
 

 

 

 

 

 

 

 

Minden idők legmelegebb éve jöhet. 

Nem jók a 2013-as időjárási kilátá-

sok: a globális felmelegedés miatt 

tapasztalt szélsőségeket tovább fokoz-

hatja az idén érkező El Nino jelenség 

és az évtized legerősebb naptevé-

kenysége.  

***************** 

49 bankfiókot zártak be az elmúlt 

évben Kárpátalján. 

***************** 

Három hónapon belül kézhez kaphat-

juk az új, chippel ellátott személyiga-

zolványt.  Az egységes állami demog-

ráfiai nyilvántartásról szóló, január 1-

jétől hatályos törvény, amelyet a 

köznyelvben csak biopaszport-

törvényként emlegetnek, a gyakorlat-

ban leghamarabb áprilisban lép élet-

be, mert az előkészületek időigénye-

sek — hozta nyilvánosságra az ukrán 

belügyminisztérium.  

***************** 

Korábbi közlések szerint Kárpátalján 

az adó- és vámügyi hivatal átalakítá-

sával kapcsolatosan előrelépések 

történtek. 

***************** 

Sikertörténet a kishatárátlépő. 21.300 

engedélyt adtak ki tavaly Kárpátalján. 

A kárpátaljai magyarok közül sokan 

tartottak attól, hogy Magyarországnak 

a schen-geni térséghez való csatlako-

zása után újabb vasfüggöny ereszke-

dik az anyaország és az itteni nemzet-

rész tagjai közé. Éppen ezért volt 

történelmi jelentőségű, hogy az Euró-

pai Unió jóváhagyásával megszületett 

Magyarország és Ukrajna között a 

kishatárforgalom újraindításáról szóló 

megállapodás. 

***************** 

Február 1-jétől drágul a viteldíj az 

ungvári tömegközlekedés gerincét 

alkotó cél taxikon, azaz a 

„marsrutkákon”. Sajtóbeszámolók 

szerint a fuvarozók már számos alka-

lommal kérték a városi képviselőtes-

tülettől a településen belüli szállítási 

díj emelését az üzemanyagárak, a 

szervizelési díjak, a járművek beszer-

zési árának emelkedése miatt. A 

városi tanács végül beadta a derekát, s 

úgy határozott, hogy 2,30 hrivnyára 

emeli a jegyárat. A határozat február 

1-jével lép hatályba. A Novini 

Zakarpattya megyei lap összehasonlí-

tásképpen emlékeztet, hogy a szom-

szédos Lemberg megyében, ahol 

sokkal nagyobbak a távolságok, a 

viteldíj jelenleg mindössze 2 hrivnya. 

***************** 

Egyszerűsödik a honosítási eljárás. 

Az új szabályozás radikálisan egysze-

rűsíti az anyakönyvezési - így a kül-

földön történt anyakönyvi események 

hazai anyakönyvezését –, a nyilván-

tartási és az állampolgársági eljáráso-

kat, jelentősen csökkentve ezzel az 

adminisztratív terheket, és egyszerű-

sítve az ügyintézést. "Nemzetpolitikai 

célunknak tekintjük a nyitást a diasz-

póra magyarsága felé, amelynek 

kulturális és gazdasági jelentősége is 

felbecsülhetetlen" - írta közleményé-

ben Semjén Zsolt, hozzátéve, hogy 

ezért a diszpóra szervezeteit idén 

kiküldöttek keresik fel, akik segítenek 

megtartani és megerősíteni őket a 

magyar nyelviségben és kultúrában, 

továbbá segítségükre lesznek az ál-

lampolgári ügyek intézésében.  

***************** 

Az elmúlt két évben 370 ezren kérték a 

magyar állampolgárságot, az elutasítások 

száma kevesebb mint 1,5 százalék.  

Hír –válogatás  (az elmúlt hónap legfontosabb hírei) 

A 2012-es Karácsony reményeink szerint sok Nagydobronyi rászoruló család számára kelle-
mesen és örömteliben telt. A Nagydobronyi Község vezetői, képviselői úgy érezték fontos a 
segítség nyújtás, ezért gyűjtést szerveztek a rászoruló családok számára. Bár felhívásunk 

elég későn jutott 
el az emberekhez 
(sajnos újságunk 
megjelenésével is 
adódtak problé-
mák) ennek elle-
nére 60 rászoruló 
családnak tudtunk 
segíteni. A cso-

magokban voltak élelmiszer alapanyagok és ruhanemű is. Az adományok szétosztása nem 
kevés időbe és fáradságba került. 

Köszönettel tartozunk annak a néhány önkéntesnek, utcaképviselőnek akik biztosították 
járműveiket a cél elérésében. Az adományok csomagolásában és felcímkézésében a községi 

tanács munkatársai aktívan részt vettek. További köszönet minden lakosnak, vállalkozó-
nak (nem csak nagydobronyiak), utcaképviselőnek akik segítettek adományaikkal. 

Külön köszönet id. Katkó Lászlónak aki jelentős 
adománnyal járult hozzá a jótékonysági akciónk-
hoz. Kiemelt köszönet illeti 
a Vasas üzlet vezetőit is, 
akik fontos, a háztartásban 
nélkülözhetetlen tisztítósze-

rekkel, 
mosósze-
rekkel stb. 
segítette-
tek. Az 
adományozókat biztosíthatjuk, 
hogy minden egyes csomag célt ért 
és nagy örömmel fogadták. A 60  
család közül egy sem volt ahol ne 
láttak volna minket szívesen.  Szá-

mos idős, betegágyon fekvő rászoruló szívből örült adomá-
nyaiknak. A csomagok között akadtak játékok is így a gyere-
kek is örülhettek. Reméljük a legközelebbi akciónkhoz jóval 

többen csatlakoznak, ezáltal még több rászoruló családnak tudjuk szebbé tenni ünnepeit. 

Köszönjük az adományokat!!! 

M E G J E L E N I K  H A V O N T A  I N G Y E N E S E NM E G J E L E N I K  H A V O N T A  I N G Y E N E S E NM E G J E L E N I K  H A V O N T A  I N G Y E N E S E N    

J A N U Á RJ A N U Á RJ A N U Á R    

2012. december 28-án lezajlott a Nagydobronyi 
Községi Tanács évzáró Képviselői Közgyűlése. 
Az alábbi napirendi pontok kerültek megvitatás-
ra: 

1. Szemétdíj változás.  

2013. január elsejétől a képviselői testület dön-
tésének értelmében a szemétdíj 3 hrivnyára (fő/
havonta) emelkedik! A temetők karbantartási 
díja változatlanul 0,50 hrivnya marad. 
 

