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Jelenleg a pénztárgépek használata más senkit sem lep 

meg. Szinte minden európai ország már rég alkalmaz-

za ezt az eszközt pénz kezeléseknél. A technológiai 

fejlődés nem áll egy helyben, a fejlettebb európai 

országok kezdik alkalmazni az online kasszagépeket, 

minden egyes operációnál az adatok átadódnak az 

érintett bankba, és felelős szervekhez. Mostantól Uk-

rajnában is alkalmazható ez a rendszer 

2013 január elsejétől bevezetésre kerül az elektronikus 

leadása a különböző dokumentumoknak, amit eddig az 

adóhivatalba papír formában kellett leadni. A kereske-

dőknek lehetősége lesz a választani, hogy vagy felújít-

ják a meglévő rendszert, vagy pedig a teljesen új rend-

szert használja. Az elektronikus számvitel jelentősen 

megkönnyíti mindenki munkáját. Ezáltal jelentősen 

csökkenni fog az ellenőrzések számai is, hisz így 

először az adóhivatal „falain” belül fognak folyni az 

ellenőrzések a beékezett adatok alapján. 

A számvitel alatt elkövetett hibákért az adóhivatal nem 

fog büntetni, hisz törvénybe van iktatva, hogy az ilyen 

hibákért csak 2013 második félévében lehet büntetni. 
 
A járási adóhivatal vezetője Tarasz Trindgyák 

Az Ungvári Járási Adóhivatal felhívása! 

A karácsony a szeretet ünnepe. Erre készül most 
mindenki. A szeretetünket legtöbbször ajándé-
kokkal szeretnénk kifejezni. Az üzletekben is 
megnövekszik a forgalom, ezért vannak, akik az 
ünnepből is hasznot akarnak húzni. Az ajándé-
kozás mindenkinek örömet jelent, akár adja, akár 
elfogadja az ember. 

      De mindez mit ér, ha a mennyei ajándékot 
még nem fogadtad el Istentől. Hiszen Isten úgy 
szerette a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát 
adta, hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen. Már az Édenben meg-
ígérte első szüleinknek, Ádámnak és Évának, 
hogy elküldi a szabadítót, az asszony magvát, 
aki a kígyó fejére tapos. 

     Egy régi karácsonyi énekünk is ezt erősíti 
meg: 

„Ez Gyermek volt a megígért mag 

A mi első atyáinknak, 

Ádám atyánknak, Ábrahámnak, 

Kiben minden nemzetségek megáldatnának, 

Örök életre feltámadnának. 

Áronnak vesszeje megvirágozék, 

Tiszta szűztől gyermek születék, 

Mennyei királyul nékünk adaték. 

Krisztus Jézusnak nevezteték.” 

    Amikor eljött az idők teljessége, Isten kibo-
csátotta az Ő Fiát, aki asszonytól lett, törvény 
alatt lett hogy a törvény alatt levőket megváltsa. 
A Fiú érkezését mennyei seregek sokasága hir-
dette Betlehemnek mezején. Isten szeretetének 
ezt az egyetlenegyszer megtörtént csodajelét 
megláthatták az engedelmes pásztorok. A jel ez 
volt számukra, hogy találtak egy kisgyermeket 
bepólyálva feküdni a jászolban. 

   Kedves Testvérem, ha igazi ajándékot  akarsz, 
keresd Jézust, mert Ő megtalálható. Az az aján-

dék, amit mi szoktunk adni, mulandó. Viszont 
az, amit Isten ad, az örökkévaló. A földi öröm 
hamar elmúlik, de a mennyei örömnek csak 
kezdete van és soha nem ér véget. Ha  szomorú 
vagy azért, mert nincs békesség a földön, nincs 
jóakarat, terhel a sok bűn és vádol a lelkiismere-
ted, csak Jézust keresd, mert Ő éppen azért jött, 
hogy elvegye bűnödet, megbékéltessen Istennel, 
új életet adjon és dicsőséggel és tisztességgel 
koronázzon meg. A tiéd lesz örökre az az öröm, 
amelyet az Úr angyala hirdetett meg. Az Úr 
Jézus Krisztus nemcsak  egyeseknek, hanem 
minden megtérő bűnösnek a Megtartója. Én ezt 
nem azért mondom, mert hivatalból mint lelki-
pásztor ezt kell mondanom, hanem azért mert 
hiszem és vallom, hogy Jézus Krisztus azért jött 
be a világba, hogy megtartsa a bűnösöket, akik 
közül első vagyok én. Jézusnak köszönhetem, 
hogy meg vagyok váltva, már nincsen semmi 
kárhoztatásom. 

   Bárki vagy kedves olvasó, ha te is hiszed, 
hogy Jézus Krisztus a te személyes Megtartód, 
aki minden bűnödért tökéletesen eleget tett, 
akkor már együtt tudunk örülni és hálát adni 
Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért. Ak-
kor már együtt hirdethetjük az Isten szeretetéről 
és kegyelméről szóló evangéliumot. Ezt el lehet 
mondani egy mondatban is, nem kell hozzá sok 
emberi bölcselkedés, csak a Szent Lélek ereje. 
„Önmagát adta mi érettünk, hogy  megváltson 
minket minden hamisságtól, és tisztítson önma-
gának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre 
igyekezőt.”  

   A Megtartó születését hirdették az angyalok, 
ezt hirdették a pásztorok, és ezt hirdessük mi is. 

   Áldott karácsonyi ünnepeket kívánok minden 
kedves olvasónak. 

          Horkay László lelkipásztor. 

Mennyei ajándék 

Az ungvári járási adóhivatal, értesíti önöket, hogy az új adótörvény értelmében, az év vé-
géig minden vállalkozónak kötelező megújítania és lecserélnie a kereskedelmi engedélyeit 
a KVED számok változása miatt, mivel 2013 január elsejétől megváltoznak, és a jelenlegi 
KVED számok elvesztik érvényességüket. 

