszí-

Panoráma szekció: h2p://busho.hu/hu/program/

nére, a Viski Polgármesteri Hivatal elő2i térre.

informacios-vetitesek

12.00 – a fesztivál megnyitója, ünnepélyes zászlóátadás.

Jegyek: h2p://busho.hu/hu/jegyek

Az időpontok közép-európai idő szerint értendők.

Beérkeze2 online nevezések: h2p://busho.hu/hu/nevezes

Minden érdeklődőt szereteel várnak!
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Ki a legnagyobb?
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A kevélység és az
embertársaink fölé emelkedés vágya még a legjobb emberek szívébe is mélyen bele van gyökerezve! Alig hangzo2ak el Urunk tanítványaihoz szóló
intelmei, azok máris azon vetélkednek, hogy ki közö2ük a legnagyobb, pedig ez nem volt illő ahhoz az alkalomhoz, amiért összegyűltek. Az emberi
szív mindenkor kész a rossz felé fordulni. Ősi emberi bűn ez, mely o2 rejtőzik minden ember szíve mélyén. Sokan vannak, akik úgy érzik, hogy nagyon szerények, de közben nem tudják elviselni, ha közülük valakit jobban
szeretnek, vagy tisztelnek. Nagyon kevesen vannak, akik szívből örülnek,
ha szomszédjuk többre jut, mint ők maguk. Túl sok ebben a világban az
irigység és féltékenység! Az emberek nem irigykednének annyira, ha nem
lenne az a titkolt gondolatuk, hogy nekik sokkal több érdemük van, mint a
másik embernek. Vigyázzunk, hogy ne adjunk helyet szívünkben az ilyen
gondolatoknak. A keresztyén embernek meg kell tanulni örülni mások sikereinek. Legyen szemünk elő2 Pál apostol ide vonatkozó intése: ʺEgymást
magatoknál alázatosan különbnek tartsátokʺ, és Keresztelő János szava:
ʺNéki növekednie kell, nékem pedig alább szállanomʺ (Fil.2:3; Ján. 3:30)

tai az egyedülállóknak, vigasztalják a szomorkodókat, tanítják a tudatlanokat, felemelik az elese2eket. Az ilyenek hősök Isten elő2! Ők a Krisztus igaz
követői, akik megtagadják önmagukat, mindennap felveszik keresztjüket.

A keresztyén ember ʺnagyságátʺ az jellemzi, hogy örömmel vállal olyan
tevékenységet is, mely alacsonyabb rendű, vagy nem kellemes ugyan, de
elősegíti mások boldogulását. Krisztus hadseregében nem az a hős, akinek
magas a rangja, címei, méltósága van. Nála azok a ʺnagyokʺ, akik mások
ügyeivel törődnek, azokat a magukéi elé helyezve, - akik mindenkire segítő
kézzel és érző szívvel gondolnak, - akik azon fáradoznak, hogy a világban
kevesebb legyen a nyomorúság, akik felkarolják a megtört szívűeket, bará-

Jézus Krisztus az Atyától kapo2 országot ígéri örökségül az Őt követő
kicsiny nyájnak. A 11 tanítványnak olyan dicsőséget és tisztességet ígér,
mely meghaladja mindazt, amit azok érte te2ek. Amit szem nem láto2, fül
nem hallo2, embernek szíve meg sem gondolt olyan örökséget készíte2 Isten az Őt szeretőknek. Bízzunk erős hi2el abban, hogy a mi neveink fel vannak írva az élet könyvébe, és nem fog rólunk
Horkay László
megfeledkezni, mikor eljön az Ő dicsőségében.
nagydobronyi lelkész