2. Földkérvények. 

A tanácshoz több földel kapcsolatos kérvény 
érkezett. Ezek megvitatása után a képviselők 
egyhangúlag támogatták a kérvények pozitív 
elbírálását. 

3. Költségvetés 2013. 

A Nagydobronyi Községi Tanács 2013-as teljes 
évi költségvetése: 2 632 879 hr. Részletezése:  

1568040,00 hr az óvoda fenntartásra, 

311311,00 hr a községháza fenntartására, 

340070,00 hr a kulturális eseményekre, kultúr-
ház fenntartása, 

70000,00 hr az utcai világi tásra, 

143961,00 hr az útjavításra, 

1645,00 hr szemétlerakó takarítása, 116567,00 
hr utcai világítás kié pitése, 15000,00 hr a köz-
ponti park parkosítására, 20000,00 hr a központi 
park további építésére. 

A 2012-es év utolsó Képviselői Közgyűlése 

ÁLLÁSLEHETŐSÉG! 

Varrónőket keresünk Ungvári varrodánkba!  
Fizetés garantált 2000 gr havonta. Munkaidő 8 óra, hétfőtől-

péntekig. Szombat-vasárnap dupla bérezés. Kedvezményes ebéd! 
Szükség esetén betanítást vállalunk.  

Ingyenes buszjárat ha min. 5 fő jelentkezik.  
Érdeklődni a községháza titkárságán lehet. 

Koporsók és szemfedelek széles választékban Nagydobronyban!!! 

Ár: 700 hrivnyától 1500 hrivnyáig! 

 

A NAGYDOBRONYI KÖZSÉGI TANÁCS KÖZLEMÉNYE 

2013. Január 1-től a Nagydobronyi Kommunális Vállalat felfüggesztette tevé-
kenységét. A Községi Tanács döntésének értelmében: a továbbiakban a szemét 
elszállítását és a szemétlerakó karbantartását, valamint a szemétdíj beszedését 
és a temetők karbantartását Szanyi János vállalkozó végzi. A befizetés válto-
zatlanul Ráti Anitánál lehetséges! Az utcai világítás karbantartása és egyéb 

munkálatok Ráti József vállalkozó feladatkörébe fog tartozni.  

FELHIVÁS! 

Minden katona köteles fiatal, aki betöltötte a 25-ik élet évét, és nem rendelkezik katona-
könyvvel jelentkezzen a Községháza katonai nyilvántartójánál, Szilvási Erzsébetnél.  

Haladéktalanul felszólítunk mindenkit, hogy a tavalyi évre vonatkozó  
szemétdíj tartozásokat mindenki rendezze! 

A szemét szállítás sikeres működtetése a szemétdíjak idejében történő befizetésétől függ.  
Ne halogassák a befizetést! 

Megtekinthetők a piac területén 
 (előzetes egyeztetés után) 

Érdeklődni a 098-94-32-602-es számon lehet 



 

 

 

 

 

 

 

 

-2- 
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!!! 

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

szerződése lejárt, kérjük a volt bérlők  jelentkezését a községházán a földmérőnél, ezen földek tulajdonjo-

gának tisztázására. 

Felhívás!!! 
Kupár Kosztantyin állatorvos sajnálatos halála miatt Nagydobronyba új állatorvos van kinevezve: Kun István. 

Ezentúl az ő feladata az állatok gyógyítása, regisztrációja 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 családok, gyerekek segítése.  A szakember Luca Renáta. Az alábbi munkarend 
szerint dolgozik a községi tanács épületében:      

                               Szerda — 8.00-17.00          Péntek — 8.00-17.00 

FIGYELMEZTETÉS!!! 
A Nagydobronyi Községi Tanács Végrehajtó Bizottsága előzetesen figyelmezteti a lakosságot a közterületek meg-

óvására, különös tekintettel a nemrégiben elkészült központi parkra és szoborra. Amennyiben rongálást észlelünk az 
elkövető a hatályos törvények értelmében akár börtönbüntetésre is ítélhető.  

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

községházán! 

FIGYELEM! FÖLDADÓ 
Minden Nagydobronyi lakos figyelmébe!!! A többszöri figyelmeztetés ellenére sem fizették még sokan be a föld-

adót. 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 Magyarorszá-
gi pályázaton az újság fenntartásra és a weboldal fejlesztésre kért összegeket nem kaptuk meg. Ezért a szűkös anya-

gi helyzet miatt a kézbesítést sem tudjuk  
megoldani. Ezentúl az újság kézbesítését az adott  

utcákhoz tartozó  képviselők végzik.  
Tehát ha valaki nem kap  újságot, kérje az utcaképviselőktől.  

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

A SZEMETET A KIHELYEZETT SZEMÉT TÁROLÓBA (KUKÁBA) TEGYÉK!!! 

Állattenyésztési támogatásként 18 ezren össze-
sen 10 millió hrivnyához jutottak Kárpátalján 
a gazdák. 

Hangzott el sajtótájékoztatón Mihajlo Popovics, a 
Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal 
helyettes vezetője.  

A helyettes vezető szavai szerint 2012-ben a me-
zőgazdasági termelés állami támogatását kiterjesz-
tették a közép- és kisárutermelőkre. Ez különösen 
a fiatal szarvasmarha-állomány (3-15 hónap) meg-
őrzését és fenntartását célzó speciális költségveté-
si támogatások kifizetésére vonatkozik. A 3-5 
hónapos borjú után a kárpátaljaiaknak 250 hriv-
nyát, 6 hónapostól 8 hónaposig 500 hrivnyát, 9-11 
hónapos után 750, míg a 12-15 hónapos állat után 
1000 hrivnyát számolnak fel. A régióban több 
olyan program is működik, amely célul tűzte ki a 
térségi mezőgazdaság pénzügyi támogatását, kü-
lönös tekintettel a komlótermelés fejlesztésére, 
fiatal ültetvények, szőlőskertek és bogyótermésű-
ek telepítésére s azok gondozására, mezőgazdasá-