Tarasz Trindnyak, a járási adóhivatal vezetője 

Az Ungvári Járási Adóhivatal felhívása! 

Hálás Köszönet Horkay László lelkipásztorunknak aki mar 

több éve fáradhatatlanul hónapról-hónapra megírja tanítá-

sait, prédikációit újságunk számára! 

Kívánjuk,hogy ez még hosszú ideig így maradjon! 

A meghívott vendégek között volt Kosztyin Vla-
gyimir az Ungvári járási erdészet igazgatója, 
Szinyicskó Vaszil az Ungvári járási vadgazdálko-
dás fő ellenőre, Popovics Mikoláj a Kárpátaljai 
Területi adminisztráció képviseletében, Fedinec 
Mihály az Ungvári járási  adminisztráció vezetője, 
Szilvási Zoltán Nagydobrony polgármestere, Em-
ber Balázs Kisdobrony polgármestere és Torma 
László Tiszaágtelek polgármestere.  

A társadalmi fejlődés folyamán a vadászat mindig 
fontos része volt az ember életének, és jelentős 
szerepet játszott a kultúra formálódásában is. Úgy 
is mondhatjuk, hogy a vadászat a kulturális örök-
ség része. De valószínűleg jobbára csak azok véle-
kednek ilyen pozitívan a vadászatról, akiknek kellő 
rálátásuk van, azaz ismeretekkel rendelkeznek 
annak múltjáról vagy az igaz vadászok megfelelő 
hozzáállásáról. A Nagydobronyi Vadásztársaság 
korábban a Kárpátaljai Vadásztársaság alá tartozott 
melynek hátrányairól sokat lehetne írni. Azonban 
az Ukrán Vadászatra vonatkozó törvények lehető-
séget biztosítanak „magán” vadásztársaságok létre-
jöttére. Ennek értelmében: „az ukrajnai vadásztör-

vény előírja: az adott helyen működő vadásztársa-

ságoknak meg kell szerezni a helyi földtulajdono-

sok beleegyezését arra vonatkozóan, hogy az illető 

területen vadászhassanak.”  Ezt a lehetőséget ki-
használva a nagydobronyi vadászok elhatározták 
megalakítják a Saint Hubertus Vadásztársaságot. A 
hivatalos bejegyzésig nagyon hosszú és fáradságos 

út vezetett. Meg kellet küzdeni a jól ismert ukrán 
hivatalnokokkal. Az egész folyamat sikerességé-
ben köszönetet szeretnék mondani Nagydobrony 
polgármesterének Szilvási Zoltánnak és az egész 
képviselő testületnek, hogy szavazatukkal hozzájá-
rultak a vadászati célra kijelölt terület átadására, 
Musz Gergely földmérőnek. Hálás köszönet továb-
bá minden nagydobronyi lakosnak, akik aláírásuk-
kal engedélyezték, hogy földjükön áthaladjunk 
vadászataink során. Külön köszönet azoknak a 
nagydobronyi segítőkész vadászoknak, akik saját 
költségen, saját gépjárművüket felajánlottak az ügy 
érdekében: Nagy Ferenc, Szanyi F. János, Hete 

László. Köszönöm a 
segítséget a vadász-
társaság alelnök-
ének Ráti Sándor-
nak is. További 
köszönet illeti meg 
Salánki Istvánt aki 
az adminisztrációs 

munka nagy részét végezte. Sajnálatos azonban, 
hogy volt néhány személy, akik hátráltatták a mun-
kánkat: Ráti Kálmán, Sándor László és Balog Jó-
zsef (aki szintén „vadász”).  

Végül hangsúlyozni szeretném, hogy a vadászat 
nem csupán szenvedély. Ugyanis a rátermett, igazi 
vadász nemcsak elvesz a természettől, hanem óvja 
is a vadállományt. Betartja az ukrán vadásztör-
vényt. 

Tisztelettel: Hete József  

a Saint Hubertus Vadásztársaság elnöke 

 

További információ és képek Nagydobrony Hiva-
talos Weblapján: 

 www.nagydobrony.com.ua 

Saint Hubertus Vadásztársaság megalakulása 

2012. november 30-án ünnepélyes keretek között megalakult a 
Nagydobronyi Saint Hubertus  Vadásztársaság.  Az ünnepségen részt 
vettek a szomszédos községek vadászai is és átadásra kerültek a tagsági 
kártyák. A házigazda Hete József a vadásztársaság elnöke volt.  
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Ukrajna törvénykönyvének 35. fejezete alapján, valamint Ukrajna miniszteri kabinetének № 1201-es cikkelye alapján minden önjáró mezőgazdasági gép, és más önjáró gépek 
(pld útépítő gépek), kötelező műszaki vizsgát végrehajtani. 

Ukrajna törvénykönyvének 37. fejezete alapján TILOS használni ezeket a gépeket, amennyiben nincs érvényes műszaki vizsgájuk. 
Ezeknek a gépeknek a használata érvényes műszaki vizsga nélkül, büntetéseket von maga után.   

A következő táblázatban levő Nagydobronyi lakosok nem újították fel a műszaki vizsgát, így azoknak használata büntetendő amíg nem rendelkeznek vele.  