Arra törekedjünk, hogy szolgálatunkban testi és lelki jócselekedetekkel
segítsük ezt a sok nyomorúsággal terhelt világot. A szolgálatban való nagyság mindenki számára elérhető.
Urunk lá2a tanítványai gyengeségeit. Azt is tudta, hogy néhány óra
múlva mind cserben hagyják és elpártolnak tőle. Hibáik ellenére mégsem
dorgálja meg őket nagyravágyásukért és versengésükért, hanem türelmesen tanítja őket, megmutatva az igazi nagysághoz vezető utat. Jézus Krisztus ma is ugyanaz. Annak ellenére, hogy látja hibáinkat, gyengeségünket,
mégis türelmes velünk szemben. Igéjével tanít és jóra vezérel, élete példájával, megváltó halálával megmuta2a, hogy aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Isten Fia létére megalázta magát és szolgai formát ve2 fel és engedelmes volt a halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Ezért magasztaltato2 fel, és ült az Atya Isten jobbjára. Számunkra ezért legyen mindennél
fontosabb Jézus követése, és szeressük Őt teljes szívünkből és lelkünkből.

Szeptember 27-én ünnepeli 10.-ik
születésnapját

Szeptember 15-én ünnepeli első
születésnapját

A napokban ünnepeli 85.-ik
születésnapját

Szilvási Éva Evelin

B. Balog Dalma

id. Vinda János

„E napon minden érted van!
A nap csiklandozó sugara, a lágy
szellő s a madarak csodás dala.
Ma neked nő a virág, mely ontja
csodás illatát s neked érik a gyümölcs,
ami beszívja a hajnal harmatát.
Ha jő az este s megjelennek a csillagok, hidd el, ma neked ragyognak és
az égre azt írják

Kis szemedben szivárvány
Kis szívedben nagy világ
Kicsi szádon rózsa fénye
Kis arcodon angyal színe.

Születésnapja alkalmából köszöntik: édesanyja,
Szanyi nagyszülei, dédszülei valamint
Gabi keresztanyja.

Születésnapja alkalmából köszöntik: szülei,
testvére Máté, nagyszülei és keresztszülei.

Üdvözöljük községünk újszülötteit!!!
Balog János (Vásártér út11)

Balog Antónia (Kossuth út 4)

Bálint Eszter (Kucsárka út 16)

Ámit Brájen (Sumna út 69)

Pap Vlagyim (Sumna út4)

Horvát Ábel (Juzsna út 16)

B Balog Hanna (Virág út 41)

Szanyi Km Georgina (Csongor út 78)

Két szív, míg keresi párját,
bejárja a vágy minden táját,
hol szépet, hol rosszat lát,
van, hogy repít, van, hogy fáj,
de végül eljön a boldogság.
Így talált egymásra szívünk,
hosszú volt az út, de kitartott hitünk,
s a vágy most csendben megpihen,
mert többé már sehova nem siet.
Az úton tovább együtt megyünk,
s míg élünk, boldogok leszünk!

Kiss Roland

Hidi Levente

„Nem kérünk Istentől kincset, gazdagságot, csak neked egészséget,
boldogságot.
Útjaid mindig áldás kísérje, dobogó
szíved sok-sok öröm érje.
Imába foglaljuk azt a boldog napot,
amikor a jó Isten téged nekünk
adott.
Isten napjaidat minden jóval áldja a
mi szerető szívünk ezeket kívánja.”

Búcsúzunk falunk elhunytaitól
Hidi Lenke (Csongor út 15)

Sok boldogságot kívánunk a házasulandóknak

E szép nap alkalmából köszöntik őt három gyermeke, két veje, egy menye, hét unokája és kilenc
dédunokája.

Nagy Erikát és Szanyi Jánost

Szeptember 14-én ünnepeli első
születésnapját

Bálint Hanna (Kucsárka út 15)

Bálint Borbála (Petőfi út 30)

Isten áldott keze vezéreljen
téged, hogy sokáig élhess ezen a
világon, a Jó Isten egészségben
gazdag, hosszú, boldog élettel

a Nagydobronyi
Kommunális Vállalat és a
Nagydobronyi Községi
Tanács köszönti

Szeptember 2-án ünnepeli negyedik
születésnapját

Szanyi AminaAmina-Nikolett (Kossuth út 43) Pap Patriszia (Juzsna út 13)
Ráti Richárd (Ady E. út 31)

Születésed drága napján a mi
szívünk megdobban, azt hiszszük, hogy szeretni már nem is
lehet jobban. Ha elmegyünk a
templomba, imádkozunk érted,

Apró kezed két kezemben
Apró lábad követ engem
Óriási szívecskédben
Óriás az érzés mélyen.