gi komplexumok és a növénytermelés fejlesztésé-
re, a földterületek racionális használatára. 
Mihajlo Popovics beszélt a 2013. évi földterüle-
tekkel kapcsolatos újításokról. Január 1-től a me-
zőgazdasági felügyelőség köteles soron követni a 
földtulajdonos és a bérlő közötti viszonyt. 
– Sajnos még nem minden földtulajdonos rendel-
kezik földterületi tulajdonjoggal a megyében. 
Ezek a problémák közvetlenül érintik őket és a 
földbérlőket is. A tájékoztatón megvitatták a mun-
kácsi járási Rákos községet elkerülő út építését. 
2012 nyarán létrehoztak egy megyei bizottságot, 
melynek feladata az autópálya átépítésével kap-
csolatos előkészítő munkálatok irányítása. 
– Februárban a megyei útépítő hivatal 
(Oblavtodor) benyújtja Kijevben költségvetési 
javaslatát a földterületek megvásárlása és az emlí-
tett útépítés finanszírozásának ügyében. Gondo-
lom, addig megoldódik minden földterületre vo-
natkozó problémás kérdés, mely az átépítés előké-
szítésével kapcsolatos – adta hírül Mihajlo Popo-
vics. A Zakarpattya.net nyomán  

Állattenyésztési támogatás 

Január elsejével több új rendelet lép érvénybe, 
ezek közül van ami sok embert érint.  Január 1-
től lépnek érvénybe azok a törvénymódosítások, 
amelyek megváltoztatják az ingatlanok tulajdon-
jogának bejegyzését. Egyszerűbbé válik a föld-
részlegek és ingatlanok állami nyilvántartásba 
vétele. 

Az erről szóló törvényt Ukrajna Legfelsőbb 
Tanácsa 2012. július 4-én fogadta el. A törvény 
módosítása szerint 2013. január 1-től kezdődően 
az ingatlanok tulajdonjogát regisztráló állami 
nyilvántartást a végrehajtó hatóságok új közpon-
ti szerve fogja végezni, amely az igazságügyi 
minisztériumnak lesz alárendelve. A tulajdon-
jogok nyilvántartását az 
UKRDERZSREJESZTR Állami Vállalat fogja 
gyakorolni. 

Január 1-től kezdődően például a közjegyzők 
látják majd el az ingatlanok állami nyilvántartás-
ba vételével kapcsolatos műveleteket. A köz-
jegyzők betekintést nyernek az ingatlanok állami 
nyilvántartásába, önállóan vehetik nyilvántartá-
sukba az ingatlanok eladásával-vételével kap-
csolatos műveleteket. Ezzel jelentősen egysze-
rűbbé és gyorsabbá válik az ügyintézés. 

Jelenleg ugyanis a földrészlegek tulajdonjogát a 
földhivatalok tartják nyilván, az ingatlanokat a 
telekkönyvi hivatal, az ingatlanokkal kapcsola-

tos jogi ügyleteket pedig a közjegyzők bonyolí-
tották le. Ez rengeteg utánajárással járt, hossza-
dalmas és bürokratikus ügyintézést követelt. 
Már régen megérett annak szükségessége, hogy 
egyszerűbbé, áttekinthetőbbé és gyorsabbá te-
gyék ezt a folyamatot az ingatlanok tulajdonosai 
számára. Azzal, hogy a telekkönyvi hivatal 
egyes funkcióit átadják az Állami Nyilvántartási 
Hivatalnak, könnyebbé válik például a házak, 
lakások eladása és megvétele a polgárok számá-
ra. 

Január elsejétől például egy lakás eladásához 
nem lesz szükség kiváltani a tulajdonjogi lap 
kivonatát. Az ingatlanok eladásával-vételével 
járó műveleteket a közjegyző fogja végezni, aki 
betekintést nyerhet a tulajdonjogokat nyilvántar-
tó számítógépes rendszerbe, közvetlenül a hiva-
talában kiemelheti és kinyomtathatja abból a 
szükséges kivonatokat. Az ingatlan megvétele 
után új tulajdonosának nem lesz szüksége arra, 
hogy bejárja a különböző hivatalokat tulajdonjo-
ga bejegyzése érdekében, az adás-vételi szerző-
dést hitelesítő közjegyző azonnal elvégzi az 
ingatlan tulajdonjogának módosításával járó 
ügyleteket. Kétségtelenül ez előnyös lesz az 
ügyfelek számára, akik a tulajdonjog módosítá-
sával kapcsolatos ügyüket egy helyen, nevezete-
sen a közjegyzőnél bonyolíthatják le. 

Az Állami Nyilvántartó Hivatalhoz kell majd 
fordulni új ingatlanok építése esetében, és akkor 
is, amikor a tulajdonjog nem szerződés alapján, 
hanem például bírósági végzés alapján jött létre. 

Módosultak az ingatlanok  
tulajdonbejegyzési szabályai 

Ukrajnában az adófizetőknek lehetősége van egy 
új ingyenes szolgáltatásra, mégpedig az adóbeval-
lás interneten keresztüli leadására. Főleg azok 
számára lesz kényelmes ez az új szolgáltatás aki-
nek a regisztrált címe és a tényleges lakhelye nem 
egyezik. Az adóhivatal hivatalos oldalán 
(www.sts.gov.ua) már elérhetők a hivatalos infor-
mációk ennek leadásával kapcsolatban. Egyetlen 
feltétele az elektronikus kulcs és egy digitális 
aláírás megléte lesz, valamint maga a program 
amelyen keresztül kitöltésre és elküldésre kerül-
nek ezek az információk. Ezek a feltételek pedig 
nem járnak semmilyen költséggel, ingyenesek. 
Három egyszerű lépésből áll a deklaráció, az 
adófizető megfelelő kategóriájának kiválasztása, 
a kitöltött deklaráció mentésének típusa 

(elektronikus, vagy papírforma), majd pedig a 
megfelelő adatok bevitele után, valamint a digitá-
lis aláírással való összekapcsolás után, vagy el-
küldésre kerül az adóhivatalba digitális formában, 
vagy nyomtatásra kerül papír formában. Az ilyen 
deklarálás nagy előnye hogy így nem kellesz az 
utazással időzni, nem kerül sok időbe és pénzbe a 
beutazás. Ezeket a digitális aláírásokat ingyene-
sen lehet igényelni az adóhivatal egy külön osztá-
lyán Ungváron a Duhnovics u. 2 címen, a prog-
ram pedig az adóhivatal oldaláról ingyenesen 
letölthető. 

