
 

 

 

 

 

 

 

 

Egyre több szülő utasítja vissza a 
védőoltás beadását gyermeke 

számára Ukrajnában – adta hírül 
a Mukachevo.net hírportál. A 

portál értesülései szerint az elmúlt 
két évben 11 gyermek halálát 

követelte a „gyilkos vakcina". A 
helyi tisztviselők próbálják men-
tegetni és eltussolni az ügyeket. 

2008 óta a hepatitis-B-típusú 
védőoltások terén a harkivi 

Farmstandart-Biolik cég az ukrán 
állami egészségügyi intézmények 

kizárólagos ellátója.   

 
 

Törvénymódosítási javaslatot 
nyújtottak be a Legfelsőbb Ta-
nácsban, melyben az ukrajnai 

állampolgárságról, benne a kettős 
állampolgárságról szóló törvény 
változtatását kérik. Az indítványt 
Lev Mirimszkij frakción kívüli 

képviselő kezdeményezte.   

 
 

A csernobili atomerőmű 4. blokk-
jának gépházában részben besza-
kadt a tető és leomlottak a falak. 
A létesítmény területén nem ész-

lelték, hogy módosult volna a 
sugárzás szintje. Szerencsére nem 
sérült meg senki – jelenti az erő-

mű sajtószolgálata.  
 

450 milliárd hrivnya szükséges az 
autóutak felújításához. Az ukrán 

állami útkezelő vállalat 
(Ukravtodor) kolosszális problé-
mákat emleget. A 170 ezer kilo-
méternyi autóút 90 %-a már 2-3-
szor is „leélte életét” így kapitális 

felújításra van szükség.   

 

Kárpátalján a legdrágább a cukor. 
A cukor átlagára Kárpátalján 5,51 
hrivnya kilogrammonként, ezzel 
szemben például Csernyivci me-

gyében átlagosan 5 hrivnyát fizet-
nek kilójáért – áll az Agro Pers-
pektíva február 5-i jelentésében.  
A cukor átlagára országosan 5,2 

hrivnya/kg.  

 

Egy új törvényjavaslat szerint 
azok, akik 3 hónapnál hosszabb 

ideig részben visszatartják a fize-
tést, ösztöndíjat, nyugdíjat vagy 
más, törvény által szabályozott 

kifizetést, magas pénzbeli bünte-
tésre számíthatnak és elbocsáthat-
ják őket az állásukból, valamint 3 
évre eltilthatók az adott tevékeny-

ségi kör végzésétől.   
 
 

4 millió hrivnyás kárt okoztak 
illegális fakitermelők Kárpátal-

ján. Az erdőgazdálkodási tisztvi-
selők nem fordítanak kellő figyel-

met az erdők védelmére, s több 
esetben nem a célnak megfelelő-
en használták fel a költségvetési 

pénzeket – állapították meg 
ügyészségi ellenőrzés során, 

amelynek köszönhetően a hivatali 
szervek faáru értékesítésével 

kapcsolatos csalásokra is fényt 
derítettek. A kárpátaljai állami 

ügyészség kezdeményezte a 2011
-2012-ben elkövetett törvényte-
lenségek és visszaélések kivizs-
gálását, és a korrupt tisztviselők 
felelősségre vonását. A felelős 

erdészeti vezetők gondatlan gaz-
dálkodása az erdők önkényes 

irtását eredményezi.  

 

A külföldi gyártású gyógyszerek 
eltűnhetnek az ukrán patikákból 
egy új törvény következménye-
ként. Azok a betegek, akik szá-

mára létszükség bizonyos gyógy-
szerek megvásárlása, azok fekete 

piacon, tízszeres áron tudnak 
majd hozzájutni. A probléma 

megoldásának egyetlen lehetősé-
ge a törvény eltörlése.  

Ezzel a kéréssel aktivisták egy 
nyílt levéllel fordultak az ukrán 

államfőhöz.  
 
 

2013. január 1-től nem a műszaki 
nyilvántartási hivatalok (BTI) 

végzik az ingatlanok adásvétel-
ének állami bejegyzését Ukrajná-
ban – a feladatot ezentúl a köz-

jegyzők látják el. 

A szakértők szerint ez a változás 
jelentős mértékben megkönnyíti 

az ingatlanok tulajdonváltási 
procedúráját, s jóval olcsóbbá 

teszi azt. 
 

 

Folytatódik a szovjet lakossági 
betétek visszafizetése. Mikola 
Azarov ukrán miniszterelnök 

ígéretet tett arra, hogy a pénzügy-
minisztérium rövid időn belül 

átutalja azt az összeget, amelyből 
kárpótolják az egykori becsődölt 
szovjet Takarékbank betéteseit.  
A pénzügyminisztérium a legrö-

videbb időn belül átutalja az adott 
összeget a takarékpénztár számlá-
jára, s folytatódnak a kifizetések. 

A folyósítások megkezdéséről 
tájékoztatni fogják az érintetteket.  

Hír  –válogatás   (az  e lmúlt  hónap legfontosabb híre i )  

A hagyományőrzésről híres szabolcsi település idén második alkalommal rendezte meg 
az Ajaki Nemzetközi Lakodalmas és Hagyományőrző Fesztivál társrendezvényeként 
az„Ajaki Farsangi Disznótoros Fesztivált” 2013. február 3-án. Az egy napos rendez-
vény célkitűzése, a farsangi szokások ápolása mellett a közösségépítés volt.  

A tavalyi rendezvényen több mint húsz csapat vásárolt és vágott 
„közdisznót”, azaz az önkormányzat közmunka programjának 
keretében nevelt sertéseket. Az idén már 22 csapat volt jelen. A 
rendezvényen vidékünket többek között Szilvási Zoltán polgármes-
ter és csapata, Brenzovics László, a KMKSZ alelnöke, a Kárpátal-
jai Megyei Tanács képviselője, valamint Császlócról Roják Mária 
és küldöttsége képviselte. Az ünnepélyes megnyitón Kerekes Mik-
lós, Ajak polgármestere köszöntötte a vendégeket, többek között 
Tállai András belügyi államtitkárt, Brenzovics Lászlót, Vinnai 
Győző Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormánymegbízottat, 
országgyűlési képviselőt, Seszták Oszkárt, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Közgyűlés elnökét, országgyűlési képviselőt, Tóth 

István beregszászi magyar főkonzult és Ajak testvértelepüléseinek vezetőit. A megnyitón Brenzovics László 
elmondta: „Rendkívül fontos szerepet játszanak az önkormányzatok a magyar–magyar kapcsolattartásban, a 
kárpátaljai és anyaországi települések között különösen érvényes ez az ajakiakra. Több kulturális rendez-
vényt is szerveznek közösen, és ezek között a disznótoros fesztivál is rendkívül fontos, hiszen régi falusi 
hagyomány a disznóvágás, és a disznótoros ételek elkészítése, és ezeket a hagyományokat igyekszik átörökí-
teni a mostani rendezvény.”  