Видмашини Маркамашини Власник Адреса 

Мінітрактор XINGTAIXT-120D КішАндрійАндрійович Фізкультурна15 

Мінітрактор SHIBAURASD2200 ГідіАндрейАндрійович Чонгорська86 

Тракторколісний HARBINSJ180A ГетеВасильВасильович Кекпатак 11 

Тракторколісний HARBINSJ180A ГідіОлександрКалманович Кекпатак 1 

Тракторколісний YANMARYM1500 ВаргаЛюдвигЛюдвигович Сечені 5 

Тракторколісний Т-25А1 МолнарФОлександрШандорович Миру 18 

Мінітрактор DONGFENGDF-244E ГерцегЗолтанЗолтанович Фельвег 35 

Тракторколісний FORTSCHRITTZT303 РатіКалманКалманович Кошута ,9 
Мінітрактор MITSUBISHIMT2201S СаніДьОлександрШандорович Петефі 24 
Мінітрактор XINGTAIXT-180A КатонаОлександрІванович Енгельса 21 

Мінітрактор XINGTAIXT-160D ПінтеКалманКалманович РадянськоїАрмії,14 

Тракторколісний YANMARYM1700S КовачВасильКалманович Малодоброньська 
133 

Мінітрактор KUBOTAL1802DT ДанчЕмеріхГейзович Перемоги 58 

Тракторколісний DFH-200 ГадарРудольфКалманович І.Зріні 7 

Тракторколісний YANMARYM1700 СаніМКалманКалманович Ракоці 1 

Мінітрактор DONGFENGDF-254 МолнарОлександрОлександрович Малодобронська 
101 

Мінітрактор DONGFENGDF-254 ОросЕлемерЕлемерович Рад.Армії 54 

Тракторколісний YANMARYM1510 БалогБейлаБейлович Фелвег 6 

Тракторколісний YANMARYM1500 КараОлександрФедорович Алвег 40 

Комбайнзернозбиральний FORSHRITTЕ-514 СільвашіЙосипЙосипович Чонгорська 69 

Комбайнзернозбиральний FORSHRITTЕ-514 СільвашіЧабаЙосипович Чонгорська 69 

Мінітрактор XINGTAIXT-120D СерніАндрійАндрійович Малодобронська 73 

Тракторколісний WEITUOTY250 КатонаФедірФрантишекович Шевченка 5 

Мінітрактор WEITOUTY-250 СаніОлександрОлександрович Горького 11 

Тракторколісний ЮМЗ-6 ПінтеТіборІванович Миру 52 

Причіп ПСЕ-2.5 КатонаЖолтЙосифович Малодобронська 
105 

Мінітрактор DONGFENGDF-254 КатонаЖолтЙосифович Малодобронська 
105 

Тракторколісний Т-150К СільвашіЧабаЙосипович Чонгорська 69 

Тракторколісний Т-150К СільвашіЧабаЙосипович Чонгорська 69 

Мінітрактор DONGFENGDF-254 РатіБейлаАдальбертович Миру 36 

Тракторколісний HINOMOTOE-182 МолнарОлександрОлександрович Малодобронська 
101 

Причіп ПСЕ-Ф-12,5Б МолнарОлександрФедорович Молодіжна 19 

Тракторколісний МТЗ-80Л МолнарОлександрФедорович Молодіжна 19 

Тракторколісний Т-25А БалінтІванЯношович в.Коротка,15 

Тракторколісний XINGTAIXT-160 БатіЙосипЙосипович Коротка 23 

Тракторколісний ЮМЗ-6КЛ СіладіВасильБейлович Шевченка 58 

Причіп ПСЄ-12,5Б СаніФедірФедорович А.Ендре15 

Тракторколісний МТЗ-82.1.03 СаніФедірФедорович А.Ендре 15 

Екскаваторгусеничний BOBCAT320 ТовтФедірФедорович Цвітна 37 

Екскаватор POCLAIN60PX ВасильченкоРобертМиколайович Радян.Армії 2 
Тракторколісний ЮМЗ-6 БалогЙоланаФрантішековна   
Тракторколісний Т-40АМ КатонаОлександрІванович Енгельса 21 
Тракторколісний МТЗ-82 БалогФедірФеренцович Леніна 73 
Причіп 2ПТС-4 МишакФедірФедорович Алвег(Енгельса) 
Причіп 3ПТС-12 КатонаІванІванович вул.Миру 34 
Причіп МV2-028 НодьФедірФедорович Перемоги,50 
Причіп 2ПТС-4 БалогКалманЯнович КМаркса,47 
Причіп МV2-028 Сані-СабоАдальбертЯнович А.Ендре,35 
Причіп 2ПТС-4 МолнарКалманКолмонович вул.Леніна,121 
Причіп 2ПТС-4 ББалогФедірФедорович Петефі6 
Тракторколісний Т-40М СантоЯношЯношович вул.Малодобронськ

а,49 

Комбайнзернозбиральний FORSHRITTЕ-514 КатонаТіборШандорович вул.Молодіжна,28 
Тракторколісний МТЗ-80 МолнарВасильФедорович Кошута 50 
Екскаватор ЭО-2621В-3 РатіКалманКалманович Кошута, 9 
Тракторколісний ЮМЗ-6АЛ КампоВасильМихайлович вул.Перемоги, 52 
Тракторколісний МТЗ-80 СаніФеріІванЯнович 1-готравня

(Кароля),3 

Екскаватор ЭО-2621В КатонаІванІванович вул.Миру 34 
Тракторколісний МТЗ-80 НодьФедірФедорович Перемоги,50 
Тракторколісний МТЗ-80 БалогКалманЯнович КМаркса,47 
Тракторколісний К-701 КатонаІванІванович вул.Миру34 
Тракторколісний МТЗ-80 Сані-СабоАдальбертЯнович А.Ендре,35 
Тракторколісний МТЗ-80Л ГідіКалманКалманович Гагаріна,1 
Тракторколісний Т-150К МолнарВасильФедорович Кошута 50 
Причіп 1-ПТС-9Б СільвашіЕлізаветаЙожифівна   
Причіп 1-ПТС-9Б СільвашіЕлізаветаЙожифівна   
Причіп 2ПТС-4 СільвашіЕлізаветаЙожифівна   
Причіп 2ПТС-4 СільвашіЕлізаветаЙожифівна   
Причіп ПСЕ-12,5 ГаллВасильКалм. вул.Петефі,69 
Тракторколісний САМОСТІЙНОСКЛА