Az ungvári járási adóhivatal vezetője Tarasz 

Trindják 

Az Ungvári adóhivatal felhívása 

Értesítjük a Nagydobronyi lakosságot, 
hogy nem lesznek újabb kifizetések a 
borjú felneveléséért, mivel ez az állami 
támogatás megszűnt. 2012. december 1-
től kezdve a községházán beadott doku-
mentumokkal már nem lehetett támoga-
tást igényelni. Az állami támogatás azok-
nak az állattartóknak járt, akik saját 

gazdaságban született borjúval, vagy 
pedig vett borjúval rendelkeztek. Erre a 
két kategóriára más szabályok vonatkoz-
tak leadásnál, hisz a támogatás saját bor-
júnál a születéstől kezdve járt, a vett álla-
toknál pedig a „borjú passzport" kiállítá-
sát kellett figyelembe venni, mert hivata-
losan attól a dátumtól kezdve a vásárlóé 
a jószág.  

A borjú dotációról  

Színházi előadás - A vihar  

2013.02.05 - 2013.02.06 17:00 ó  

Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház - Be-
regszász  

2013. február 5-én és 6-án 17.00 órai kezdettel a Kárpá-
taljai Megyei Magyar Drámai Színház előadásában 
William Shakespeare A vihar című darabját tekinthetik 
meg az érdeklődők. Az előadás helye: a színház nagy-
terme. Jegyek a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai 
Színházban kaphatók! Minden érdeklődőt szeretettel 

várnak!  

Rendező és díszlettervező:Szergej Maszlobojscsikov 
Jelmeztervező: Balla Ildikó 

Gordiusz matematikai tesztverseny  

2013.02.15 14:00 ó  

Beregszászi Kossuth Lajos Középiskola - Beregszász  
A versenyt a Matematikában Tehetséges Gyermekekért 
(MATEGYE) Alapítvány szervezi és bonyolítja le a 
Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség támogatásával. 

Harangozó Miklós festőművész kiállítása a beregszá-

szi Európa-Magyar Házban. 

• Zicherman Sándor festményeinek kiállítás. Hely-

szín: Péterfalvai Képtár. 

• Nigriny Edit kiállítása a benei faluházban. 

• Horváth Anna szobrász- és keramikusművész életét 

és munkásságát bemutató kiállítás tekinthető meg a 

Beregszászi 6. Sz. Általános Iskolában. 

• Az UNE Humán-Természettudományi Magyar 

Karán Réti János grafikai és Zubánics László fotog-

ráfiai kiállítása tekinthető meg. 

• A Péterfalvai Képtárban megtekinthetők a Mun-

kácsy Mihály Alkotótábor tagjainak munkái, ame-

lyek a képtár állományát gyarapítják: Asztalos Éva 

(Ungvár), Bálint Lívia (Nagydobrony), Bartosh József, 

Bartosh Tatjana (Beregszentmiklós), Bilák Marina 

(Rahó), Fuchs Andrea (Ungvár), Darabán János (Rahó), 

Homoki Gábor (Péterfalva), Kalitics Erika (Munkács), 

Kutasi Xénia (Bene), Klisza János (Ungvár), Klisza 

Krisztina (Ungvár), Lőrincz István, Lőrincz Katalin 

(Ungvár), Matl Péter, Matl Szilárd (Munkács), Nigriny 

Edit (Ungvár), Prófusz Marianna (Beregszász), Réti 

János (Ungvár), Soltész Péter (Ungvár). 

• Kárpátalja kortárs képzőművészeinek, népművé-

szeinek, fotóművészeinek állandó kiállítása a 

Péterfalvai Képtárban (Péterfalva, György Endre 

kastély). Tárlatvezető: Borbély Ida igazgató. A kép-

tár eddig közel kétszáz képzőművészeti alkotással gya-

rapodott, a kárpátaljai jeles alkotók válogatott munkái-

ból állandó kiállítás nyílt: Balla Pál, Habda László, Herc 

Jurij, Harangozó Miklós, Kassai Antal, Kontratovics 

Ernő, Kosztrub Georgij, Medveczkyné Luták Edit, 

Medveczky Miklós, Mikita Volodimir, Mitrik Mihajló, 

Prihogyko Vjacseszláv, Sütő János, Szkakandij Vaszil, 

Szaller Olekszandr, Zvenigorodszkij Vitalij és mások, 

akiknek alkotásaival a tárlat reprezentálja Kárpátalja 

korábbi évtizedeinek festészetét. (Ungvár), Soltész 

Gabriella (Ungvár), Picur Zoltán, Szajkó Tibor 

(Beregszász). 

Kulturális programajánló 
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Nagy Noémi (Ifjúság ú. 17)Nagy Noémi (Ifjúság ú. 17)Nagy Noémi (Ifjúság ú. 17)Nagy Noémi (Ifjúság ú. 17)    

Domonkos Dorina (Csongor út 70)Domonkos Dorina (Csongor út 70)Domonkos Dorina (Csongor út 70)Domonkos Dorina (Csongor út 70)    

Kuruc Viktória (Sumna 12)Kuruc Viktória (Sumna 12)Kuruc Viktória (Sumna 12)Kuruc Viktória (Sumna 12)    

Farkas Dóra (Sumna 4)Farkas Dóra (Sumna 4)Farkas Dóra (Sumna 4)Farkas Dóra (Sumna 4)    

Bara Sándor (Petőfi 36)Bara Sándor (Petőfi 36)Bara Sándor (Petőfi 36)Bara Sándor (Petőfi 36)    

 

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

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

Köszöntők 

Balog MónikaBalog MónikaBalog MónikaBalog Mónika    
Kiss LászlóKiss LászlóKiss LászlóKiss László    

    
    

Hidi ErzsébetHidi ErzsébetHidi ErzsébetHidi Erzsébet    
Musz GergelyMusz GergelyMusz GergelyMusz Gergely    

    

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

ünnepelték/ünneplik  
születésnapjukat:  

 

Búcsúzunk  falunk elhunytaitólBúcsúzunk  falunk elhunytaitólBúcsúzunk  falunk elhunytaitólBúcsúzunk  falunk elhunytaitól    
Hete Erzsébet (Sevcsenko 3)Hete Erzsébet (Sevcsenko 3)Hete Erzsébet (Sevcsenko 3)Hete Erzsébet (Sevcsenko 3)    

Bakk János (Alvég 29)Bakk János (Alvég 29)Bakk János (Alvég 29)Bakk János (Alvég 29)    

Szanyi Erzsébet (Garb 9)Szanyi Erzsébet (Garb 9)Szanyi Erzsébet (Garb 9)Szanyi Erzsébet (Garb 9)    

Szanyi Erzsébet (Kisdobronyi út 17)Szanyi Erzsébet (Kisdobronyi út 17)Szanyi Erzsébet (Kisdobronyi út 17)Szanyi Erzsébet (Kisdobronyi út 17)    

Katona László (Király út 14)Katona László (Király út 14)Katona László (Király út 14)Katona László (Király út 14) 

Újévi bizonyosságÚjévi bizonyosságÚjévi bizonyosságÚjévi bizonyosság    
Istenünk, értesd meg velünk,  

Nincs itt maradandó helyünk. 