A rendezvény keretében Kerekes Miklós, Ajak polgármestere és Ivan Pivkacs, a volóci járási Verbjázs 
(Verebes) polgármestere testvér-települési megállapodást írtak alá, ezzel a Vereckei-hágó tövében fekvő falu 
hivatalosan is Ajak harmadik kárpátaljai testvértelepülésévé vált. Az anyaországi csapatok mellett a két 
korábbi kárpátaljai testvértelepülés, Császlóc és Nagydobrony küldöttségei is bemutatkoztak. Rajtuk kívül 
érkeztek vendégek a felvidéki Tiszaágcsernyőből, az erdélyi Farkaslakáról, a bulgáriai Aheloj és a lengyelor-
szági Hyzne településekről is. 

A disznótoros fesztiválon a zuhogó eső és a sár ellenére is mindenki jól érezte magát. A benevezett fogócsa-
patok többek között olyan disznótoros finomságokat készítettek el, mint az orjaleves, a toroskáposzta, a 

kolbász és hurka, de kínáltak tepertőt és kocsonyát is, 
amelyeket kóstolójegy ellenében a látogatók is megíz-
lelhettek. A bátrabbak emellett hurka- és kolbásztöltési 
tudományukat is összemérhették, de délutánra az is 
kiderült, hogy kinek a lábán van a fesztivál legszebb 
gumicsizmája. Miközben az ételek készültek, a Fölszál-
lott a páva című népzenei tehetségkutató verseny nyer-
tese, a Parapács zenekar húzta a talpalávalót, délután 
pedig a legjobb fogópálinkát díjazták. A rendezvény 
végén eredményt hirdettek a főzőversenyben. Nagydobrony csapata körömpör-
költtel és toroskáposztával nevezett be a megmérettetésre. A zsűri (melyet a Ma-
gyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke vezetett) döntésének értelmében 

Nagydobrony csapata egy harmadik hellyel térhetett haza. A kulturális programról napközben a magyar 
könnyűzenei élet ismert szereplői  (Antal Timi, Tóth Gabi, Dolhai Attila, Kovács Kati) és a hagyományőrző 
ének- és táncegyüttesek gondoskodtak, délután három órától hamisítatlan farsangi mulatozás kezdődött ki-
fulladásig. Köszönet Ajak nagyközségnek a meghívásért, reméljük nem utoljára tettük tiszteletünket a feszti-
válon. 

II. Ajaki Farsangi Disznótoros 

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    

F E B R U Á RF E B R U Á RF E B R U Á R    

   50 gramm 275 hrivnya.  

FEJES KÁPOSZTA VETŐMAG ELADÓ!  
Glória fajta! Erőteljes növekedésű, középkorai (85 napos) érésű hibrid. A fej 

gömbölyű, jól zárt, kékeszöld színű, 2,5-4 kg átlagsúlyú, torzsája rövid. Felrepedésre nem 

hajlamos. Korai szabadföldi termesztésre ajánlott.           

Érdeklődni az alábbi számon lehet:  
068-229-37-42 

A Falu Disznótora (Biatorbágy) 
2013. január 26-án 
Biatorbágy megren-
dezte a A Falu Disz-
nótora című ren-
dezvényt melyre 
Nagydobrony is 
meghívást kapott. 

A testvér települési szerződés kötés előtt álló vá-
rosban elsőként rendeztek hasonló eseményt. 
Helyszíne a méltán híres „Faluház” volt, házigaz-

dája pedig Néder Norbert.  A program 8 órakor 
vette kezdetét a disznók levágásával. Eközben 
ismert fotóművész Fotószínháza volt megtekinthe-
tő. Eközben a Babuka játszóház és kézműves 
foglalkozás szórakoztatta a gyerekeket. 13 órától 
Biatorbágyi Népdalkör énekelt és fellépett a Böllér 
Band. A disznótoros ételeket a pénztárban meg-
váltott "böllérfillérel" vásárolhatták a vendégek. A 
délelőtt folyamán: pecsenyét, flekkent, majd orja-
levest, hurkát, kolbászt, toroskáposztát, körmös 
csülökpörköltet főztek. 

2013. február 21-én a Nagydobronyi Kép-
viselői Testület megtartotta soron követke-
ző gyűlését! Az alábbi napirendi pontokat 
vitatták meg: 

1. „Aranyosdombi” földek kiadása: Egy 
korábbi közgyűlés döntésének értelmében, 
az említett területen 25 szotekes földeket 
adnak azoknak, akik ezt kérvényezték. 122 
kérvény közül 11 volt elutasítva amiatt, 
hogy a kérvényezők már rendelkeznek ház-
táji kiegészítéssel (mezőgazdasági használat 
céljából). A közgyűlés döntésének értelmé-
ben a kérvényezők csak úgy kaphatják meg 
ezen földeket, ha kötelezettséget vállalnak, 
hogy 2 éven belül privatizálják és megmű-
velik a földet. Ellenkező esetben a földeket 
visszaveszi a község.   

2. Föld kérvények: Szanyi-Szabó Sándor 
korábban kérvényezte a „Vasas” üzlet föld-
területének megvásárlását, melyet el is foga-
dott a képviselői közgyűlés. Most elkészült 

a hivatalos árbecslés, mely 103 670,10 hr. 
Ennyiért veheti meg a községtől. Az említett 
összeget jóváhagyták.  

3. Polgárőrség helyzete: bizonyára min-
denki észrevette, hogy a polgárőrség mun-
kája „akadozik”. Sajnos sokan nem érzik 
fontosnak a falunk védelmét, és csak akkor 
jut eszükbe mikor lopásokról hallanak. So-
kan teszik fel ilyenkor a kérdést „ Hol van a 
polgárőrség?” A helyzet az, hogy az utca-
képviselők zöme nem tudott összeszedni 4-5 
embert, mikor rájuk esett a szolgálat (24 
naponta egyszer). Ezért a képviselők úgy 
döntöttek: ideiglenesen felfüggesztik a pol-
gárőrséget és egy későbbi időpontban újra 
tárgyalják majd. Köszönet azoknak akik 
eddig is komolyan vették a falunk, értékeink 
védelmét.  

4. Egyéb föld kérvények: Katona János 
lemondott a „karier” (azon terület ahonnan a 
téglagyártáshoz szükséges agyagot kitermel-
ték) területről. A tanács elfogadta kérését!  

.                   További képek weboldalunkon! 

Beregszászi járás,  

Bátyú, Vasút út  39 

Mob.: +380-976157675 

                                   

KEDVES HÁZASULANDÓ FIATALOK! 
Kedves érdeklődők és leendő ügyfeleink! 

       Esküvői ruhaszalonunkba megérkeztek a 2013-as év legújabb modelljei. 

Nyitva tartás: hétfő-szombat 9:00– 18:00-ig. Vasárnap szabadnap 

Időpont egyeztetés telefonon! 

Menyasszonyi ruhák, menyecskeruhák, koszorús
– és kísérő valamint báli– és gyerekruhák széles 
választékban megvásárolhatók és bérelhetők a 

legkedvezőbb áron.  
Különleges akciókkal várjuk a menyasszonyokat. 

Ugyanitt működik virágüzletünk, ahol 
menyasszonyi és alkalmi csokrokat, kitűző-

ket, és autódíszítést vállalunk. 

Facebookon: „Menyasszonyi ruhaszalon Bátyú” 

M Á R K U S  É V A  

Képviselői Közgyűlés 
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 A Nagydobronyi  Községi  Tanács hí re i  

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

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

Nagydobronyba új állatorvos van kinevezve: Kun István. Ezentúl az ő feladata az állatok 
gyógyítása, regisztrációja és azonosítása. Megtalálható Nagydobronyban a községházán és 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.  