Boldog Születésnapot!!!”

Közelgő esküvője alkalmából

Születésnapja alkalmából köszöntik: szülei,
nagyszülei, dédnagymamái, keresztszülei
és Anita.

„E szép őszi napon örül a mi
szívunk, mert szülinapodon téged
köszönthetünk.
Imába foglaljuk azt a napot,
amikor a jó Isten téged nekünk
ajándékba adott.
Örökké imádkozunk érted,
tartson meg az Isten egészségben
sok-sok évig téged”

Ebből az alkalomból köszöntik: szülei, Hidi
nagyszülők, Hidi és Benedek dédszülei.

Turóczi Zsolt (Kisbégány) és Molnár Adrien (Béke út 37)
(2012.szeptember 1.)

Herceg Sándor (Kosssuth út 92) és Ráti Éva (Tábla út 32)
(2012.szeptember 8.)

Szanyi János (Sport út 7) és Nagy Erika (Petőfi út 20)
(2012.szeptember 15.)

Balog János (Ifjúság út 5) és Balla Lívia (Kisdobrony)
(2012.szeptember 15.)

Verba Attila (Rákóczy út 17.) és Balikina Hanna (Csap)
(2012.szeptember 22.)

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

Nagy Erika
Katona Erzsébet

Szanyi József
Badó József
Baksa János
Nagy Imre

Hit által
Hit által juthatunk győzelemre,
Urunk által kínált üdvösségre.
E két szó egyben örömforrás,
Ki megtapasztaltam nem ismer mást.
Az ó szeretetét hit által kapjuk meg,
Az örök haláltól minket így mentett meg.
2012. Augusztus
H. Mária
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pal el kell végezni. Posztemergens kezeléseket a kiültetés után 12-14 nappal, a meggyökeresedés után kell elvégezni.
A
karfiolt
érzékenysége
miatt
posztemergensen
gyomirtani
TILOS.
növény, paprika, paradicsom, uborka után a következnek káposztafélék, közöttük a rövid tenyészidejű fejes ká- Javasolt technológia: Bedolgozva: palántázás előtt kijuttatni és bedolgozni: Devrinol 45 F (III) 3,3-5,5 l/ha vagy
posztával. Termesztési hagyományai egyes körzetekben hagyományosak és jelentősek. Táplálkozási értéke széles- Triflurex 48 EC (11.) 1,6-1,9 l/ha / Preemergens: palántázás előtt kijuttatni: Stomp 330 (III) 4,0-6,0 l/ha

Fejes káposzta

Hajtatásban a termőterület tekintetében a három fő

körű, mert vitaminban és ásványi anyagokban is gazdag. Fehérjéből 1,6 g, szénhidrátból 5,7 g, rostokból 2,5-3,4 g
van 100 g termésben. Ásványi anyagainak mennyisége káliumból 216-237 mg, nátriumból 20-23 mg, kalciumból

Posztemergensen: magról kelő egyszikűek ellen önmagában a gyomok 1-3 leveles állapotában: Fusilade Forte (III.)
0,8-1,2 l/ha

33-47 mg, magnéziumból 18-24 mg, nátriumból 23 mg, foszforból 50-80 mg van 100 gramm termésben. Mikroelem tartalma 0,1-0,3 mg vas, 0,14-0,16 mg cink, 0,12 mangán, 0,02 réz és 0,002 szelén van. Vitamintartalma 48-51 Kórtani problémái közül a peronoszpóra, a baktériumos feketeerűség és az alternáriás betegség a kiemelkedő fonmg C-vitamin, 0,31 mg B6 vitamin, 1 mg niacin, 0,02 mg E-vitamin, 5 mg oxálsav, 0,1 mg pantoténsav, 0,04 mg tosságú.
karotin 100 g termésben. K-vitaminból 150 , B1 vitaminból 40, B2 vitaminból 60, biotinból 2,2 mikrogramm van Peronoszpóra: Levél színén szögletes, sárgászöld, majd elhaló foltok jelentkeznek. Fonákon fehér penészgyep
100 g termésben. Az U-vitamin tartalma is jelentős és mint csak a növényekben képződő vitaminnak a káposzta
forrásaként minősül.