Tehát ne mulandókért fussunk, 

Hanem a keskeny úton haladjunk. 

Mivel értünk küldted Fiad, 

Benne bízva utunk halad. 

Jézus - Út, Igazság, Élet, 

Hálás Véle kezdeni Újévet     
                                                                    

    H. Mária, 2012. december 31.H. Mária, 2012. december 31.H. Mária, 2012. december 31.H. Mária, 2012. december 31.    

Isten éltesse 4. születésnapja alkalmából 

Géczi SanyikátGéczi SanyikátGéczi SanyikátGéczi Sanyikát    

 
Sok szeretettel köszöntik 

szülei, keresztszülei, nagyszü-

lei és kishúga Annamária. 

 

"Olyan legyen életed, mint friss "Olyan legyen életed, mint friss "Olyan legyen életed, mint friss "Olyan legyen életed, mint friss 

virág, boldogság kísérjen egy virág, boldogság kísérjen egy virág, boldogság kísérjen egy virág, boldogság kísérjen egy 

életen át. Légy az, ami szeret-életen át. Légy az, ami szeret-életen át. Légy az, ami szeret-életen át. Légy az, ami szeret-

nél lenni, ne feledd, mi mindig nél lenni, ne feledd, mi mindig nél lenni, ne feledd, mi mindig nél lenni, ne feledd, mi mindig 

fogunk szeretni! fogunk szeretni! fogunk szeretni! fogunk szeretni!     

Boldog születésnapot!"Boldog születésnapot!"Boldog születésnapot!"Boldog születésnapot!"    

Február 8-án ünnepeli első 

születésnapját 

Vinda ÁrminVinda ÁrminVinda ÁrminVinda Ármin    

Ebből az alkalomból köszöntik őt szülei, nagyszülei és 

keresztszülei.  

Egy éve már, hogy megszülettél, Egy éve már, hogy megszülettél, Egy éve már, hogy megszülettél, Egy éve már, hogy megszülettél, 

a mi drága kincsünk te lettél. a mi drága kincsünk te lettél. a mi drága kincsünk te lettél. a mi drága kincsünk te lettél.     

Minden napunkat bearanyoz-Minden napunkat bearanyoz-Minden napunkat bearanyoz-Minden napunkat bearanyoz-

tad, családunkba a fényt a tad, családunkba a fényt a tad, családunkba a fényt a tad, családunkba a fényt a 

napsugarat hoztad.napsugarat hoztad.napsugarat hoztad.napsugarat hoztad.    

Drága szemefénye lettél anyu-Drága szemefénye lettél anyu-Drága szemefénye lettél anyu-Drága szemefénye lettél anyu-

kádnak, szíve büszkesége apu-kádnak, szíve büszkesége apu-kádnak, szíve büszkesége apu-kádnak, szíve büszkesége apu-

kádnak. kádnak. kádnak. kádnak.     

Mi nagyszülők a percet is áld-Mi nagyszülők a percet is áld-Mi nagyszülők a percet is áld-Mi nagyszülők a percet is áld-

juk, mikor téged először a karja-juk, mikor téged először a karja-juk, mikor téged először a karja-juk, mikor téged először a karja-

inkba zártunk.  A szívünk örökké imádkozik érted. Áldjon meg inkba zártunk.  A szívünk örökké imádkozik érted. Áldjon meg inkba zártunk.  A szívünk örökké imádkozik érted. Áldjon meg inkba zártunk.  A szívünk örökké imádkozik érted. Áldjon meg 

téged az Úr és őrizzen meg téged. téged az Úr és őrizzen meg téged. téged az Úr és őrizzen meg téged. téged az Úr és őrizzen meg téged.     

Keresztelő Fiú Lány Összesen 2011-hez képest 

33 44 77 27 több 

Konfirmáció Fiú Lány Összesen - 

30 32 62 - 

Esküvő 36 pár 6 több 

Temetés Férfi Nő Összesen: - 

20 31 51 5 kevesebb 

Úrvacsorázók 2012-
ben 

Férfi Nő Összesen: - 

1485 2516 4001 220 kevesebb 

A NAGYDOBRONYI  REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG  2012-ES ÉVI STATISZTIKAI ADATAI 

Február 8-án ünnepli negyedik születésnapját    

                                                                Szilvási RolandSzilvási RolandSzilvási RolandSzilvási Roland    

Betegség-e a szenvedélybetegség, vagy ettől sokkal 
rosszabb? 

Kedves olvasó, bevallom, olyan cikk megírására kaptam felkérést, 
amelyben nem vagyok szakember. A szenvedélybetegségről, köze-
lebbről a nálunk legelterjedtebb fajtájáról, az alkoholizmusról. Éle-
temben sok részeg emberrel találkoztam, de csak sajnálni tudtam 
őket. Ezért a cikket kénytelen vagyok megírni, nem azért, hogy 
elítéljem az alkoholistákat, hanem hogy megmutassam számukra a 
szabadulás egyetlen biztos útját Jézus Krisztusban. Ha a Fiú szaba-
dokká tesz titeket, valósággal szabadokká lesztek. 

Hogyan lesz valaki alkoholistává? Kezdetben csak úgy indul a do-
log, hogy a barátság kedvéért meg kell inni valamit. A munka után 
"megérdemli" az ember, hogy egy kicsit lazítson. Később ez a lazí-
tás rendszeressé válik és egyre gyakoribbá. Az enyhülést adó ivás 
szokássá válik: minden feszültséget alkohollal próbál feloldani az 
ember. Ha a poharat gyorsan és mohón hajtja fel, ez már annak a 
jele, hogy függőségben van. Eljön az az idő is, hogy azt sem tudja, 
hogy került haza, rossz a lelkiismerete, és valami olyan dolgot hoz 
fel mentségül, hogy valamit belekevertek az italába, mert ő csak 
egy pohárral ivott, azt is rákényszerítették. Az első pohárt könnyű 
felhajtani, de nehéz itt megállni. Pedig mindig őszintén mondja: 
"már csak egy pohárral, és be van fejezve", mégis folytatja. Tagadja 
környezete előtt, hogy függőségben van, kibúvókkal és hazugsá-
gokkal igazolja viselkedését. 