Bizonyára mindenki észre vette az „Nagydobrony” újság kézbesítése körül zajló nehézsége-
ket, 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. Az újság kézbesítését az adott utcákhoz tartozó  képviselők végzik.  
 

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!!! 

XIII. Beregszászi Nemzetközi Borfesz�vál  

2013.03.08 - 2013.03.10  

2012. március 8-10. között immár 13. alkalommal bor-

fesztivált rendeznek Beregszászon. 

2013. március 8. péntek:  

8.00 „Szeresd a bort, mert a barátság itala" Tájjellegű 

borok kiállítása és vására. 

8.00 „Szeresd a bort, mert álmaid dajkája. Vele emléke-

zel..." Beregvidék szőlészetének és borászatának múltja, 

jelene. Konferencia, Beregvidéki Múzeum. Bethlen 

Gábor u. 1. (pincehelység). 

8.30–12.00 „Aki bort iszik, géniusszá válik." A XIII. 

Beregszászi Borverseny minősítésre szánt borainak 

leadása (EcotradeInform Ltd. irodája, a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Kölcsey Ferenc 

Szakkollégiumának bejárata, I. Franko u. 2.) 

10.00 Borászati eszközök kiállítása és vására. 

10.00 „A bor a lelket csodás igék kimondásának képes-

ségével ajándékozza meg." Könyvkiállítás és -vásár. 

10.00 „Szeresd a bort, benne rejlik a hosszú élet tit-

ka." (Kárpátaljai sajtok bemutatása (szelickij, brinza, 

urda stb.) 

10.00 „A bor az élet vize, az örök fiatalságé" 

A bor mint táplálék. Vendéglátósok bemutatkozója: 

borok és borkorcsolyák. A hamuban sült pogácsától, 

aszalt gyümölcsökből és magvakból készült „reform" 

édességeken át a sajtos rulettig. 

„A bor testnek és léleknek istenáldotta orvossága." 

Pláne, ha akad hozzá finom harapnivaló! 

11.00 Borok és ételek. Bor és ihlet. Borkóstolóval egy-

bekötött bemutató. 

14.00 Emlékezzünk régiekről. Dr. Linner Bertalan neves 

beregszászi szőlőnemesítő borász, sebész főorvos mell-

szobrának megkoszorúzása (Linner Bertalan u. 1. a 

kórház kertjében). Egész nap: Kulturális program. Zene-

karok bemutatkozása. Tombolajáték. 

2013. március 9. szombat 

8.00 Itt a bor, benne világnak kincse forr... Tájjellegű 

borok kiállítása és vására (Kossuth tér). 

9.00 Borászati eszközök kiállítása és vására. 

9.45 Ünnepélyes felvonulás a meghívott vendégek rész-

vételével. Gyülekező a római katolikus templomnál. (II. 

Rákóczi Ferenc tér 3.) 

10.00 A XIII. Beregszászi Nemzetközi Borfesztivál 

ünnepélyes megnyitója. A Beregszászi Szent Vencel 

Borrend új borlovagjainak és udvarhölgyeinek avatása. 

Erő, szépség, zamat, hűség, óság. A XIII. Beregszászi 

Borverseny eredményhirdetése és díjátadás. (Helyszín a 

városi művelődési ház előtti nagy színpad.) 

17.00 Mindenki táncol. Utcabál a Kossuth téren 

Bor és gasztronómia. A fesztivál mesterszakácsa. A 

leglátogatottabb stand. Díjátadás. Egész nap: Kulturális 

program. Zenekarok bemutatkozása. Tombolajáték. 

2013. március 10. vasárnap 

8.00 Tüzes, mint ifjú babám... Tájjellegű borok kiállítá-

sa és borkóstolóval egybekötött vetélkedő. 

10.00 Áldást kérünk a szőlészek-borászok munkájára. 

Szent mise a római katolikus templomban. (II. Rákóczi 

Ferenc tér 3.) 

11.00 A vendégek hazautazása. 

A rendezvények helyszíne a város központja (Hősök 

tere, Kossuth tér, Széchenyi és Franko u.) 

Kulturál is  programajánló   

Meghirdette idei nyílt pályázatait a Bethlen 
Gábor Alap. Pályázni négy kategóriában 
lehet: „A magyar kultúráért és oktatásért”, 
a „Szülőföldön magyarul”, „2013 a külhoni 
magyar kisiskolások éve”, és a 
„Határtalanul!” felhívások keretében.  
A legtöbb pályázati beadványra az első kate-
góriában lehet számítani. E felhívás célja a 
Magyarország határain kívül élő magyarság 
szülőföldjén való boldogulásának, Magyaror-
szággal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának 
és fejlesztésének előmozdítása, magyar nem-
zeti azonosságtudatának megerősítése az ok-
tatás és a kultúra támogatása által. A felhívás 
a magyarság összetartozása jegyében értékte-
remtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi ered-
ményt felmutatni tudó programok megvalósí-
tására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző 
igényes, minőségi pályázatok támogatásával.  
A bgazrt.hu oldalon elérhető kiírás értelmé-
ben pályázni lehet a magyar közösség céljait 
szolgáló kulturális és oktatási programok tá-
mogatására, a magyar közösség céljait szolgá-
ló írott és elektronikus média, könyvkia-
dás  támogatására, fejlesztésekre és ingatlan-
beruházásokra, továbbá civil szervezetek, 
illetve egyház által  

 

fenntartott oktatási, gyermekjóléti, kulturális 
és szociális intézmények működésének támo-
gatására. Egy pályázó pályázati tárgyként 
csak egy pályázatot nyújthat be, de  összesen 
legfeljebb 10 millió forint támogatásban ré-
szesülhet. Erdély, Felvidék, Vajdaság és Kár-
pátalja esetében 600 000 Ft és 5 000 000 Ft 
közötti összeg kérhető egy pályázati kategóri-
ában. Horvátország és Szlovénia esetében ez 
200 000 – 5 000 000 Ft között van. Jelen pá-
lyázati felhívás támogatási keretösszege 400 
millió forint. A 600 000 Ft-nál kisebb költség-
vetésű programok támogatására az Alapkeze-
lő Erdélyben, Felvidéken, Vajdaságban és 
Kárpátalján lebonyolító szervezetek közremű-
ködésével, önálló nyílt pályázati felhívást 
jelentetett meg. Ám fontos tudnivaló, hogy 
egy pályázó által készített azonos tartalmú 
pályázat – akár csökkentett költségvetési tar-
talommal is – nem nyújtható be a helyi lebo-
nyolító szervezetek közreműködésével kiírt 
pályázatra és az Alapkezelő által kiírt közpon-
ti pályázatra egyaránt. Amennyiben ez meg-
történik, az Alapkezelő mindkét pályázatot 
kizárja. A pályázatok beadására 2013. márci-
us 13-ig van mód. 

Meghirdette pályázatait a Bethlen Gábor Alap   

Az Ukrán Fegyveres erők fel-
hívása azoknak szól akik kellő 
elhivatottságot éreznek ma-
gukban és szeretnének biztos 

anyagi háttért biztosítani maguknak és csa-
ládjuknak. Akik sze-
retnének zsoldos kato-
naként dolgozni azok-
nak az alábbi három 
városban van lehető-
ség.  

