
 

 

 

 

 

 

 

 

Közös zsinatra készül Kárpát-
medence reformátussága. Április 

végéig valamennyi részegyház meg-
hozza azokat az előzetes intézkedése-

ket, amelyek a 2009 óta első ízben 
összeülő közös alkotmányozó és 
törvényhozó testület június 28-ra 

tervezett üléséhez szükségesek. Az 
ünnepi tanácskozás napirendjén, a 

Generális Konvent tavalyi szombathe-
lyi ülésének határozata nyomán, a 
Heidelbergi Káté megjelenésének 

450. évfordulója alkalmából elkészült 
új magyar fordítás elfogadása mellett 

a közös alkotmány néhány ponton 
szükségessé vált módosítása szerepel.  

 

Újabb magyarellenes támadás Ungvá-
ron. Szombaton dél körül ukránok 

magyar diákokat támadtak meg Ung-
váron, az Ung folyó hídjánál. A 7.-8. 

osztályos iskolások március 15-e 
alkalmából kirándultak Kárpátaljára, 
így mindenki kokárdát viselt. A ko-
kárdákat valamennyijükről letépték.   

 

Különadót vetnek ki Ukrajnában az 
importautókra. A jogszabály szerint 

az 1000-1500 köbcentiméteres motor-
ral rendelkező, Ukrajnába behozott 
külföldi, új autókra 6,46 százalékos, 
az 1500-2200 köbméteresekre pedig 
12,95 százalék különadót vetnek ki.  

 

Jorge Mario Bergoglio SJ az új pápa. 
Tömegközlekedéssel jár, főpapi rezi-

dencia helyett apartmanban lakik, 
síkra száll a szegényekért. Jorge Ma-
rio Bergoglio 76 éves, párbeszédre 

kész személyiség. 

 

Az ukrán lakosság 25%-a feketén 
dolgozik – mondta Olga Balakirova, a 

Szociális monitoring vezetője. 

Csaknem korlátlan hatalommal felru-
házott, közvetlenül Viktor Janukovics 
elnök alá rendelt pénzügyi rendőrsé-

get készül létrehozni az ukrán vezető-
ség - hozta nyilvánosságra kedden az 

ukrán sajtó. Az új pénzügyi 
"szuperrendőrség" munkatársainak a 
készülő törvénytervezet szerint joguk 
lesz a nap bármely szakában házkuta-
tást tartani nemcsak cégeknél, hanem 
magánszemélyek lakásában is. Bíró-
sági vagy ügyészségi határozat nélkül 

24 órára bárkit őrizetbe vehetnek.  

A földgáz árát Ukrajna számára a 
következő fűtésszezonig 350 dollárra 
kell csökkenteni ezer köbméterenként 
– jelentette ki Eduard Sztavickij ener-

giaügyi és szénipari miniszter. 
Sztavickij elmondása szerint Ukrajna 
abban bízik, hogy a következő fűtés-
szezonig árengedményt sikerül kihar-
colnia a földgáz árára vonatkozóan.  

 
Több száz magyar nemzetiségű lakos 
tüntetett ukrán-magyar határ melletti 
Csapon, miután a helyi polgármesteri 

hivatal megtagadta a Kárpátaljai 
Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) helyi szervezetétől, hogy 
középületben tarthassa soros közgyű-

lését.  
 

A Kereskedelmi Világszervezet ame-
rikai nagykövete komoly következ-
ményekkel fenyegeti Kijevet a szer-
vezeten belüli vámkötelezettségek 
növelése miatt. A nagykövet béke-

rombolónak nevezte Ukrajnát.  
Amerika azt várja el Ukrajnától, hogy 
lépjen vissza a vámtarifa felülvizsgá-

latától a WTO-n belül. Ha Kijev 
véghezviszi a mintegy 371 fajta ter-
mékre vonatkozó tervezett vámkölt-

ség emelést, akkor Washington kárté-
rítést fog követelni Ukrajnától.  

 

Sikerült kigyógyítani egy kislányt a 
veleszületett HIV-fertőzésből Missis-
sippi államban - jelentették be vasár-
nap egy atlantai tudományos konfe-
rencián. Az eredmény szenzációs, 

mert a globális járvánnyá terebélyese-
dett fertőzés felfedezése óta eltelt 32 

év során ez mindössze a második eset, 
hogy valakit teljes mértékben sikerült 

meggyógyítani. 

A szokatlan márciusi időjárás miatt 
száz kilométeres dugó alakult ki a 
havazás miatt az ukrajnai Lviv és 

Rivne között - közölte hétfőn az Ötös 
Csatorna tévéállomás.  