ДЕНИЙ 
ГетеЙосипЙосипович   

Причіп ПСЕФ-12,5 БалогЗолтанЗолтанович   
Напівпричіп 1ПТС-2 ГідіЗолтанЙосиович Гагаріна 18 
Причіп МV2-028 СаніАдальбертАндрійович Надьтемете 4 
Напівпричіп 1ПТС-2 ПінтеОлександрОлекс   
Напівпричіп 1ПТС-2 НьомоОлекс.Олекс вул.Леніна,12 
Причіпдвохвiсний 2ПТС-4-785Б СаніЗолтанЗолтанович вул.Р.Армії,9 
Причіп ПСЕ-12,5 БалогВасильЛюдвигович вул.Б.Куна,15 
Причіп ПСЕФ-12,5 БалогЛюдвікЛюдвігович   
Причіп 2ПТС-6 ГідіЙожефЙожефович   
Напівпричіп 1ПТС-2 МолнарВасильФедорович Кошута 50 
Тракторколісний YTO-180 МішакБейлоБейлович Коротка 5 
Причіп ПСЕФ-12,5 БалогЛюдвікЛюдвігович   
Причіп ПС-2.5 РатіАндрійАндрійович Ердехіватал 26 

Причіп ПСЕ-Ф-12,5Б ГідіВасильЯнович вул.К.Маркса,85 
Причіп ПТТ-2 ГідіВасильЯнович вул.К.Маркса,85 

Причіп 2-ПТС-4А Барт-БелейЗолтанБейл.   

Причіп ПС-2.5 ПінтеОлександрАндрійович   

Комбайнзернозбиральний FORSHRITTE-512 ББалогФедірФедорович Петефі 6 

Тракторколісний ЮМЗ-6АЛ КолаОлекс.Федорович вул.Енгельса,40 

Самохіднешасі Т-16МГ РотіФрантішек вул.Чонгор,7 

Тракторколісний Т-25А БадоАндрошАндрошович вул.Чонгор,32 

Тракторгусеничний ДТ-75 СоніФедірОлекс. вул.Ендре,15 

Тракторколісний МТЗ-80Л МейсарОлекс.Олекс. вул.К.Лод. 

Тракторколісний МТЗ-80Л МолнарКалманКолмонович вул.Леніна,121 

Тракторколісний ЮМЗ-6 КатонаШандорОлександрович Ракоці 58 

Тракторколісний ЮМЗ-6КЛ СільвашіЕлізаветаЙожифівна   

Тракторколісний Т-25А БараГейзаГейзович Молодіжна18 

Тракторколісний МТЗ-80 БараЛаслоОлександрович   

Тракторгусеничний ДТ-75М СаніФеренцФеренцович вул.Петефі,33 

Тракторгусеничний ДТ-75 СаніФеренцФеренцович вул.Петефі,33 

Самохіднешасі Т-16МГ Соні"КМ"ЯношЯношович   

Тракторколісний ЮМЗ-6АЛ СаніЕрнестФедорович   

Тракторколісний К-701 БенедекОлександрОлександрович Суворова 27 

Тракторколісний К-700АПЕ БенедекОлександрОлександрович Суворова 27 

Тракторколісний МТЗ-82 ГідіЗолтанЙосиович Гагаріна 18 

Тракторколісний Т-40АМ ВородіОлександрПетрович   

Тракторколісний ЮМЗ-6 БалогЛюдвікЛюдвігович   

Тракторколісний ЮМЗ-6КЛ СаніАдальбертАндрійович Надьтемете 4 

Тракторколісний МТЗ-80Л СаніЕрнестФедорович   

Тракторколісний Т-150К СевчЕмілМихайлович Фізкультурна 1 

Тракторколісний Т-40АМ СаніФедірОлександрович АдіЕндре 15 

Тракторколісний Т-40М БалогКалмонКалм   

Тракторколісний Т-40М ЛеврінцьФедірЙожифович вул.Купи 

Тракторколісний Т-25Ф МолнарАндрошАндр.   

Тракторколісний ЮМЗ-6АКЛ СаніЗолтанЗолтанович вул.Р.Армії,9 

Тракторколісний Т-25А ГідіЗолтанЙосиович Гагаріна 18 

Причіп 2ПТС-4М ЛевринцФеренцФеренцович в.К.Маркса,39 

Тракторколісний ЮМЗ-6АКЛ ЛевринцФеренцФеренцович в.К.Маркса,39 

Тракторколісний Т-25А3 ГідіОлександраМикол. вул.Горького,26 

Тракторколісний ЮМЗ-6АК ШандорВасильФронт. вул.Мічуріна,3 

Тракторколісний ЮМЗ-6АКЛ БалогЛюдвікЛюдвігович   

Тракторколісний МТЗ-80Л ГерцегЗолтанІванович вул.Кошута,82 

Тракторколісний Т-25А НьомоОлекс.Олекс вул.Леніна,12 

Тракторколісний МТЗ-80 РатіАндрійАндрійович Ердехіватал 26 

Тракторколісний МТЗ-80 РатіАн.Ан. вул.Б.Купа, 26 

Тракторколісний Т-40М СаніФедірОлексійович вул.Ендрі,15 

Тракторколісний ЮМЗ-6АКЛ ШандорА.Б. вул.Миру,4 

Тракторколісний Т-25А ГідіВасильЯнович вул.К.Маркса,85 

Тракторколісний МТЗ-80 ГідіВасильЯнович вул.К.Маркса,85 

Тракторколісний МТЗ-80 Барт-БелейЗолтанБейл.   