 
Bahcsiszaraj (Бахчисарай, Krími Au-
tonóm Köztársaság középső részén 
található) 

200 betöltetlen állás van! Az alábbi helyekre 
keresünk zsoldosokat: 

Ungvár  (Ужгород, Kárpátalja) 

200 betöltetlen állás van! Az alábbi helyekre 
keresünk zsoldosokat: 

 
Munkács (Мукачево, Kárpátalja) 

30 betöltetlen állás van! Az alábbi helyek-

re keresünk zsoldosokat:  

Az ukrán katonai vezetés tervei szerint a hadsereg 
2017-re 80-85 százalékban szerződéses katonákból 
áll majd, a teljes átállás pedig valamikor 2025-re 
megy végbe. Pavlo Lebegyev védelmi miniszter  
elmondása szerint 2013-ban az Ukrán Fegyveres 
Erők alapvető változásokon megy majd keresztül, a 
strukturális átalakításokkal kezdik, a szakemberek 
hatékonyabb felkészítésével folytatják, miközben 
megszüntetik a kötelező sorozást, amelynek helyét 
fokozatosan felváltja a szerződéses rendszer.  

Az Ukrán katonaság felhívása 

Főőrmester 4000 gr havi fizetés 

Szakasz  parancsnok 3800 gr havi fizetés 

Mérnök 3024 gr havi fizetés 

C kategóriás sofőr 3024 gr havi fizetés 

Kémikus 3024 gr havi fizetés 

Sofőr 1504 gr havi fizetés 

Elektromérnök 1504 gr havi fizetés 

Mérnök 3024 gr havi fizetés 

C kategóriás sofőr 3024 gr havi fizetés 

Kémikus 3024 gr havi fizetés 

Operátor 1502 gr havi fizetés 

Sofőr 1502 gr havi fizetés 

Dízel gép szerelő 3022 gr havi fizetés 

Rádióállomás vezető 2057 gr havi fizetés 

Telefonközpont vezető 1828 gr havi fizetés 

A NAGYDOBRONYI KÖZSÉGI TANÁCS KÖZLEMÉNYE 

2013. Január 1-től a Nagydobronyi Kommunális Vállalat felfüggesztette tevékenységét. A 
Községi Tanács döntésének értelmében: a továbbiakban a szemét elszállítását és a szemét-
lerakó karbantartását, valamint a szemétdíj beszedését és a temetők karbantartását Szanyi 

János vállalkozó végzi. A befizetés változatlanul Ráti Anitánál lehetséges! Az utcai világí-
tás karbantartása és egyéb munkálatok Ráti József vállalkozó feladata! 

További információ: 050-938-90-88 

 FELHIVÁS 

Felszólítjuk azokat a Nagydobronyi lakososokat, akik a falunk körül fekvő mezőkön, kivágják a 
bokrokat, fákat, takarítsák össze maguk után a hulladékot, ne hagyják az utakon. Ezzel járhatatlanná 

teszik a mezei utakat.  Akiket tetten érünk pénzbírsággal fogjuk büntetni.  

2013-ban a „Nagydobrony Ekotechnik” nagy-
szabású építkezésre készül Nagydobronyban. A 
faluban egy 4,8 megawatt napelem telepet ké-
szül építeni. Két fázisban fogják az építkezése-
ket levezetni: 

- első fázisban egy 1 megawattos teljesítményű 

telep lesz felépítve, 

 - második fázisban pedig pluszban még 3,8 

megawattos telep épül fel. 

 Az egész építkezés Nagydobronyban 12,5 ha 
területen fog zajlani, a területet a cég pedig 49 
évig fogja bérelni.  A részletes tervrajz elkészí-
tésének megrendelője a Nagydobronyi Községi 
Tanács, a végrehajtója pedig a 
„Zakarpatrekonsztrukcija nevű” cég. 

Célok: a hatályos törvények alapján kiválasztani 

a megfelelő területet és ott folytatni az építke-
zést, továbbá a fosszilis energia felhasználás 
költségeit csökkenteni az alternatív energia 
előállítás kapcsán. Az egész infrastruktúra több 
építményből áll: napelem cellák, irányító köz-
pont, raktár és más épületek.  Nagy előnye az 
ilyen jellegű áramtermelésnek, hogy nem lesz 
semmilyen légköri szennyezés, így ökológiailag 
tiszta áram készül. A település számára pozití-
vum lesz az is, hogy legalább 15 új munkahely 
létesül, valamint az adó és a földbérlés által a 
helyi költségvetés is jelentősen növekedni fog. 

A „Nagydobrony Ekotechnik” cég kötelezettsé-
get vállal hogy a tervekben, tervrajzokban rögzí-
tett lépéséket betartja.   

Elérhetőségek: 64-22-28, 050-372-11-10. 

Nagydobrony Ekotechnik 
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Lakatos Mila (Sumna 18)Lakatos Mila (Sumna 18)Lakatos Mila (Sumna 18)Lakatos Mila (Sumna 18)    
Badó Viola (Rákóczy 50)Badó Viola (Rákóczy 50)Badó Viola (Rákóczy 50)Badó Viola (Rákóczy 50)    
Misák Valér (Kisdoboronyi út 7)Misák Valér (Kisdoboronyi út 7)Misák Valér (Kisdoboronyi út 7)Misák Valér (Kisdoboronyi út 7)    
Vas Tamás (Felvég 10)Vas Tamás (Felvég 10)Vas Tamás (Felvég 10)Vas Tamás (Felvég 10)    
Farkas Jenő (Garb 21)Farkas Jenő (Garb 21)Farkas Jenő (Garb 21)Farkas Jenő (Garb 21)    

Molnár Karina (Felvég 16)Molnár Karina (Felvég 16)Molnár Karina (Felvég 16)Molnár Karina (Felvég 16)    
Szilvási Szabolcs (Kossuth 84)Szilvási Szabolcs (Kossuth 84)Szilvási Szabolcs (Kossuth 84)Szilvási Szabolcs (Kossuth 84)    
Molnár Milán (Kossuth 48)Molnár Milán (Kossuth 48)Molnár Milán (Kossuth 48)Molnár Milán (Kossuth 48)    
Horváth Viktor (Juzsna 12)Horváth Viktor (Juzsna 12)Horváth Viktor (Juzsna 12)Horváth Viktor (Juzsna 12)    
Farkas Erika (Juzsna 7)Farkas Erika (Juzsna 7)Farkas Erika (Juzsna 7)Farkas Erika (Juzsna 7) 

w w w . n a g y d o b r o n y . c o m . u a  w w w . n a g y d o b r o n y . c o m . u a  

Köszöntők 

Ráti AnitaRáti AnitaRáti AnitaRáti Anita    
    

Vaszilcsenkó RóbertVaszilcsenkó RóbertVaszilcsenkó RóbertVaszilcsenkó Róbert    

A Nagydobronyi Községi Tanács ezúton szeretné kö-
szönteni  azokat a munkatársait és képviselőit, akik 

nemrégiben  
ünnepelték/ünneplik  születésnapjukat:  

 