A beszámoló szerint az emberek már 
második napja várakoznak, sokuknál 
kifogyóban az étel és az üzemanyag. 
A havat kézzel takarítják el, a munkát 
nehezítik a több sávot elfoglaló teher-

autók, kamionok.  

Az ua-reporter.com című ungvári 
hírportál szerint az ukrán Szabadság 

párt tagjai szerveztek "fasiszta akciót" 
az elmúlt hét végén Ungváron, A 
magyarok - kutyák! jelszóval. Az 

orgánum szerint - amely hétfőn első-
ként számolt be az ukrán nacionalis-

ták magyarellenes tüntetéséről - a 
terepszínű ruhát viselő ukrán fiatalok 
félelmet keltő módon viselkedtek, s 

megpróbálták megzavarni az ungvári 
Petőfi-szobornál múlt pénteken tartott 
március 15-i ünnepi rendezvényt is. 
Ezt a rendőrség élő kordonnal meg-

akadályozta. 

Ukrajna bekerült a világ tíz legrosz-
szabb minőségű útjaival rendelkező 

ország közé, egy nemzetközi felmérés 
szerint jelenleg egy szinten van a 
nyugat-afrikai Gabonnal – írta az 

ukrán internetes média.  

Hír  –válogatás   (az  elmúlt  hónap le gfontosa bb híre i ) 

Az elmúlt napokban a Közigazgatási Bizottságban tisztújítás  történt. Az elnöki tisztséget Nagy 

Ferenc tölti be. A bizottság további tagjai: Dr. Ráti Ferenc, Musz Gergely, Ráti Anita, Szilvási 

Erzsébet, id. Gönczy László, Jerema Vaszil. A bizottság feladata az adminisztratív szabálysérté-

sek felderítése, a szabályszegők felelőségre vonása és birság kiszabása.  

Az alábbiakban összefoglaltuk mely szabálysértések milyen összeggel büntethetők: MAGÁN 
SZEMÉLYEK 340—1360 hrivnyáig, JOGI SZEMÉLYEK (cégek, intézmények, vállalkozások) 
850—1700 hrivnyáig: Engedély nélküli földmunkálatok—Engedélyezett időtartamon kívül eső földmunkálatok—

Engedély nélküli vonat kocsik, konténerek, egyéb építmények vagy eszközök felállítása, építése vagy kihelyezése—
Kommunikációs hálózat megrongálása—Határidőn kívüli szemét vagy más építkezési hulladék, törmelék elszállítása 
vagy szétszedése—Befejezetlen építkezések felügyelet nélkül hagyása—Földmunkák után a terület helyreállításának 
elmulasztása—Szemét vagy építési hulladék kidobása ablakokból, balkonról—Épületek homlokzatának javítása védőháló 
nélkül—Önkényes útlezárás—Területek nem megfelelő egészségügyi előírásainak fenntartása—Egy terület szeméttel stb. 
beszórása, ipari melléktermékek, hó, homok, falevelek, ágak, gallyak nem megfelelő helyen tárolása—Hulladék tárolók 
ürítésének elmulasztása—Parkok, pihenő területek, folyó– tó partok szennyezése—Elhasznált anyagok, ipari hulladékok, 
gazdasági vagy építkezési szemét, kémiai hulladékok, beton maradványok vagy egyéb ökológiailag káros anyagok földbe 
juttatása, földre szórása— Háztartási hulladékok felhalmozása az úton, útszélen—Elszáradt növényi maradványok égeté-
se—Környezet rendben tartásának elmulasztása—Háztáji területek melletti füves részek rendben tartásának elmulasztá-
sa—Nem megfelelő időben fák, cserjék metszése—Földmunkák után a terület rendbetételének elmulasztása—Háztáji 
területek mellet szemét vagy egyéb pl. építési anyagok, eszközök tárolása—Szemétszállítási szerződés hiánya—
Reklámok és hirdetőtáblák illegális kihelyezése—Kereskedelmi eszközök, elárusító helyek illegális kihelyezése—
Ideiglenes falak, kerítések, lócák engedély nélküli elhelyezése—Önkényes célokat szolgáló plakátok, szórólapok, eser-
nyők engedély nélküli kihelyezése—Hirdetések tiltott helyen való kiragasztása.  

MINDENKIT KÉRÜNK VEGYÉK KOMOLYAN, MERT A JÖVŐBEN BÜNTETÉSEKRE SZÁMITHATNAK! 