   Ráadásul nagyképű és fölényeskedő. Azt bizonygatja, hogy neki 
olyan erős az akarata, hogy akkor iszik, amikor ő akar. De nem így 
van. Most már akkor is iszik, amikor nem akar. Mindig talál rá 
okot, Örömében is, bánatában is, munka előtt és után, később már 
csak munka helyett iszik. Mert már nem bíznak benne, felelősség-
teljes munkát már nem tud végezni, erkölcsileg is megindult lefelé a 
lejtőn.  Ha anyagi nehézség, vagy egy hirtelen fellépő betegség 
jelenik meg, egy kicsit megdöbben, egy időre elhatározza, hogy 
"száraz böjtöt" tart, más szóval teljes absztinenciát. Nemcsak a 

környezete, hanem még ő is kezdi hinni, hogy Isten nélkül meg 
lehet szabadulni. Így megy ez egy ideig, talán hat hónapig, talán 
három évig "saját erőből". A ház ugyan kiseperve, üresen áll, de 
nincs lakója. Nincs alkohol, de a Szent Lélek sincs a szívben. Mivel 
nem tért meg az Úrhoz, nem tőle kérte bűnbánattal a szabadulást, 
most jön az ördög hetedmagával. Eleinte csak zugban egy pohár, 
ebből lesz a sok pohár, nagy berúgás, fehérláz. Nevet az ördög, sír a 
család, örülnek a régi ivócimborák, hogy helyreállt a kompánia, 
hogy újra visszatért az eb az ő okádékára, a megmosódott disznó a 
sárnak feredőjébe. Sebaj! Egy valami még megmaradt: a jószándék. 
Sajnos, a pokol felé vezető út a jószándékok köveivel van burkolva. 
Megvan a részegesben az elhatározás, szentül megfogadja a környe-
zetének, hogy megváltozik. De minden erőfeszítés, fogadkozás 
hiábavaló. Ha már nem tud megváltozni, akkor megváltoztatja ivási 
szokásait. "Bort azért nem iszom, mert magas a vérnyomásom, a 
pálinka kimondottan jó vérnyomáscsökkentő gyógyszer." Mindig 
újabb magyarázatot talál ki:  "Bolti pálinkát nem iszom, mert az 
benzinből készül, legfeljebb egy kupica házit, azt is ha lehet szilvá-
ból."  Elhatározza, hogy csak bizonyos időpontokban fog inni: 
"Csak munka után, csak hétvégeken, csak ünnepeken stb. Csak sört 
fogok inni, az nem számít alkoholos italnak."  

 Semmi sem segít, minden emberi erőlködés csak olyan, mintha 
saját magát akarná a hajánál fogva a mocsárból kihúzni. Nemcsak 
anyagilag megy tönkre, nemcsak az egészsége romlik meg, hanem 
erkölcsileg is mélyre süllyed. Már hazudni is képes, csak italra le-
gyen. Kölcsönkér, ha nem adnak, akkor a gyerek gyógyítására, de 
már semmi sem fontos, csak az, hogy ihasson. Nem számít a becsü-
let, a család, a felelősség, élete fölött a szeszkirály uralkodik. Most 
már válogatás nélkül iszik. Nemcsak lőrét, de ha más nincs, haj-
szeszt, trojnoj kölnit, bútorlakkot. Előfordul, hogy ha addig becsüle-
tes ember volt, az italért lop is, minden     alantas munkát elvállal, 
elkótyavetyéli értékes tárgyait, Ézsauhoz hasonlóan egy "tál lencsé-
ért" kész eladni lelke üdvösségét is.  

    Ez az utolsó stádium, amikor már nem segít a gyógyszer, sem az 

elvonókúra, sem a szidás, de még a könnyek sem. Az alkoholista 
kivetkőzik minden emberi formájából, mindenkit vádol, csak magát 
nem. Ha nem kapja meg a napi adagját, erőszakkal, fenyegetéssel 
követeli, az édesanyja nyugdíját is elissza. Ha csökken a vérében az 
alkoholszint, alkoholdelírium lép fel, hangokat hall, állatokat, ször-
nyeket lát, szinte már a pokol előtornácában érzi magát. Öngyilkos-
sági gondolatok kísértik a bűnös embert, aki úgy érzi, számára nincs 
más hátra, mint a halál. 

   Kedves olvasó, ha te úgy érzed, hogy te a "józanok" közé tartozol, 
és minden ember arassa le amit vetett, neked semmi közöd a te 
atyádfiához, gondold meg, hogy mi lenne, ha te lennél az ő helyze-
tében? Tartozunk pedig mi, az erősek, hogy az erőtlenek erőtlensé-
geit hordozzuk. Az első, amit meg kell tenned, hogy ahelyett, hogy 
elítélnéd őt, próbálj segíteni. Imádkozz Istenhez érte, mert neki van 
hatalma a halottat is feltámasztani. Jézus Krisztus nemcsak az alko-
holistákért, hanem minden bűnösért, gyilkosokért, tolvajokért, pa-
ráznákért, az egész világért, értünk is becsületes templombajáró, 
józan életű "jó reformátusokért" is meghalt. 

" A mennyben nagyobb öröm van egy megtérő bűnősön, hogynem 
kilencvenkilenc igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérés-
re." (Luk.15:7) 

    Ha pedig valaki úgy érzi, hogy rajta már semmi sem segít, az 
hívja segítségül az Úr Jézus nevét és megtartatik. Ő ma is hív min-
den bűnös embert: "Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfárad-
tatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket."(Máté 
11:28) Mondd: "Itt vagyok, nem bírom tovább", borulj le Krisztu-
sod előtt! Keress olyan közösséget, ahol más megszabadultakkal 
együtt tudsz imádkozni, Igét hallgatni, és hálát adni Istennek, aki 
megbocsájtja minden bűnödet és meggyógyítja minden betegsége-
det. Ő mondja: "Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felsé-
gesnek fogadásidat! És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, 
én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem." (Zsolt.50:14,15) 

Testvéri szeretettel Horkay László lelkipásztor. 