alakul ki. Alacsony hőmérséklet igénye miatt ősszel és tavasszal válhat jelentőssé. Védekezni vegyszeresen palántaneveléskor válhat szükségessé.
Baktériumos feketeerűség: A legjelentősebb probléma. Minden fejlődési stádiumban károsít. A levél szélén kivilá-

gosodó, később elszáradó foltok jelennek meg. A levélerek elfeketednek. A torzsában a szállítószövetek bámulnak,
A természetgyógyászat az emésztőrendszerre kedvező étrendi hatását, vércukor csökkentő és daganatos sejtekre pusztulnak. Meleg, csapadékos időjárás kedvez neki. Védekezni 3 éves vetésváltással, vetőmag csávázással és
gátló hatását emeli ki. A beltartalmi értékei közül a kiemelten magas tartalom miatt K1 vitamin forrásként kezelhe- megelőző jelleggel állománykezeléssel lehetséges.
tő. A termesztés intenzitása más zöldségfélékéhez viszonyítva lassabban növekszik, de a terméseredmények szá- Alternáriás levélfoltosság: Leveleken ovális, lilásbarna foltok, amelyeken sötétbarna penészgyep alakul ki. Később
a foltok összefolynak, a levelek leszáradnak. Hasonló tünetek figyelhetők meg a maghozó száron és a becön is.
mottevően növekedtek. Az intenzív termesztésben vezető termésátlagok a korábbi, hagyományos technológiában
Magas hőmérséklet és levélfelület nedvesség szükséges a gombának. Védekezni vetőmag csávázással és a fejeseelért eredmények többszörösét jelentik.
dés időszakában megelőző jelleggel vegyszeresen lehetséges.
Javasolt technológia: Palántanevelésnél: peronoszpóra ellen 1-2 alkalommal beöntözés: Buvicid F (II.) 2,0-2,5 kg/
A különböző tenyészidejű fajták felhasználása általában behatárolt. A rövid tenyészidejűek nagy részét hajtatásban, ha, M.V.1.4 nap / FolpanSO WDG (III.) 1,25-1,6 kg/ha, M.V.I. 4 nap/ Cuproxat FW (III.) 4,0-5,0 l/ha, M.V.I. 0
illetve korai szabadföldi termesztésben friss fogyasztásra használjuk. A hosszú tenyészidejű fajták elsősorban a nap/ Manzate 75 DF (III.) 2,0 kg/ha M.V.I. 3 nap
savanyítási, konzervipari és tárolási alapanyagot jelentik. Jelentős az ipari feldolgozásuk, és kiemelhető a savanyítás, de nagy mennyiségben fogyasztjuk friss salátaként is. A salátakeverékek alapanyagaként frissen és mélyhűtve, Szántóföldön állománykezelés: baktérium ellen a kezdeti tünetek megjelenésekor, majd 1-2 alkalommal megismételve: Champion 50 WP (III.) 2,0-3,0 kg/ha, M.V.I. 0 nap / Cuproxat FW 4,0-5,0 l/ha, M.V.I. 0 nap ha a peronoszélelmiszeripari feldolgozásban új típusú levesek és készételek köreteiként is egyre népszerűbbek.
póra és az alternária jelenik meg, akkor az előző készítményeken kívül: Amistar (III.) 0,75-1,0 l/ha, M.V.I. 0 nap /
Manzate 75 DF (III.) 2,0 kg/ha M.V.I. 3 nap
Tápanyagellátás általános szempontjai
A fejes káposzta tápanyag igényét elsősorban a magas nitrogén szint jellemzi. Vegetatív tömegét alapvetően meg-