A Nagydobronyi Középiskola idei március 15

-i ünnepsége Petőfi Sándor születésének 190. 

évfordulója jegyében telt. A forradalom lánglelkű 

költőjének alakját idézte meg ünnepi beszédében 

Varga Sándor magyartanár:  „Csoda történt azon a 

napon Pesten. Miként sikerült ezeket a nagy tetteket 

végrehajtani?... Csoda történt, és ezt a csodát jórészt 

egy törékeny testalkatú, 25 éves fiatalember vitte véghez határozott egyé-

nisége varázsával és forradalmi elszántságával.” A műsorban a tanulók 

röviden ismertették a költő munkásságát, részletek hangzottak el Petőfi 

naplójából. A forradalmi eseményeket idézte Petőfi Sándor A 15-dik március, 1848 című verse is, és 

természetesen elhangzott a Nemzeti dal. Az utókor Petőfi-értékelését tükrözték a továbbiakban elhangzó 

versek, Várnai Zseni Petőfi márciusa, Juhász Gyula Március idusára, Vasvári István Petőfi szobránál és 

Babits Mihály Petőfi koszorúi című verse. A műsorban elhangzott Máté Péter Hazám, a Trianon-himnusz 

és a Kormorán együttes A költő visszatér című dala. A megemlékezést színesítette két video bejátszás. 

Az egyik Petőfi Sándor életét és a róla alkotott emlékműveket mutatta be képekben az ünneplő közön-

ségnek Koncz Zsuzsa Egy fiatal költő emlékére című dalának kíséretében. A másik a szabadságharc 

eseményeit idézte fel. A Nagydobronyi Középiskola híres tehetséges 

táncosairól, így a tánccsoport sem maradhatott ki a tartalmas műsor-

ból. Három táncot adtak elő: egy koreográfiát a Trianon-himnuszra, 

egy kalotaszegi legényest és egy szatmári táncot. A rendezvény 

méltó alkalom volt a nagy költő emlékének és tetteinek felidézésére, 

valamint a forradalom 165. évfordulójának megünneplésére.  

A Nagydobronyi Községi Tanács Közigazgatási Bizottságának felhívása 

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    

M Á R C I U SM Á R C I U SM Á R C I U S    

   50  gramm 275 hrivnya.  

ÚJ GYEREK BOLT NYILT NAGYDOBRONYBAN!  
Nagydobronyban új gyerekbolt nyílt! A legújabb játékok, 

gyerek ruhák, babaholmik széleskörű választéka. Továbbá 
kapható nálunk kiságyak, babakocsik, cumisüvegek stb., 

valamint ajándéktárgyak, konyhafelszerelések.  
Megtalál minket a piacon a patika mellet. 

Nyitva: 7.30-15.00. Minden kedves vásárlót szeretettel várunk. 

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk             

minden olvasónknak...minden olvasónknak...minden olvasónknak...minden olvasónknak...minden olvasónknak...minden olvasónknak...minden olvasónknak...minden olvasónknak...minden olvasónknak...minden olvasónknak...minden olvasónknak...minden olvasónknak...            

Az elmúlt hetekben tovább folytatódtak a KMKSZ alapszervezeti közgyűlései a Szövetség minden 
középszintű szervezetében. Mindegyik közgyűlésen az alapszervezeti elnökök számoltak be az 
elmúlt esztendő történéseiről. Nagydobronyban március 3-án, a Líceum adott otthont az alapszer-
vezet gyűlésének. Az alapszervezet elnöke Őrhidi László beszámolt az elmúlt év eseményeiről. 
Elmondta, hogy tavaly a település központjában felavatták a Paprikafűző Asszony szobrát (ifj. 
Hidi Endre alkotása), pályázat útján pedig sikerült kialakítaniuk egy természetvédelmi tanösvényt 
is. Továbbá fontos szerepet vállalt az alapszervezet a központi park fásításában is.  Aktív kulturális 
életet éltek: az elmúlt évben Nagydobronyban kétszer is előadást tartott a Kárpátaljai Megyei Ma-
gyar Drámai Színház. A közgyűlésen felvetődött az ez évi pályázatok kérdése, ennek kapcsán 
mindenki véleménnyel élhetett.    

A KMKSZ Nagydobronyi alapszervezetének közgyűlése 

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.  