Тракторколісний Т-40М ПінтеОлександрАндрійович   

Тракторколісний Т-25А МолнарІванІванович вул.Кочидта,40 

Тракторколісний ДТ-20 НьомоВасильІванович вул.Ендре,46 

Тракторколісний XINGTAIXT-120 ГідіЙожефЙожефович   

Тракторколісний XINGTAIXT-120 ГідіОлександрАндрійович   

Тракторколісний XINGTAIXT-120 РатіФедірФедорович   

Тракторколісний XINGTAIXT-120 ПінтеШандорАндрійович   

Тракторколісний XINGTAIXT-120 РатіБарбараБерт.   

Тракторколісний XINGTAIXT-120 ГерцегЗолтанБерталонович   

Тракторколісний XINGTAIXT-120 КомоніЙосипЙосипович вул.Леніна.105 

Тракторколісний МТЗ-82.1.57 КатонаШандорОлександрович в.Ракоці58 

Причіп САМОСТІЙНОСКЛА
ДЕНИЙ 

СільвашіЙосипЙосипович Чонгорська69 

Напівпричіп 1ПТС-2 ГідіЗолтанЙосифович   

Причіп 2ПТС-4 СільвашіАндрійАндрійович Альвег9 

Тракторколісний МТЗ-82.1.57.02 БадоОлександрОлександрович Ендре,34 

Тракторколісний Т-25А БалінтІванЯношович в.Коротка,15 

Тракторколісний Т-40АМ СаніКМФедірАндрашович К.Маркса,78 
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Szanyi Ádám (Felvég 12)Szanyi Ádám (Felvég 12)Szanyi Ádám (Felvég 12)Szanyi Ádám (Felvég 12)    

Komonyi Rebeka (Rákóczy 61)Komonyi Rebeka (Rákóczy 61)Komonyi Rebeka (Rákóczy 61)Komonyi Rebeka (Rákóczy 61)    

Sebők Levente (Alvég 24)Sebők Levente (Alvég 24)Sebők Levente (Alvég 24)Sebők Levente (Alvég 24)    

Tujeva Noémi (Tavasz út)Tujeva Noémi (Tavasz út)Tujeva Noémi (Tavasz út)Tujeva Noémi (Tavasz út)    

Szanyi M. Dávid (Csongor út 95)Szanyi M. Dávid (Csongor út 95)Szanyi M. Dávid (Csongor út 95)Szanyi M. Dávid (Csongor út 95)    

Lőrinc Lóránt ()Csongor  út 39)Lőrinc Lóránt ()Csongor  út 39)Lőrinc Lóránt ()Csongor  út 39)Lőrinc Lóránt ()Csongor  út 39)    

Borovszka EsztertBorovszka EsztertBorovszka EsztertBorovszka Esztert----Flóra (Kékpatak 20)Flóra (Kékpatak 20)Flóra (Kékpatak 20)Flóra (Kékpatak 20)    

Oroszi Kinga (Juzsna)Oroszi Kinga (Juzsna)Oroszi Kinga (Juzsna)Oroszi Kinga (Juzsna) 

Üdvözöljük községünk újszülötteit!!!Üdvözöljük községünk újszülötteit!!!Üdvözöljük községünk újszülötteit!!!Üdvözöljük 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 

Salánki IstvánSalánki IstvánSalánki IstvánSalánki István    
Katona JánosKatona JánosKatona JánosKatona János    

Nagy FerencNagy FerencNagy FerencNagy Ferenc    
Kuruc JózsefKuruc JózsefKuruc JózsefKuruc József    

A Nagydobronyi Községi Tanács ezúton szeretné köszönteni  
azokat a munkatársait és képviselőit, akik nemrégiben ün-

nepelték/ünneplik  
születésnapjukat:  

 

Búcsúzunk  falunk elhunytaitólBúcsúzunk  falunk elhunytaitólBúcsúzunk  falunk elhunytaitólBúcsúzunk  falunk elhunytaitól    

Mitro Mária (Csongor út 97)Mitro Mária (Csongor út 97)Mitro Mária (Csongor út 97)Mitro Mária (Csongor út 97)    

Hidi Borbála (Kistemető 20)Hidi Borbála (Kistemető 20)Hidi Borbála (Kistemető 20)Hidi Borbála (Kistemető 20)    

Ráti Margit (Ady E. 40)Ráti Margit (Ady E. 40)Ráti Margit (Ady E. 40)Ráti Margit (Ady E. 40)    

Herceg Sándor (Kossuth 92)Herceg Sándor (Kossuth 92)Herceg Sándor (Kossuth 92)Herceg Sándor (Kossuth 92)    

Balog Ferenc (Nagytemető 13)Balog Ferenc (Nagytemető 13)Balog Ferenc (Nagytemető 13)Balog Ferenc (Nagytemető 13)    

Ráti József Ráti József Ráti József Ráti József (Kisdobronyi út 112)  
és  

Hidi Tímea Hidi Tímea Hidi Tímea Hidi Tímea (Tavasz út) 
(2013.Január 5.) 

Isten házának felújítása Isten házának felújítása Isten házának felújítása Isten házának felújítása     
    

Külső-belső tisztogatást, 

Te adj Urunk és senki más. 

Száz éves megemlékezés, 

Lelkiekben erősödés. 

Nehéz volt a beindulás, 

De megtörtént a folytatás. 

Isten megengedte nekünk, 

Hogy házában tisztelhessük. 

Az adakozó szívek megindultak, 

Hála érte Megváltónknak. 

Így felújult Nagydobronyban, 

Isten háza valóságban. 

Gyülekezetünkben, ha Jézus a forrás, 

Az igaz hívőkkel telik meg ez a ház.  

Adja meg azt Urunk, mert mindent megadhat, 

Hogy Szentlelke által örüljünk egymásnak! 
                                                                     

    H. Mária, 2012. decemberH. Mária, 2012. decemberH. Mária, 2012. decemberH. Mária, 2012. december    

ÁLLÁSLEHETŐSÉG! 