Búcsúzunk  falunk e lhunytaitólBúcsúzunk  falunk e lhunytaitólBúcsúzunk  falunk e lhunytaitólBúcsúzunk  falunk e lhunytaitól     
Pinte András (Virág 7)Pinte András (Virág 7)Pinte András (Virág 7)Pinte András (Virág 7)    
Deák Zsuzsanna (Kisdobronyi  út 44)Deák Zsuzsanna (Kisdobronyi  út 44)Deák Zsuzsanna (Kisdobronyi  út 44)Deák Zsuzsanna (Kisdobronyi  út 44)    
Szanyi Erzsébet (Király 7)Szanyi Erzsébet (Király 7)Szanyi Erzsébet (Király 7)Szanyi Erzsébet (Király 7)    
Géci Erzsébet (Csongor út 44)Géci Erzsébet (Csongor út 44)Géci Erzsébet (Csongor út 44)Géci Erzsébet (Csongor út 44)    
Nyomó Ferenc (Csongor út 26)Nyomó Ferenc (Csongor út 26)Nyomó Ferenc (Csongor út 26)Nyomó Ferenc (Csongor út 26)    

Repkó Ernő (Csongor út 88)Repkó Ernő (Csongor út 88)Repkó Ernő (Csongor út 88)Repkó Ernő (Csongor út 88)    
Katona József (Tábla út 36)Katona József (Tábla út 36)Katona József (Tábla út 36)Katona József (Tábla út 36)    
Katona Sándor (Béke 39)Katona Sándor (Béke 39)Katona Sándor (Béke 39)Katona Sándor (Béke 39)    
Molnár  Mária (Kossuth 52)Molnár  Mária (Kossuth 52)Molnár  Mária (Kossuth 52)Molnár  Mária (Kossuth 52) 

Egy gyermekben üzenet.Egy gyermekben üzenet.Egy gyermekben üzenet.Egy gyermekben üzenet.    

Egy gyermekben üzent hajdan a Szeretet, 

Lehet minden gyermek azóta üzenet. 

Hogy a Mindenható kegyelme még miénk, 

Fogadjuk gyermeki lelkülettel ezért. 

Emberpalántáink legyenek kezében, 

Hogy formálódjanak igaz értelemben. 

Örök hála ezért megtartó Urunknak, 

Hogy Ő vetésünknek növekedést adhat.     
                                                                    

    H. Mária, 2013. január 15.H. Mária, 2013. január 15.H. Mária, 2013. január 15.H. Mária, 2013. január 15.    

Február 7-én ünnepelte születésnapját 

Szanyi VivienSzanyi VivienSzanyi VivienSzanyi Vivien    

    

    

    

    

    

    

    

    

Ebből az alakalomból köszöntik őt szülei, testvére 

Ádám, nagyszülei és keresztszülei. 

Szellő szárnyán szálló idő e szép naphoz veze-Szellő szárnyán szálló idő e szép naphoz veze-Szellő szárnyán szálló idő e szép naphoz veze-Szellő szárnyán szálló idő e szép naphoz veze-

tett.tett.tett.tett.    

Szívem Imádságát suttogja a szeretet.Szívem Imádságát suttogja a szeretet.Szívem Imádságát suttogja a szeretet.Szívem Imádságát suttogja a szeretet.    

Kérem a jó Istent, óvjon, védjen tégedet.Kérem a jó Istent, óvjon, védjen tégedet.Kérem a jó Istent, óvjon, védjen tégedet.Kérem a jó Istent, óvjon, védjen tégedet.    

Adjon neked Egészséget, hosszú boldog életet.Adjon neked Egészséget, hosszú boldog életet.Adjon neked Egészséget, hosszú boldog életet.Adjon neked Egészséget, hosszú boldog életet.    

Boldog Születésnapot!!!Boldog Születésnapot!!!Boldog Születésnapot!!!Boldog Születésnapot!!!    

A napokban ünnepelte  5.-ik születésnapját 

Misák LiliMisák LiliMisák LiliMisák Lili    

 

Ebből az alkalomból kö-

szöntik őt szülei és nagy-

szülei.  

    

    

    

Legyen egészséged, tudjál boldog lenni,Legyen egészséged, tudjál boldog lenni,Legyen egészséged, tudjál boldog lenni,Legyen egészséged, tudjál boldog lenni,    

és a szívedet soha ne bántsa meg senki!és a szívedet soha ne bántsa meg senki!és a szívedet soha ne bántsa meg senki!és a szívedet soha ne bántsa meg senki!    

Születésnapod is legyen örömnek napja,Születésnapod is legyen örömnek napja,Születésnapod is legyen örömnek napja,Születésnapod is legyen örömnek napja,    

kívánjuk, hogy a sors ezeket megadja! kívánjuk, hogy a sors ezeket megadja! kívánjuk, hogy a sors ezeket megadja! kívánjuk, hogy a sors ezeket megadja!     

Bakk Anita Bakk Anita Bakk Anita Bakk Anita (Vásártér 2) és Gál Viktor Gál Viktor Gál Viktor Gál Viktor (Kisdobrony) 
(2013. március 9) 

 

 

 

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

FELHÍVÁS! 
Remény van Badó Béla felépülésére. 

Műtétre valamint hosszú és drága keze-
lésre van szükség.  

Ezért gyűjtést szervezünk a részére!!! 
Ha önnek lehetősége van és szeretné őt 
támogatni a gyógyulásban, kérjük, jut-

tassa el adományát a családnak. 
(Kisdobronyi út 107) 

 
Előre is köszönjük. 

Jubileumi születésnapja alkalmából a  
községháza kollektívája köszönti  

Balog Erzsébetet Balog Erzsébetet Balog Erzsébetet Balog Erzsébetet     
a Községi Tanács volt munkatársát.  

Egyre csak peregnek a napok az évek homokóráján,Egyre csak peregnek a napok az évek homokóráján,Egyre csak peregnek a napok az évek homokóráján,Egyre csak peregnek a napok az évek homokóráján,    

Lassan fogyó kanócként az élet égő gyertyáján.Lassan fogyó kanócként az élet égő gyertyáján.Lassan fogyó kanócként az élet égő gyertyáján.Lassan fogyó kanócként az élet égő gyertyáján.    

Amit máig megéltél, majd emlékké kövülnek,Amit máig megéltél, majd emlékké kövülnek,Amit máig megéltél, majd emlékké kövülnek,Amit máig megéltél, majd emlékké kövülnek,    

Akár jók, rosszak, keserűek, vagy szépek.Akár jók, rosszak, keserűek, vagy szépek.Akár jók, rosszak, keserűek, vagy szépek.Akár jók, rosszak, keserűek, vagy szépek.    

De felejtsd el mi fájt, csak a jókra emlékezzél,De felejtsd el mi fájt, csak a jókra emlékezzél,De felejtsd el mi fájt, csak a jókra emlékezzél,De felejtsd el mi fájt, csak a jókra emlékezzél,    

Letévén a terheidet, az utadon továbblépjél!Letévén a terheidet, az utadon továbblépjél!Letévén a terheidet, az utadon továbblépjél!Letévén a terheidet, az utadon továbblépjél!    

Lásd nem hiábavaló a céltudatos, küzdő élet.Lásd nem hiábavaló a céltudatos, küzdő élet.Lásd nem hiábavaló a céltudatos, küzdő élet.Lásd nem hiábavaló a céltudatos, küzdő élet.    