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  

Fakadnak már a virágokFakadnak már a virágokFakadnak már a virágokFakadnak már a virágokFakadnak már a virágokFakadnak már a virágokFakadnak már a virágokFakadnak már a virágok        

Kiderül az ég,Kiderül az ég,Kiderül az ég,Kiderül az ég,Kiderül az ég,Kiderül az ég,Kiderül az ég,Kiderül az ég,        

És a Föld most készül ülni És a Föld most készül ülni És a Föld most készül ülni És a Föld most készül ülni És a Föld most készül ülni És a Föld most készül ülni És a Föld most készül ülni És a Föld most készül ülni         

Drága ünnepét.Drága ünnepét.Drága ünnepét.Drága ünnepét.Drága ünnepét.Drága ünnepét.Drága ünnepét.Drága ünnepét.        

Szíveinkben, mint a Földön,Szíveinkben, mint a Földön,Szíveinkben, mint a Földön,Szíveinkben, mint a Földön,Szíveinkben, mint a Földön,Szíveinkben, mint a Földön,Szíveinkben, mint a Földön,Szíveinkben, mint a Földön,        

Ma Öröm Legyen, Ma Öröm Legyen, Ma Öröm Legyen, Ma Öröm Legyen, Ma Öröm Legyen, Ma Öröm Legyen, Ma Öröm Legyen, Ma Öröm Legyen,         

Feltámadt az Isten EmberFeltámadt az Isten EmberFeltámadt az Isten EmberFeltámadt az Isten EmberFeltámadt az Isten EmberFeltámadt az Isten EmberFeltámadt az Isten EmberFeltámadt az Isten Ember        

Győzedelmesen.Győzedelmesen.Győzedelmesen.Győzedelmesen.Győzedelmesen.Győzedelmesen.Győzedelmesen.Győzedelmesen.        

(Revicky Gyula) 

Petőfi márciusa 
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 A NAGYDOBRONYI KÖZSÉGI TANÁCS HÍREI 

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

 

 
Nagydobronyban 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 nehézségeket, 
sajnos a Magyarországi pályázaton az újság fenntartásra és a weboldal fejlesztésre kért ösz-

szegeket nem kaptuk meg. Ezért a szűkös anyagi helyzet miatt a kézbesítést sem tudjuk 
megoldani. Ezentúl 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!!! 

2013 március 24.-én Ukrajnában és az egész 

világon megemlékeznek a tuberkulózisról 

való harcról. Ukrajnában ebben az évben a 

megemlékezés „Stop TB in my lifetime” 

címszó alatt a WHO (World Health 

Organisation) kezdeményezéséből kifolyólag 

lesz megtartva. A XX. század 90-es éveiben 

a tuberkulózis egy világ méretű járvánnyá 

fejlődött. Ha nem lesz elsőbbségű prioritás-

ként kezelve a tuberkulózissal való harc, 

akkor nem sikerül vele hatékonyan felvenni 

a harcot. Mint sok más betegségnél sajnos a 

tuberkulózist kiváltó fertőzésnél is a baktéri-

umok alkalmazkodnak a különböző kémiai 

szerekhez, így ellenállóbbak lesznek a 

gyógyszerekhez, és ha más betegségekhez is 

társul mint pl. az AIDS-hez akkor szinte le-

hetetlen gyógyítani. Fogdákban és börtönök-

ben a helyzet a rossz körülmények miatt sok-

kal aggasztóbb, és a megbetegedések gyako-

risága 70-szerese a normális hétköznapi kö-

rülmények között lévőkhöz képest. A tuber-

kulózis már rég nem csak a szegényeket, 

alkoholistákat, és hajléktalanokat fenyegeti, 

a betegség nem válogat osztály, kor és nem 

között, mindenkit megfertőzhet.  

A WHO adatai szerint a Tuberkulózis bacilu-

saival a Föld lakosságának a fele meg van 

fertőzve. Ukrajna lakossága sem kivétel. 

Naponta kb 30 ember hal meg a tuberkulózis 

által, és egyben 82 új esetet diagnosztizál-

nak.  

Az Ungvári járásban a helyzet sajnos szintén 

nem jó. Évente 60 új esetet diagnosztizálnak 

100 ezres lakosságra, akiknek a fele fertőző. 

Kárpátalján sajnos ebben a járásban a legsú-

lyosabb a helyzet. 2012-ben a járásban 63,4 

megbetegedés volt 100 ezres lakosságra, míg 

területi átlag 57,4 fő. A gyerekek sajnos 

ugyanúgy megbetegedhetnek, a járásban 

2012-ben volt a gyerekek között a legna-

gyobb a megbetegedések száma, és sajnos 

nincs olyan település a járásban ahol ne re-

gisztrálnának megbetegedést. A fent említet-

tek ellenére nem reménytelen a helyzet, hisz 

még ha nehezen is de gyógyítható. Minél 

hamarabb lesz kezelve a betegség annál job-

bak a lehetőségek a gyógyulásra. 