A legfontosabb kártevők a levéltetvek, a káposztalégy és a lombrágó hernyók.
Levéltetvek: Mindig a fiatal, növekvő részeken jelentkezik. Szívogatásukra a levelek deformálódnak, a növekedés
üteme csökken, kis fejek képződnek. Fejen a felső leveleken jelentkezik. Vírus átvitelben szerepet játszanak. Védekezni a levéltetű kolóniák kialakulásának kezdetén elvégzett vegyszeres védekezéssel lehet. Ha szükséges, meg kell
ismételni.
Káposztalégy: A fő kártevők a lárvák, amelyek a fiatal növénykék gyökerét rágják. A növény hervad, pusztul. A
tőállomány jelentősen csökken, a termés mennyisége csökken. Védekezni 2-3 éves vetésváltással, talaj fertőtlenítéssel és kiültetéskor a legyek rajzásához és a tojásrakáshoz időzített védekezéssel lehetséges. Ezt elhúzódó rajzás
esetén meg kell ismételni.
Lombrágó hernyók: Főleg a bagolylepkék és a káposztalepkék hernyói jelentkeznek. Leveleken kezdetben lyukat rágnak, később
karéjoznak. Tömeges elszaporodás esetén tarrágás következhet be. Védekezni a frissen kikelt lárvák megjelenésekor kell.
Javasolt technológia: Talajfertőtlenítés: pajorok és drótférgek ellen, illetve a káposztalégy korai kártétele ellen a palántázás előtt

határozza a jó nitrogénellátás. Természetesen a minőségi követelmények teljesülése miatt többi tápelem megfelelő
arányú biztosítása sem maradhat el. Mikroelem igényét is figyelembe kell venni intenzív termesztésnél, hiszen más
kedvezőtlen körülmény hatására könnyen azok is limitáló tényezővé válhatnak. Tápanyagfelvételére a káposztafélékre jellemző gyökeresedés, fejesedés időszakának kiemelkedő intenzitása jellemző. A termésmennyiség szempontjából is meghatározó ennek az időszaknak a tápanyag és vízellátása. Természetesen a hosszú tenyészidejű
fajtáknál fokozottan számít a fejképződés alatti ellátás minősége is a terméseredményre illetve a tárolhatóságra,
pultállóságra.

kijuttatva és bedolgozva: Force 10 CS (II.) 1,0 l/ha, Force 1,5 G (II.) 7-10 kg/ha

Állománykezelés: káposztalégy ellen az imágók rajzásakor: Decis 2,5 EC (III.) 0,3 l/ha, a levéltetvek első kolóniáinak és a lombrágó hernyók első, fiatal egyedeinek megjelenése után 1-2 nappal. Ha szükséges, a kezeléseket 1-2
alkalommal meg kell ismételni. Reldan 40 SC (II.) 1,5 l/ha, M.V.I. 0 nap / Judo (II.) 1,2-1,5 l/ha, M.V.I. 3 nap /
Fendona 10 EC (III.) 0,15 l/ha, M.V.I. 3 nap / Karate Zeon 5 CS (III.) 0,2-0,4 l/ha. M.V.I. 0 nap / Ha csak levéltetvek jelennek meg: Actara 25 WG (II.) 20 g/ha, M.V.I. 0 nap / Confidor 200 SL (II.) 0,25 l/ha M.V.I. 0 nap, ha
káposztabolhák is megjelennek:Actara 25 WG (II.) 60 g/ha. M.V.I. 0 nap

Káposztafélék növényvédelme. A vegyszeres gyomirtás lehetősége szűk, ezért azt mechanikai gyomirtással (kézi
vagy gépi) kell kiegészíteni. Fontos, hogy évelő gyomoktól mentes táblát válasszunk. Mivel csekély a gyomelnyomó képessége és az öntözés illetve a relatívan nagy tápanyag-ellátottság miatt a gyomok folyamatosan kelnek. Ha
olyan készítményt használunk, amelyik palántázás előtt kerül kijuttatásra, akkor a kiültetés előtt legalább 5-7 nap-

Forrás: hp://www.agroline.hu/node/383 , Szabó Tibor

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

Nagydobronyban telekhely eladó, kész fundamentummal, területe 16 ár, és
jár hozzá 36 ár kiegészítés. Rendezett papirokkal, privatizálva.
Érdeklődni a 714-490 számon lehet.

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.

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 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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