Ha minden rezdülését áthatja az igaz szeretet.Ha minden rezdülését áthatja az igaz szeretet.Ha minden rezdülését áthatja az igaz szeretet.Ha minden rezdülését áthatja az igaz szeretet.    

Íme, újabb mérföldkőhöz érkeztél eme mai napon,Íme, újabb mérföldkőhöz érkeztél eme mai napon,Íme, újabb mérföldkőhöz érkeztél eme mai napon,Íme, újabb mérföldkőhöz érkeztél eme mai napon,    

Kívánjuk Neked, hogy továbbra légy nagyon!Kívánjuk Neked, hogy továbbra légy nagyon!Kívánjuk Neked, hogy továbbra légy nagyon!Kívánjuk Neked, hogy továbbra légy nagyon!    

Örülj szívből mindannak, amit Isten Neked adott,Örülj szívből mindannak, amit Isten Neked adott,Örülj szívből mindannak, amit Isten Neked adott,Örülj szívből mindannak, amit Isten Neked adott,    

S fogadd most köszöntésünk: S fogadd most köszöntésünk: S fogadd most köszöntésünk: S fogadd most köszöntésünk: Boldog Születésnapot!Boldog Születésnapot!Boldog Születésnapot!Boldog Születésnapot!    

    

Üdvözöl jük községünk újszülötte it ! ! !Üdvözöl jük községünk újszülötte it ! ! !Üdvözöl jük községünk újszülötte it ! ! !Üdvözöl jük községünk újszülötte it ! ! !     

Bak Bernadett Bak Bernadett Bak Bernadett Bak Bernadett (Virág út 19) és Kill Eduárd  Kill Eduárd  Kill Eduárd  Kill Eduárd  (Eszeny) 
(2013. március 16) 

Hidi Anita Hidi Anita Hidi Anita Hidi Anita (Éger út 26) és Bátyi József Bátyi József Bátyi József Bátyi József (Kucsárka 23) 
(2013. március 23) 

A Gyógyító Méz 

Amit a mézről tudni kell: 
- magas szénhidrát tartalmának köszönhetően a leghatékonyabb termé-
szetes energiaforrás 
- 80 %-ban szőlőcukorból, és gyümölcscukorból áll, melyek egyszerű 
cukrok, így kímélik a májat és a hasnyálmirigyet, ezért a legjobb, ha 
édesítésre répacukor helyett mézet használunk 
- rendkívül gyorsan, közvetlenül a bélből szívódik fel 
- vértisztító hatása miatt fiatalítja, frissíti a szervezetet 
- kiváló segítség nemcsak a fáradtság, de a különböző betegségek leküz-
désében is 
- a méz szinte az összes ásványi anyagot tartalmazza, amely az emberi 
szervezet működéséhez szükséges 
- a vérben kimutatható 24 elem közül 22 megtalálható benne 
- a sötétebb mézek, mint a fenyő vagy a pitypang, gazdagabbak ásványi 
elemekben, vasban, rézben és mangánban 
- a száraz, sötét, hűvös helyen, zárt üvegben tárolt méz két évig is képes 
megőrizni vitamintartalmát 
- magas B1, B2, B6, C vitamin, folsav 
 
A méz rendszeres fogyasztása elősegíti a vérképződést, gyarapítja az 
immunrendszer vérképző sejtjeit. Belsőleg 1 - 3 evőkanál pótolja a cuk-
rot, nyugtat. Külsőleg jó sebelzárást biztosít. Gyógyhatása csak a jól 
kezelt méznek van, amely természetes eredetű, nem melegített, nem 
manipulált. Baktériumölő hatását enzimei, magas káliumtartalma és aro-
maanyagai biztosítják.  

*Szívbetegség: A mézet keverje össze törött fahéjjal, és lekvár helyett ezt kenje a 
kenyérre. Fogyassza rendszeresen. Csökkenti a koleszterinszintet, és véd az in-
farktus ellen. Akik már átestek infarktuson, és rendszeresen fogyasztják ezt a a 
keveréket, nagy az esélyük arra, hogy következő roham nem, vagy csak később 
következik be. Ezen kívül könnyíti a légzést és erősíti a szív munkáját. Ameriká-
ban és Kanadában ezzel gyógyítják azokat a betegeket, akiknek koruk miatt ereik 
már nem annyira rugalmasak. A méz és a fahéj visszaadja az erek rugalmasságát. 
*Artritisz: Az ízületi kopásban szenvedő betegek reggel, délben és este egy pohár 

meleg vízbe tegyenek két kanál mézet és egy kanál törött fahéjat. A krónikus 
artritisztől is megszabadulhatnak, ha rendszeresen  fogyasztják. A copenhaveni 
egyetemen végzett felmérés szerint 200 beteg közül az ital fogyasztása után 73 
beteg teljesen megszabadult a fájdalomtól, és azok, akik nem tudtak járni, fájda-
lom nélkül közlekedtek. 
*Hólyagfertőzés: Egy pohár langyos vízbe tegyen két kanál mézet és egy kanál 
törött fahéjat. Megszünteti a húgyhólyag és a húgyutak fertőzését.  
*Fogfájás: Öt kanál mézet keverjen össze egy kanál törött fahéjjal, naponta há-
romszor tegyen a masszából a fájós fogra. A fájdalom elmúlik. 
*Koleszterinszint: Két kanál mézet és három teáskanál törött fahéjat keverjen 
össze 2 dl forró vízzel. Két órán belül 10 százalékkal csökkenti a koleszterinszin-
tet. Ha naponta háromszor alkalmazza, a krónikus magas koleszterinszint lecsök-
ken. Ha naponta fogyaszt mézet, megakadályozza a koleszterinszint emelkedését. 
*Megfázás: Ha gyakran megfázik, három napon keresztül naponta háromszor 
egyen egy kanál mézet és negyed kanál törött fahéjat. Gyógyítja a megfázást, a 
krónikus köhögést és megtisztítja a légcsövet. 
*Gyomorpanaszok: A méz és a törött fahéj keveréke gyógyítja a gyomorfájdal-
mat és megakadályozza a gyomorfekély kialakulását. 
*Az immunrendszer erősítése: A méz és a fahéj rendszeres fogyasztása erősíti 
az immunrendszert, védi a szervezetet a vírusok, baktériumok ellen. A mézben 
nagyon sok vitamin és vas van. Rendszeres használata erősíti a fehér vérsejteket a 
baktériumokkal és a vírusokkal folytatott harcban. 
*Nehéz gyomor: Egy kanál fahéj 2 kanál mézzel keverve megakadályozza a 
gyomorsav túlzott termelődését. 
*Nátha: Spanyol tudósok rájöttek, hogy a méz olyan természetes anyagokat tar-
talmaz, amelyek megölik a nátha baktériumtörzseit. 
*Pattanás: Három kanál mézet és egy kanál fahéjat keverjen össze. Lefekvés 
előtt kenje be vele a pattanásokat, majd mossa le meleg vízzel. Ha naponta elvégzi 
ezt a műveletet, egy héten belül eltűnnek a pattanások. 
*Bőrfertőzés:  A méz-fahéj páros gyógyítja az ekcémát, az övsömört és a bőrfer-
tőzés minden formáját. 
*Fogyás: Reggel éhgyomorra fél órával a reggeli előtt, este pedig lefekvés előtt 
igyon meg egy mézes fahéjas italt. Rendszeres fogyasztása csökkenti a súlyt a 
rendkívül kövérek esetében is. Még akkor is megakadályozza a zsír lerakódását, 
ha nagyon zsíros ételeket fogyaszt. 
*Krónikus fáradtság: A testi erőt legjobban, a mézben lévő cukor regenerálja. A 
mézet és fahéjat fogyasztó idős emberek erősebbek és mozgékonyabbak. Ha délu-
tán három óra körül fogyasztunk el ilyen italt, egy héten belül helyreáll a szerve-
zet vitalitása.  