Elég szomorú, hogy az utóbbi időben, renge-

teg ember elutasítja és mellőzi a röntgen 

vizsgálatokat.  

Tisztelt szülők! Gondolkozzanak el 

ezen, és fontolják meg jól mi a fontos 

magunknak, és hogy mennyit ér az 

önök és gyermekeik egészsége. A tuber-

kulózissal kapcsolatos diagnózisok és 

ennek a betegségnek a gyógyítása Uk-

rajnában ingyenes. A Tuberkulózis 

gyógyítható, amennyiben, korán diag-

nosztizálják és betartják az orvos aján-

lásait. Viszont nem múlik el magától ha 

megszakítják a kezelést, és rendszerte-

lenül szedik a gyógyszereket, közben 

alkoholt vagy valami kábítószert fo-

gyasztanak. Így csak súlyosabbá és ke-

zelhetetlenné válik a betegség. Fontos 

megjegyezni azt is, hogy a gyógyulásnál 

be kell tartani az orvosok rendelkezése-

it, hisz ha nem tartják be és nem megfe-

lelően van kezelve a betegség, akkor az 

ellenállóbbá válik és eredménytelenek 

lesznek a gyógyszerek is, és krónikussá 

válhat a betegség is, és megfertőzhet 

másokat is.  

Befejezésként megjegyzendő az, hogy 

Ukrajna törvénykönyve külön cikkely-

ben foglalkozik a betegséggel, így pld. 

ha egy személy nem akarja kezeltetni 

magát, vagy ellent mond a kezelésnek 

bármely módon, mivel megfertőzhet így 

másokat, bírósági határozat által kény-

szerítve kórházba lehet zárni és kezel-

tetni. 

 

Az Ungvári járási fertőzőosztály 

 orvosa Bajda H.M. 

Az Ungvári  járási  Járványügyi  osztá ly  közleménye  

 

A csapi vámhivatal munkatárai felhívják azok 

figyelmét, akik gyermekeket szándékoznak kül-

földre utaztatni, vagy csoportos kirándulást szer-

veznek a határon túlra, hogy az ehhez szükséges 

dokumentumokat helyesen töltsék ki. A 2005. 

december 21-én elfogadott idevonatkozó törvény 

értelmében a gyermekek üdülés vagy gyógykeze-

lés céljából történő külföldre utazásához a követ-

kező dokumentumok szükségesek:  – útlevél, 

melyet a belügyminisztérium helyi szerve állít ki 

a gyerek lakhelyének megfelelően (oroszországi 

úti cél esetén elegendő a születési bizonyítvány); 

– a kiutazó gyermekek csoportnévsora, valamint a 

határátkelésről szóló engedély;  

- közjegyző által hitelesített szülői engedély (adott 

esetben gyámtól, nevelőszülőtől), melyben meg-

határozzák a külföldi tartózkodás pontos időinter-

vallumát, illetve e dokumentumnak a szervező 

által hitelesített másolata.  

A kiskorúak külföldre utaztatásáról szóló ukrajnai 

törvény értelmében az egyik szülő hitelesített 

engedélye is elegendő, amennyiben a másik szülő 

külföldi állampolgár vagy hontalan személy, s ezt 

születési bizonyítvány is igazolja, továbbá ha a 

16. életévét be nem töltött ukrán állampolgár 

útlevelében bejegyzés szerepel arról, hogy kül-

földön állandó 

lakhellyel rendel-

kezik, vagy ha fel tud mutatni egy ukrán nagykö-

vetség által kiállított befogadó nyilatkozatot.  

Bizonyos esetekben szükséges a következő doku-

mentumok felmutatása:  

– a másik szülő halotti bizonyítványa;  

– bírósági határozat a másik fél szülői jogoktól 
való megfosztásáról; – bírósági határozat arról, 
hogy a másik szülő kiléte ismeretlen;  

-a másik szülő cselekvőképtelenségéről szóló 
bírósági döntés;  

– bírósági engedély arról, hogy a kiskorú fél kül-
földi útjához nem szükséges a másik szülő bele-
egyezése.  
 