Varrónőket keresünk Ungvári varrodánkba!  

Fizetés garantált 2000 gr havonta. Munkaidő 8 

óra, hétfőtől-péntekig. Szombat-vasárnap dupla 

bérezés. Kedvezményes ebéd! Szükség esetén beta-

nítást vállalunk.  

Ingyenes buszjárat ha min. 5 fő jelentkezik.  

Érdeklődni a községháza titkárságán lehet. 

 

Csap új negyede 156 lakást kínál, a Petőfi és a Csapajev utcák-

ban. Kellemes környék, fejle% infrastruktúra, bevásárlóköz-

pon%al, játszótérrel a gyerekek számára és más feltételek is 

megvalósultak a kényelmes és modern i% lakáshoz. A lakások 

építkezésénél új Európai technológiák, és a legjobb architek-

túrai megoldások valósultak meg. Hangulatos lakások és 

csendes udvarok várják az ideköltözőket. 

 

A negyed elhelyezkedése mia%, a marsrutkákkal akár 20 perc 

ala% is Ungvárra érnek. 

- vákum ablakok- világos és tágas lépcsőházak-autonóm fűtés 

minden lakásban- gáz, villany és víz órák-  vasból készült ajtók 

- stabil vízellátás  

 

 

 

 

Tel. +38 (0312) 64-07-46 

Fax. +38 (0312) 64-07-48  

Cím: 88000, м. Ужгород, 

пров. Шевченка, 13, оф. 6 

A betlehemezés a karácsonyhoz kötődő ma-
gyar népszokás. Több szereplős dramatikus játék, a 
legnépszerűbb karácsonyi paraszti misztériumjáték, 
pásztorjáték.  
A népszokásban két hagyománykör ötvöződik: a keresz-
ténység előtti pogány és antik gyökerű képzetek, vala-

mint az ünnep keresztény jelle-
géből fakadó szokások. Neve a 
bibliai Betlehem városából 
ered. A népszokás célja a go-
nosz ártó szellemek elűzése 
zajkeltéssel, jelmezek, álarcok 
viselésével. A középkori Ma-
gyarországról a betlehemezés-
re történő utalás nem maradt 

fenn. Az első magyar szövegek a XVII. század-
bólszármaznak, és iskolai előadás céljára készültek. A 19
–20. században már paraszti betlehemezésről beszélünk, 
mert magyar népszokásként a falvak életében maradt 
meg. A betlehemezés a legismertebb és legelterjedtebb 
karácsonyi népszokások közé tartozik. Az egész Kárpát-
medencében ismerik. A paraszti betlehemezés közép-
pontjában a betlehemi pásztorok párbeszédes, énekes 

játéka áll. A dramatikus játék fő eleme a pásztorjáték, 
amely a három pásztor, köztük a nagyothalló öreg tréfás 
párbeszédére épül. A betlehemezés fő kelléke a templom 
alakú betlehem, amelyben a Szent Család látható. A 

pásztorjáték szereplői: a kis 
templomot vivő két angyal, 
három pásztor, ami egyes 
vidékeken kiegészül több 
szereplővel. A szereplők ma 
is eljátsszák a Jézus születé-
séről szóló bibliai történetet, 
majd átadják ajándékaikat, 

jókívánságaikat. Ezután a háziak megvendégelik őket. 
Több táji típusa alakult ki. A magyar betlehemes játék-
szövegekben Benedek András több szövegcsoportot 
különböztet meg. A legarchaikusabbak az erdélyi játé-
kok, ezeket néha felnőtt férfiak adják elő, és a pásztorok 
álarcot is viselhetnek. Egyik érdekes példája 
a Dunántúlra települt bukovinai székelyek csobánolása 
(betlehemezése). Ennek része abetlehemes pásztortánc. 
A betlehemezés sajátos változata a bábtáncoltató betle-
hemezés. Magyar nyelvterületen a Dunántúlon és a Felső
-Tiszavidéken fordul elő.  

Forrás: wikipedia 

A Betlehemezésről 

Köszönet H. Máriának a sok-sok szép versért! Reméljük 2013-ban is 
közzétehetjük írásait! 

A Nagydobronyi Községi Tanács hírei 

A községi tanács felszólít mindenkit, hogy rendezze a szemétszállítással kap-
csolatban tartozását, amennyiben ezt nem teszik meg a községi tanács  

semmilyen hivatalos ügyével nem foglalkozik!!! 

 

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. 

 

Felhívás!!! 
Kupár Kosztantyin állatorvos sajnálatos halála miatt Nagydobronyba új állator-
vos lett kinevezve: Kun I. Ezentúl az ő feladata az állatok gyógyítása, regisztrá-

ciója és azonosítása. Megtalálható Nagydobronyban a piacon.  
Tel.: 050-709-6418 

 

Az Ungvári járási családi-, gyermek és ifjúsági Központi Szociális szolgálat 
munkatársa várja a lakosság kérését és panaszait, szociálisan hátrányos csalá-

dok, gyerekek segítése.  A szakember Luca Renáta. Az alábbi munkarend sze-
rint dolgozik a községi tanács épületében:      

                  Szerda — 8.00-17.00        Péntek — 8.00-17.00 

 

FIGYELMEZTETÉS!!! 
A Nagydobronyi Községi Tanács Végrehajtó Bizottsága előzetesen figyelmez-
teti a lakosságot a közterületek megóvására, különös tekintettel a nemrégiben 

elkészült központi parkra és szoborra. Amennyiben rongálást észlelünk az  
elkövető a hatályos törvények értelmében akár börtönbüntetésre is ítélhető.  

 

FIGYELEM! FÖLDADÓ 
Minden Nagydobronyi lakos figyelmébe!!! A többszöri figyelmeztetés ellenére 
sem fizették még sokan be a földadót. Kérünk mindenkit rendezze tartozását. 