A Miniszteri Kabinet zárt ülésén elfogadták a módosított 

közlekedési szabályzatot. A számos változtatást tartalmazó 

új szabályzat április 15-től lép érvénybe. Bevezették például a 

pázsit (füvesített terület) és a manőverezés (elindulás, sávváltás, 

jobbra vagy balra kanyarodás, fordulás, tolatás, útszéli leállás) 

fogalmakat. A füvesített területeken ezentúl tilos lesz a parkolás 

és a leállás – írja a Kommerszant-Ukrajina. Az új KRESZ az 

esti időszak alatt a napnyugtától napkeltéig terjedő időszakot 

érti. A változtatások értelmében az útjelző táblák előnyt élvez-

nek az útburkolási jelzésekkel szemben. Többek között olyan 

útjelző táblákat vezetnek be, mint a villamosmegálló, villamos-

megálló vége, templom, ipari terület, illetve a szabálysértések 

fénykép- és video rögzítésére figyelmeztető jelzések. A fehér és 

a sárga útburkolati jelzéseket kékkel (parkolóhely az úttesten), 

narancssárgával (ideiglenes jelzés) bővítik. Az október 1-től 

május 1-ig tartó időszakban lakott területen kívül minden gép-

jármű világítással vagy tompított fényszóróval köteles közle-

kedni. Kiiktatták a fényvisszaverő mellények kötelező viseletét 

a gépjárművét az esti időszakban elhagyó gépjárművezetők 

számára. Továbbra sincs egyértelmű szabályozás az évszaknak 

megfelelő gumiabroncsok cseréjére vonatkozóan. 

                                     

Módosították az ukrán KRESZ-t 

        A Mukachevo.net nyomán.  

Az elmúlt napokban a Nagydobronyi Sporthorgász Egyesület 

elvégezte a tavaszi haltelepítést két általuk használt területen. 

A most telepített több mint 

1600 db hal kizárólag 0,5 kilós 

pontyokból állt. A téglagyári 

tóba  94 kg pontyot a körpa-

takba pedig 219 kg telepítet-

tek. A telepítést követően hat napig pontyfogási tilalom volt. 

A telepítésből az egyesület legaktívabb tagjai örömmel vették 

ki részüket.  

Tavaszi haltelepítés 
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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 

WALENTA ISTVÁN 

Lapunk megjelenését  
támogatja a  

Nagydobronyi Községi  
Tanács. 

 

Állami bejegyzési bizonylat ZT № 416/08 

21.07.2006 

Ofszetnyomás egy nyomdai ív.  

Példányszám 1300. 

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. 

Apró-  Hirdetések  

Kárpitozott bútorok felújítását  és átalakítását vállaljuk! 
Székek, fotelek, rekamiék, sarokrészek. 

Elérhetőség Nagydobrony, Szanyi M. Béla és Bercik István 
Tel.: 099-2750962, 066-768-2940 

w w w . n a g y d o b r o n y . c o m . u a  w w w . n a g y d o b r o n y . c o m . u a  

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 szabadföldi paradicsom szaporítására sor kerülhet palántaneve-
léssel és helyrevetéssel. Vidékünkön a palántaneveléssel történő 
szaporítás a meghatározó jelentőségű. Helyrevetés esetén a vető-
mag ára, a bizonytalan kelés és a késői betakarítás lehet korlátozó 
tényező. A palántanevelés oldalfüggönyös fóliasátrakban oldható 
meg legbiztonságosabban, ám a gazdák többsége a sátrat jövedel-
mezőbben kihasználva – inkább a fóliaágyásos megoldást választ-
ják.  A paradicsom palánta nevelése nagy szakértelmet kíván, mert 
a nyurgulásra hajlamos. A célunk pedig zömök, edzet, szívós szárú 
palánta nevelése. A palántanevelés időtartalma a fagyos szentek 
utáni (május 15) kiültetésre 4-6 hét. A hektáronkénti növényszám 
fajtától függően 35-50 ezer darab. Szántóföldi tömegtermesztésre 
1m2-n 700-900 drb. palánta nevelhető fel elfogadható minőségben, 
így 1 ha paradicsom termőterület beültetéséhez 50-70 m2-
 palántanevelő felület szükséges. A vetőmagigény palántanevelés-
sel történő szaporítás esetén 0,25 kg/ha. Vetés előtt az ágyás felüle-
tét asztal simaságúra dolgozzuk el. A vetés mélysége 1-1,5cm le-
gyen, figyeljünk az egyenletes vetésmélységre mint az egyöntetű 
kelés biztosítékára. A vetés után simahengert alkalmazzunk, vagy 
lapáttal lapogassuk le az ágyást. Previkúros (0,25%) beöntözést 

végezzünk a palántadőlés kórokozói ellen – 10l/4m2. Devrinol 
gyomírószert (0,3g/m2) permetezzünk a talajra a gyomosodás meg-
akadályozására. A Devrinol a csírázásnak induló gyom magvakat 
pusztítja. A paradicsommag 8-10 nap múlva kel ki, a gyommagvak 
pedig előbb. Ezeket totális gyomírószerekkel (Reglon TurboS, 
Finale) leperzselhetjük a zöldség magvak kelése előtt. (Ezt követő-
en a Dervinol veszi át a főszerepet a csírázásnak induló gyommag-
vak pusztításával). Így megtakarítható a sok munkaerőt kívánó 
gyomlálás. A kikelt szikleveles növényeket 15-160C-n kell tartani, 
a lomblevelek megjelenésétől már 16-180C –t kell biztosítani. Az 
öntözővíz hőmérséklete közel azonos legyen a léghőmérsékletek. 
Öntözni a napfényes délelőtti órákban szükséges, hogy az ágyasban 
a palánták felszáradjanak éjszakára. A palánták fejtrágyázására 0,2-
0,5%-os Volldünger, Fertteare S, vagy más jól oldódó komplex 
műtrágya oldatát használjuk 1dkg-nál nem többet m2-ként. Ha a 
növények jó növekedésűek (netán túl buján nőnek) színük élénk-
zöld, nem sárgás, a fejtrágyázás felesleges vagy káros is lehet. A 
nevelés során 4-5 rezes permetezést kapjon az állomány (Cuproxat 
FW, CurzateR) amely tömörré, kemény szárúvá teszi a palántát és a 
gombás, baktériumos betegségek ellen is védelmet nyújt.  A terve-
zett kiültetés előtt egy héttel meg kell kezdeni a palánták edzését, 
fokozatos hozzászoktatásukat a szántóföldi körülményekhez. Ez 