Ebből az alakalomból köszöntik őt 

szülei, testévére Szabolcs nagyszülei 

és dédszülei....    

Születésed napján azt kívánjuk nékedSzületésed napján azt kívánjuk nékedSzületésed napján azt kívánjuk nékedSzületésed napján azt kívánjuk néked    

Betegség és bánat kerüljön el tégedBetegség és bánat kerüljön el tégedBetegség és bánat kerüljön el tégedBetegség és bánat kerüljön el téged    

Szerencse galambja mindig feléd szálljonSzerencse galambja mindig feléd szálljonSzerencse galambja mindig feléd szálljonSzerencse galambja mindig feléd szálljon    

Te légy a legboldogabb ezen a világonTe légy a legboldogabb ezen a világonTe légy a legboldogabb ezen a világonTe légy a legboldogabb ezen a világon    

MMMMiiiissssáááákkkk    SSSSáááánnnnddddoooorrrr    

A Községi Tanács 2012-es évi beszámolója  

Nagydobronyban az elmúlt évben 54-en haltak meg, ami 10 fővel kevesebb 
mint 2011-ben. A születések száma jelentősen nőtt,  a múlt évben  96-an szület-
tek, ez  32-vel több 2011-hez képest. 2012-ben házasságot kötött 33 pár, ami  6-

al több az előző évhez képest. 1474 udvar szerepel a nyilvántartásban, ebből 
1350 háztáji gazdaság. 2012-ben a Községi Tanács kiadott 403 meghatalmazást, 
3024 igazolást! 

2013-ban is állunk az önök rendelkezésére. 

Jön az influenza! 

Északnyugat-Európa felől közelít az influenza-
járvány Magyarország felé és onnan tovább 
hozzánk. Járvány még nincs, de az elmúlt héten 
az országban is emelkedett az influenzaszerű 
megbetegedéssel orvoshoz fordulók száma. Az 
Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi 
Központ (ECDC) legfrissebb jelentése szerint 
Európa-szerte egyre többen fordulnak orvoshoz 
influenzaszerű tünetekkel. Az előző heti tízzel 
szemben a január 7. és 14. közötti időszakra 
vonatkozóan már tizenkét ország számolt be 

földrajzilag kiterjedt influenzajárványról, így 
Belgium, Csehország, Dánia, Franciaország, 
Németország, Izland, Írország, Luxemburg, 
Hollandia, Norvégia, Svédország, valamint 
Anglia és Wales. Európában eddig tizennégy - 
főleg időskorú - ember halála hozható összefüg-
gésbe az influenzajárvánnyal. Az Egyesült Ki-
rályság járványügyi hatóságai pedig arról szá-
moltak be, hogy egyértelmű növekedés észlelhe-
tő a súlyos bakteriális tüdőgyulladás előfordulá-
sában, amely nagy valószínűséggel az influenza-
megbetegedések szövődményeként alakul ki. 

IMMUNERŐSITÉS TERMÉSZETESEN! 

Zöldpaprika: Háromszor annyi C-vitamint tartalmaz, 
mint a narancs, és nyár végén még bőven találunk 
belőle a piacon. A C-vitamin és a többi antioxidáns a 
legjobb barátaid, ha betegségmegelőzésről van szó.  

Zöld tea: Abszolút nagydíjas: a benne található létfon-
tosságú antioxidánsokkal a rákmegelőzés és az általá-
nos immunrendszer-erősítés mellett a fogaidat és az 
ínyeket is óvja és nem utolsósorban segíti a fogyást. 3. 

Fokhagyma: Először az egyiptomi rabszolgákat etették 
vele, hogy elég erejük legyen a piramisokat építeni. 
Hatóanyagai sikeresen veszik fel a harcot a baktériu-
mokkal, a vírusokkal, a gombákkal és az élősködőkkel. 
A kutatók szerint egy közepes gerezd fokhagyma 100 

000 penicillinegység baktériumölő hatásával egyenérté-

kű. Mandula: Tápanyagbomba, ami tele van rosttal, 
folsavval, magnéziummal, kalciummal, káliummal, 
riboflavinnal és E-vitaminnal. Önmagában komplett 
táplálék, hiszen fehérjét, szénhidrátot és zsiradékot 

egyaránt tartalmaz. Ánizs: A petrezselyem családjába 
tartozó növényt már régóta emésztést segítőként tartják 
számon. Enyhíti a gyomorproblémákat, amivel a mé-
reganyagok kiürülését segíti. Az ánizstea kellemesen 
melegít fel egy hűvösebb estén, az illata pedig oldja a 

stresszt. Csirkehúsleves: akár a csirkéből származó 
cink, a forró étel jótékony hatása, vagy a vitaminokkal, 
rostokkal teli zöldségek az oka ennek, biztos, hogy 
feltölti a szervezetet tápanyagokkal, és a lábadozáshoz 
is nélkülözhetetlen.  
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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.:099-9679194 

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. 

Fejes káposzta vetőmag eladó! Glória fajta! 50 gramm 275 hrivnya. 

Érdeklődni az alábbi számon lehet: 0682293742 

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

Július:  
-A címvédő Spanyolország válogatottja nyeri meg a lengyel–ukrán rendezésű 2012-es 
labdarúgó-Európa-bajnokságot az Olaszországgal játszott döntőben elért 4 : 0 arányú 
győzelmével.  
-Ciprus veszi át az EU soros elnökségét Dániától  
-július 3. – A kijevi parlamentben elfogadott nyelvtörvény szerint a kisebbségek hivata-
losan is használhatják nyelvüket, ha arányuk egy területi egységen belül eléri a tíz 
százalékot  
- A CERN sajtótájékoztatóján bejelentik, hogy nagy valószínűséggel megtalálták a 
fizikában régen keresett – Leon Max Lederman Nobel-díjas fizikus által „isteni részecs-
kének” is nevezett – Higgs-bozont.  
-július 27. – Megkezdődnek Londonban a 2012. évi nyári olimpiai játékok, azon egyet-
len városban, amely 1908 és 1948 után 2012-ben harmadszor is otthont adhat a világ 
legrangosabb sporteseményének. 
-Augusztus: 
-A NASA Mars Science Laboratory nevű küldetés keretében, reggel 07.31-kor sikere-
sen landol a Marson a Curiosity (kíváncsiság) nevű, radioizotópos termoelektromos 
generátorral (RTG) üzemelő marsautó.  
-Felszentelik a Pannonhalmi Bencés Főapátság bazilikáját  
-Szerzs Szargszján örmény elnök bejelenti, hogy Örményország megszakítja diplomáci-
ai és minden egyéb hivatalos kapcsolatát Magyarországgal, miután az örmény katona-
társát Budapesten meggyilkoló, büntetését eddig Magyarországon töltő azeri Ramil 
Sahib Safarovot Magyarország kiadta Azerbajdzsánnak, aki elnöki kegyelemmel azon-
nal ki is szabadult  
-Beregszászba látogatott az USA ukrajnai nagykövete 
-A napokban hatályba lépett új nyelvtörvény ellenére csak ukrán nyelvű szavazólapokat 
nyomtatnak az októberi parlamenti választásokra, mert a jogszabályok nem teszik 
lehetővé, hogy a választási dokumentumok kisebbségi, így magyar nyelven is készülje-
nek - közölte a kijevi Központi Választási Bizottság (CVK).  
-Szeptember: 