Fizessék be a 2012-es évre vonatkozó földadót.  

Késedelmi díjat számolunk fel akik elmulasztják a fizetést!!  
Befizetés Ráti Anitánál.  

 

Bizonyára mindenki észre vette az Nagydobrony újság kézbesítése körül zajló 
nehézségeket, sajnos a Magyarországi pályázaton az újság fenntartásra és a 

weboldal fejlesztésre kért összegeket nem kaptuk meg. Ezért a szűkös anyagi 
helyzet miatt a kézbesítést sem tudjuk megoldani. Ezentúl az újság kézbesítését 
az adott utcákhoz tartozó  képviselők végzik. Tehát ha valaki nem kap  kérje az 

utcaképviselőktől.  

KÉRJÜK AZ UTCA KÉPVISELŐKET AZ ÚJSÁGOT 
SZIVESKEDJENEK IDŐBEN ELJUTTATNI AZ OLVASÓKHOZ!!! 

 
 

Kérjük, főleg a fiatalokat akik esténként a központi parkban pihennek, beszél-
getnek stb. figyeljenek oda a tisztaságra. Maguk után ne hagyjanak üres üveget, 

papírokat stb.  
A SZEMETET A KIHELYEZETT SZEMÉT TÁROLÓBA (KUKÁBA)  

TEGYÉK!!! 

Új lakások eladók 
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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! 

Öltönyök, kabátok, menyasszonyi  ruhák, ruhák tisztítása. Bőr dzsekik tisztítása, festése.  

Sándor Krisztina: 0969491032 (714-764) 

A polgárőrség szolgálati beosztása: Január                                  Az interneten: h:p://www.nagydobrony.com.ua/index.php/civil-szervezetek-alapitvanyok/polgarorseg  

Január:  
-Hatályba lép Magyarország új alaptörvénye. A magyar állam hivatalos elnevezése 
Magyar Köztársaságról Magyarországra változik.[1] A Magyar Nemzeti Bank az új, 
forgalomba kerülő magyar pénzérméket „MAGYARORSZÁG” felirattal ellátva bo-
csátja ki. (Az új kibocsátás az 5, a 10, a 20, az 50, a 100 és a 200 forintos címletű 
érméket érinti.) 
-Kérelemmel fordul az Ukrán Központi Választási Bizottsághoz (CVK) a Kárpátaljai 
Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) annak érdekében, hogy hozzanak létre Kárpá-
talján magyar többségű egyéni választókörzetet az idén októberben esedékes parlamenti 
választásokra . 
-Hatályba lép az új választójogi törvény. (A törvény az országgyűlési képviselők szá-
mát 199 főben határozza meg, a vegyes választási rendszer egyfordulóssá alakul, ered-
ményességi küszöb nem lesz – így mandátumot az a jelölt szerez, aki a legtöbb érvé-
nyesen leadott szavazatot kapta, függetlenül a megjelentek számától –, továbbá a mos-
tani 176 egyéni választókerület helyett a jövőben 106 lesz és a területi listák megszűn-
nek. 
-Giglio szigeténél, 4200 utassal a fedélzetén zátonyra fut a „Costa Concordia” nevű 
olasz luxushajó. (Az olasz hatóságok 17 holttestet, köztük a magyar hegedűművészt, 
Fehér Sándort azonosították, 15 embert eltűntként tartanak számon.) 
-Egy orosz hadihajó a nemzetközi tiltakozás ellenére közel 30-60 tonnányi lőszert 
szállít a szíriai Tartúsz kikötőjébe. 
-Romániában kormányellenes tiltakozások veszik kezdetét. (Kezdetben békésen zajlot-
tak, de később erőszakba torkollottak és a tüntetők rendfenntartókkal csaptak össze, 
mely során 60 személy, köztük 10 csendőr sérült meg.) 
Február: 
-A szíriai hadsereg nagy erejű offenzívát indít Homsz városa ellen, melyben még 
vadászrepülőgépeket is bevetnek.  
-Február 2-án az ország több területén is -30 fok alá süllyedt a hőmérséklet. Az ukrán 
hidrometeorológiai központ adatai szerint ma reggel az Ivano-Frankovszki és Cserkaszi 
területen -30 fok alatti hőmérsékletet mértek a hőmérők.  

-A Compact Disco és a "Sound of Our Hearts" című dal megnyerte az Eurovíziós Dal-
fesztivál magyarországielőválogatóját, A Dalt.  
-Több más műhold társaságában pályára állították a Masat–1 magyar műholdat, 
az ESA új Vega hordozórakétájának első küldetésén. 
-A Legfelsőbb Bíróság elé terjesztettek egy törvényjavaslatot, mely szerint a bíróság 
bírságot szabhat ki a kettős állampolgárokra. 
-A szíriai Homsz városában – tüzérségi támadás következtében – életét veszti egy 
amerikai újságíró és egy francia fotós. 
-Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés miatt négy évnyi szabadságvesztésre ítélte egy 
ukrán bíróság hétfőn Jurij Lucenko volt belügyminisztert, Julija Timosenko 
exkormányfő szövetségesét.  
Március: 
-Az orosz elnökválasztás első fordulójában a szavazók 63,75 százaléka adja vok-
sát Vlagyimir Putyinra, így második forduló nélkül, a harmadik elnöki ciklusára térhet 
vissza a Kremlbe. 
-Ukrajna lakossága 2012. január 1-i adatok szerint 45633,6 ezer főt tesz ki. 2011-ben 
144,9 ezerrel csökkent az ország lakossága, ami 1000 főre levetítve 3,1 főt tesz ki. 
Ugyannakkor az ország 8 területén lakosság növekedést regisztráltak – közölte az 
Állami Statisztikai Bizottság.  
-Előrehozott parlamenti választások Szlovákiában, melyet a Robert Fico vezette Smer 
nyert a szavazatok 44,43 százalékával, a pozsonyi törvényhozásba 6,89 százalékkal a 
Bugár Béla vezette Most–Híd is bejutott. 
-Kigyullad Krasznahorka vára. (Két fiú cigarettagyújtás közben felgyújtotta a dombol-
dalon a füvet, amelytől aztán lángra kapott a vár tetőszerkezete, és teljesen beomlott.)  
-Katonai puccs dönti meg Amadou Toumani Touré elnök rendszerét Maliban.  
-88 éves korában meghal III. Senuda alexandriai pápa, az alexandriai kopt ortodox 
egyház 117. vezetője és egészAfrika patriarchája Szent Márk evangélista szent apostoli 
trónján. 
Április: 
-Schmitt Pál köztársasági elnök a parlamentben bejelenteti lemondását  
-Szlovákiában megalakul a Robert Fico vezette új kabinet.  
-Az ungvári vasúton történt baleset következtében 7 ember sérült meg. Két vonat 