intenzív szellőztetést, hidegen tartást és egyre ritkább öntözést je-
lent. Ezt követően csak a kiültetést előtti napon van szükség az 
ágyak bőséges beöntözésére, hogy minél több földel legyenek fel-
szedhetőek a növények. A kiültetés előtt az öntöző víz felszáradása 
után – egy megelőző + gomba + rovarlőszeres permetezést is kap-
janak a palánták. Amennyiben a kiültetés idején forró, száraz, sze-
les az időjárás, a gyorsabb és biztosabb szántóföldi megeredést 
elősegítése érdekében párologtatást csökkentő vegyszerrel 
(Folicote -5%) is lekezelik a palántákat. A kiszedett palánták szá-
mára megfelelő ládákról kell gondoskodni. Csak zárt falú vagy 
fóliával bélelt, a párolgást, kiszáradást megakadályozó ládák felel-
nek meg. A palántákat egyenként jó kiszedni. Egyrészt így az ülte-
tésnél már nem kell időt vesztegetni a növények szétválasztásával, 
ami ott a teljesítmény vagy az állománysűrűség rovására hajtható 
csak végre, másrészt a csomókban kiszedett palánta túl sok földet 
tart meg az összefonódott gyökereken. Ha több föld van a gyökéren 
a kelleténél, a ládákban a palánták túl lazán álnak és könnyen ki-
száradnak, ültetéskor pedig a feleslegesen nagy földhalom akadá-
lyozza a gyors munkát. A megtöltött ládákat ültetésig nedves zsák-
kal takarjuk. 

Őrhidi László, szaktanácsadó 

Szálas  paradicsompalánta nevelése   

Koporsók és  szemfedelek szé les  vá lasztékban Nagydobronyban! ! !   

Ár: 700 hrivnyától 1500 hrivnyáig!  
Megtekinthetők a piac területén (előzetes egyeztetés után). Tel.szám: 098-9432-602 

Figyelem!  

Lehetőség van ta la jminták te l jes  körű bevizsgálására!   
Érdeklődni az alábbi számon lehet: 068-229-37-42 

MIKOR BÖJTÖLJENEK JÉZUS TANITVÁNYAI? 
"A János és a farizeusok tanítványai böjtöltek. Odamentek azért és mondának néki: Mi az 

oka, hogy Jánosnak és a farizeusoknak tanítványai böjtölnek, a te tanítványaid pedig nem 

böjtölnek? Jézus pedig monda nékik? Avagy böjtölhet-é a vőlegény násznépe, amíg velük van 

a vőlegény? Ameddig a vőlegény velük van, nem böjtölhetnek. De jőnek majd napok, amikor 

elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak azokon a napokon." (Márk 2:18-20) 

   A fenti párbeszéd egy lakoma alkalmával hangzott el. Jézus hívását meghallva egy Lévi 
nevű vámszedő Jézus követője lett. Lévi gazdag lakomára hívta meg Jézust, aki elfogadta a 
meghívást és letelepedett az asztalhoz a vámszedőkkel és más bűnösökkel. A vallásos veze-
tők nagyon megbotránkoztak azon, hogy Jézus bűnösökkel együtt eszik és iszik. Aztán egy 
újabb kérdéssel provokálják: Miért nem böjtölnek Jézus és tanítványai? Jézus válasza na-
gyon egyszerű: "Vajon böjtölhet-é a násznép, amíg velük van a vőlegény?" 

   A farizeusok a hagyomány szerint hetente kétszer böjtöltek, és ezt Jézustól is elvárták, mint 
lelki tanítótól, hogy hozzájuk igazodjon. Jézus nem vitatkozik velük, hanem rámutat arra, 
hogy Ő a Vőlegény. Ki látott még olyan menyegzőt, ahol a násznép böjtöl? Miért is böjtölné-
nek, amikor egy bűnös ember megtért, hiszen még az angyalok is örülnek a mennyben. Isten 
országa nem a hagyományok megtartását jelenti. Isten országa nem evés, nem ivás, hanem 
igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm. A farizeusok is be szeretnének menni az 
Isten országába, de a maguk módján. Úgy hiszik és tanítják, hogy azt ki lehet érdemelni. 
Szerintük az olyan bűnös emberek mint Lévi, nem mehetnek be az Isten országába, Jézusról 
is kész az ítéletük, amit később ki is mondtak: "mi tudjuk, hogy ez az ember bű-
nös." (Ján.9:24) 

   A megváltatlan ember soha nem tud örülni, még ha vallásos is, mert még nem ismeri Isten 
szabadításának az örömét. Aki Jézusban megtalálja a bűnbocsánatot, az örök életet, az úgy 
örül, mint a kereskedő, aki igazgyöngyöt talált. Afelett való örömében eladja mindenét és 
megveszi az igazgyöngyöt. Lévi otthagyta a vámszedő asztalt, szakított régi bűnös életével 
és követte Jézust. Nem azt kérte tőle Jézus, hogy egy kicsit javulj meg, böjtölj, tartsd meg a 

szombatot, egy kis új posztóval foltozd meg a régi ruhádat, hanem adott neki egy új életet, 
egy fehér ruhát. Aki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme, újjá lett minden.  

    Mégis mikor böjtöljenek Jézus tanítványai? Erre is feleletet kapunk az Igéből: "Eljön a 
nap, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor azon a napon böjtölni fognak." Amikor Jé-
zust elfogják, keresztre feszítik, azon a napon helye lesz a sírásnak, a gyásznak és a böjtölés-
nek. De utána újra meglátják őt és senki el nem veszi tőlük az örömöt.  

   Kedves Testvérem, a Vőlegény megígérte , hogy velünk van minden napon a világ végeze-
téig. Az Ő szeretetétől semmi el nem szakíthatja az övéit. Egy valami van, ami miatt te sza-
kadsz el tőle. "A ti bűneitek választanak el engem titőletek" - ezt mondja az Úr. Ha bűneid-
del kizártad Őt az életedből, akkor most van annak az ideje, hogy megtérj őhozzá böjtöléssel 
is sírással is. Szívedet szaggasd meg, ne a ruhádat. Tanulj meg imádkozni a vámszedőtől: 
"Isten, légy irgalmas nékem, bűnösnek!" A bűnbánó Dávid király imádságát is elmondhatod: 
"Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el en-
gem a te orcád elől, és a te Szent Lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadí-
tásodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem." (Zsolt.51:12-14) Addig sírj, 
addig zörgess a kegyelem ajtaján, amíg meg nem hallod a Vőlegény szavát: "Bízzál fiam! 
Megbocsáttattak néked a te bűneid." (Máté 9:2) "A te hited megtartott téged. Eredj el békes-
séggel!" (Luk.7:50) 

    Az igazi böjt nem ételválogatás, sem emberi parancsra történő önsanyargatás, hanem le-
mondás. Lemondás a magunk igazságáról, lemondás a bűnről és mindarról, ami akadályoz a 
Vőlegény követésében. Az valóban a böjt célja, hogy Isten iránti szeretetünk a felebarátunk 
iránt való szeretetünkben váljék valóra. Erről szól Ésaiás próféta könyvének az 58. része is, 
amelyből megtudhatjuk milyen az a böjt, amelyet az Úr kedvel. 

   A Húsvét ünnepéhez közeledve forgassuk szívünkben mindazt, amit Isten az Ő Igéje által 
szólott hozzánk.  
                   Testvéri szeretettel Horkay László lelkipásztor.  