-Őrizetbe veszik az 1956-os forradalom utáni megtorlások egyik irányítóját, Biszku 
Béla korábbi belügyminisztert, majd a Budai Központi Kerületi Bíróság lakhelyelha-
gyási tilalmat rendel el.  
-Az Amerikai Egyesült Államok líbiai nagykövete, Christopher Stevens mellett a 
külképviselet három másik amerikai munkatársa is életét veszti a kelet-
líbiaiBengáziban, miután szélsőséges iszlamista fegyveresek rakétatámadást hajtanak 
végre a képviselet ellen.  
-A tokiói kormány 26 millió dollárnak megfelelő összegért megveszi a tulajdonos 
Kurihara család két férfi örökösétől a Kelet-kínai-tengerben található, lakat-
lan Szenkaku szigetcsoport – kínaiul Tiaojü-szigetek – három tagját. Vála-
szul Peking hadihajókat vezényel a térségbe, és a kormány bátorításával tüntetések 
kezdődnek több kínai városban. (Japán a területet 1972-ben kapta vissza az USA-
tól  Okinavával együtt –, amelyre Kína mellet Tajvan is magának követel.) 
-Másfél millióan vonulnak Barcelona utcáira, hogy követeljék Katalónia függetlenné 
válását Spanyolországtól, a tömeges támogatás láttán Artur Mas katalán elnök előreho-
zott választást ír ki 
-14 éves a Google 
-A parlamentben megjelent egy törvénytervezet, melynek értelmében 2013. január 1-től 
meghatároznák a dohánytermékek kiskereskedelmi árát – eszerint egy csomag filteres 
illetve filter nélküli cigarettának legalább 10 hrivnyába kellene kerülnie.  
-Október: 
-39 km-es rekordmagasságból ugrik le Felix Baumgartner osztrák ejtőernyős. 
-Az ellenzéki pártok – a Munkapárt és a Litván Szociáldemokrata Párt – győznek a 
litván parlamenti választás első fordulójában, míg az Andrius Kubilius miniszterelnök 
vezette Haza Szövetsége-Litván Kereszténydemokraták a harmadik helyen végeznek. 
-Egy autóba rejtett bomba robban Libanon fővárosában, Bejrútban - 
- Parlamenti választás Ukrajnában, amelyen a Régiók Pártja 185, a Julija 
Timosenko bebörtönzött volt kormányfőt támogató Egyesült Ellenzék – 
Batykivscsina 101, a Vitalij Klicsko profi ökölvívó vezette Ukrán Demokratikus Szö-
vetség a Reformért (UDAR) 40, a szélsőjobboldali Szvoboda (Szabadság) párt 37, a 
kommunista párt pedig 32 helyet szerzett- 
-Megközelítőleg 3500 hrivnyára nő majd egy felső fizetési kategóriába tartozó tanár 

átlagos bére 2013-ban − közölte Mikora Azarov, ukrán miniszterelnök 
-Őrizetbe vették Ungvár alpolgármesterét 
November: 
-Hágában leteszi az esküt az új holland koalíciós kormány, amelynek élén újra a liberá-
lis Mark Rutte áll 
- A hivatalban lévő elnök, a Demokrata párti Barack Obama nyerte az amerikai elnök-
választást a republikánus Mitt Romney-val szemben.  
-Feloszlatja a parlament alsóházát és december 16-ra előrehozott választásokat írt 
ki Noda Josihiko japán kormányfő, miután az ellenzék teljesítette a feltételeit és meg-
szavazott két kulcsfontosságú törvényt, a költségvetési hiányt fedező államkötvények 
kibocsátásáról, valamint a legfelsőbb bíróság által alkotmányellenesnek talált választási 
törvény módosítását.  
-December: 
- Parlamenti választások Romániában, amely a kormányzó Szociálliberális Szövetség 
(USL) győzelmével zárul. (Az RMDSZ5,13%-kal igen, az EMNP 0,64%-kal nem jut be 
a parlamentbe.)  
-Észak-Korea sikeres rakétakísérletet hajt végre, és föld körüli pályára állít egy műhol-
dat, melynek fellövésével áprilisban még kudarcot vallottak  
- Diáktüntetések, tiltakozás Magyarország több nagyvárosában az Orbán-
kormány oktatáspolitikája ellen. 
-A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról 
szóló törvény helyébe új katonai szolgálati törvény lép.  
-Tizenhárom év után befejezi küldetését Kelet-Timoron az ENSZ békefenntartói misz-
sziója (MINUT)  
-Az USA, Ukrajna és az Európai Unió vezeti azt a listát, melyen azon országok sora-
koznak fel, melyek korlátozó intézkedéseket próbálnak alkalmazni az orosz-fehérorosz-
kazah Vámunió ellen – közölte az eurázsiai gazdasági bizottság.  
-A prognózisok szerint a szokásosnál hidegebb és csapadékosabb tél várható, összessé-
gében az elmúlt 20 év leghidegebb évszaka jön. Ugyanakkor a meteorológusok leszö-
gezik, mindez igazából csak visszatérés a régi, megszokott időjáráshoz miután az 
elmúlt évek telei voltak anomálisan melegek.  
 

A 2012-es év legfontosabb eseményei (II. 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

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 x

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

x 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

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

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

Kállai Gézánál (Sport út. 2) májusi (gyümölcs, hárs, akác) és nyári vegyes virágméz  

AKCIÓS áron eladó. Tel.: 714-253 