ütközött össze.  
- A francia elnökválasztás első fordulója. A második forduló május 6-án volt, és végül a 
szocialista François Hollande nyert a konzervatív Nicolas Sarkozyvel szemben.  
- Átadják a Bakuban található Baku Crystal Hall-t, mely a 2012-es Eurovíziós Dalfesz-
tiválhelyszínéül szolgált.(A csarnokot a Kaszpi-tenger partján építették, közvetlenül a 
Nemzeti Zászló tér mellett.)  
Május:  
- Az Országgyűlés Áder Jánost választja köztársasági elnökké, aki leteszi az esküt és – 
az Alaptörvény értelmében – az azt követő 8. napon, vagyis május 10-én hivatalba lép  
-A 2012-es világkiállítást a dél-koreai Yeosuban rendezik meg.  
-Ukrajna elhalasztotta a közép-európai államfők péntekre és szombatra tervezett jaltai 
csúcstalálkozóját, mivel a legtöbb meghívott - tiltakozásul a Julija Timosenko volt 
ukrán miniszterelnökkel szembeni bánásmód miatt - lemondta részvételét.  
-Gyűrűs napfogyatkozás Ázsia, a Csendes-óceán és Észak-Amerika felett.  
- A Loreen által képviselt Svédország megnyeri az 57. Eurovíziós Dalfeszti-
vált Azerbajdzsán fővárosában, Bakuban. Második helyen végez a Buranovszkije 
babuski, udmurt asszonykórus, Oroszország színeiben  
Június: 
-A Vénusz átvonulása a Nap előtt. (A ritka csillagászati jelenség csak részben figyelhe-
tő meg Magyarországról.)  
-június 8. – Elkezdődik a Lengyelország és Ukrajna által közösen rendezett és július 1-
ig tartó XIV. labdarúgó- Európa-bajnokság. A varsói Nemzeti Stadionban rendezett 
nyitómérkőzésen az egyik házigazda Lengyelország mérkőzött 
meg Görögország legjobb tizenegyével. A mérkőzésen 1-1-es végeredmény született. 
Az EB-t a Spanyol válogatott nyerte meg! 
-A szíriai légvédelem lelövi a Török Légierő egyik F4 Phantom típusú felderítő repülő-
gépét.Törökország kezdeményezte a NATO tagországainak rendkívüli ülését, 
mely június 26-án elítélte Szíriát a török katonai repülőgép lelövése miatt, de konkrét 
katonai intézkedéseket nem hoztak.) 
-Az ukrán parlament kedden első olvasásban megszavazta az országos vitát kiváltó 
kisebbségbarát nyelvtörvény tervezetét, amelynek májusi parlamenti vitája verekedéssé 
fajult a kormánypárti és az ellenzéki képviselők között.  

A 2012-es év legfontosabb eseményei (I. rész) 

№ Képviselő neve Körzete Tel. Szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1 Szanyi József Kossuth 54 (0312)714-171 x

2 Katona János Kossuth 53 (0312)714-267 x

3 Badó József Felvég 7 (0312)714-384 x

4 Baksa János
Király 10/ 

Nagytemető
(0312)714-210 x

5 Molnár Sándor Kékpatak 23
(0312)714-466, 
(096)803-69-70

x

6 Sándor Katalin Garb 25 (0312)714-526 x

7 Szanyi-Szabó Béla
Róttag 49/ 

Erdőhivatal
(050)242-27-79 x

8 Popovics János Csongor út 30 (0312)714-311 x

9 Kiss László Csongor út 83 (0312)714-536 x

10 Nagy Ferenc Éger 50
(0312)714-225, 
(068)141-49-48

x

11 Ráti Anita Virág 11 (0312)714-554 x

12 Ráti János Alvég 19/ Kucsárka (0312)714-340 x

13 Kis-Feri Béla Sevcsenkó 2/Béke (0312)714-516 x

14 Salánki István
Kistemető 24 / 

Zrinyi Ilona
(0312)714-168 x

15 Bakk László Petőfi 24
(0312)714-179, 
(097)628-84-28

x

16 Bátyi János
Ady Endre 27 / 

Széchényi
(0312)714-250 x

17 Gábor Zsolt
Kisdobronyi út 38 

/ Nyirigyszög
0978459167 x

18 Baksa Géza
Kisdobronyi út 

114
(0312)714-272 x

19 Vaszilcsenkó Róbert Vásártér 2 (0312)714-344 x

20 Misák Sándor
Tavasz út 38 / 

Meliátor
(050)293-50-31 x

21 Nagy Imre Rákóczi 67 (097)812-43-44 X x

22 Varga Gizella Tábla 8 / Fürdő út (0312)714-140 x x

23 Katona Béla Ifjúság 34 (0312)714-110 x x

Folyt.köv 