Tehát minden kiskorú személy csak útlevéllel 
lépheti át az országhatárt, vagy ha szerepel vala-
melyik szülő úti okmányában Ez utóbbi esetben 5 
éves kor fölötti gyermekről fényképet kell bera-
gasztani az okmányba. A felsorolt dokumentu-
moknak érvényeseknek kell lenniük, technikailag 
pedig kifogástalan állapotúaknak (a lapok legye-
nek épek, ne legyenek elszakítva stb.) 

A mukachevo.net nyomán 

A gyermekekre vonatkozó határátlépési szabályokról 

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 dönté-
sének értelmében: a továbbiakban a szemét elszállítását és a szemétlerakó karbantartását, valamint a szemétdíj 
beszedését és a temetők karbantartását Szanyi János vállalkozó végzi. A befizetés változatlanul Ráti Anitánál 

lehetséges! Az utcai világítás karbantartása és egyéb munkálatok Ráti József vállalkozó feladata! 

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.  
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Balog IstvánBalog IstvánBalog IstvánBalog István----Nimród (Tábla 35)Nimród (Tábla 35)Nimród (Tábla 35)Nimród (Tábla 35)    
Hete Annamária (Zrínyi I. 2)Hete Annamária (Zrínyi I. 2)Hete Annamária (Zrínyi I. 2)Hete Annamária (Zrínyi I. 2)    
Hadar Regina (Zrínyi I. 7)Hadar Regina (Zrínyi I. 7)Hadar Regina (Zrínyi I. 7)Hadar Regina (Zrínyi I. 7)    
Verba Attila (Rákóczy 17)Verba Attila (Rákóczy 17)Verba Attila (Rákóczy 17)Verba Attila (Rákóczy 17)    
Dávid Manuel (Tábla 71)Dávid Manuel (Tábla 71)Dávid Manuel (Tábla 71)Dávid Manuel (Tábla 71)    

Balog Abigél (Csongor út 17)Balog Abigél (Csongor út 17)Balog Abigél (Csongor út 17)Balog Abigél (Csongor út 17)    
Herceg Sándor (Kossuth út 92)Herceg Sándor (Kossuth út 92)Herceg Sándor (Kossuth út 92)Herceg Sándor (Kossuth út 92)    
Horváth József (Juzsna 12)Horváth József (Juzsna 12)Horváth József (Juzsna 12)Horváth József (Juzsna 12)    
Szanyi Emília (Sport út 7)Szanyi Emília (Sport út 7)Szanyi Emília (Sport út 7)Szanyi Emília (Sport út 7)    
Ámit János (Juzsna 12)Ámit János (Juzsna 12)Ámit János (Juzsna 12)Ámit János (Juzsna 12)    

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

Köszöntők 

Bátyi LászlóBátyi LászlóBátyi LászlóBátyi László    

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

ünnepelték/ünneplik  
születésnapjukat:  

 

Búcsúzunk  fa lunk e lhunytaitó lBúcsúzunk  fa lunk e lhunytaitó lBúcsúzunk  fa lunk e lhunytaitó lBúcsúzunk  fa lunk e lhunytaitó l     
Misák Béla (Kisdobronyi út 35)Misák Béla (Kisdobronyi út 35)Misák Béla (Kisdobronyi út 35)Misák Béla (Kisdobronyi út 35)    
Nyomó Margit (Nagytemető 22)Nyomó Margit (Nagytemető 22)Nyomó Margit (Nagytemető 22)Nyomó Margit (Nagytemető 22)    
    

Balog Erzsébet (Csongor út 76)Balog Erzsébet (Csongor út 76)Balog Erzsébet (Csongor út 76)Balog Erzsébet (Csongor út 76)    
Badó József (Kisdobronyi út 68)Badó József (Kisdobronyi út 68)Badó József (Kisdobronyi út 68)Badó József (Kisdobronyi út 68)    
 

HúsvétHúsvétHúsvétHúsvét    

Istenem, segíts meg minket, 

Hogy megértsük, szeretsz minket. 

Nem külső hitványságokkal, 

De végtelen kegyelmi ajándékaiddal, 

Mivel Fiad adtad értünk, 

Hogy e világban el ne vesszünk. 

Mert e világ fejedelme, 

Veszedelmekkel telítve, 

Ordító oroszlán módján, 

Csábit a „Szeretet” híján. 

Kérünk, segíts e veszélyes harcban, 

Hogy FELTÁMADÁSOD vehessük 

    komolyan.    
                                                                    

    H. Mária, 2013. március 13.H. Mária, 2013. március 13.H. Mária, 2013. március 13.H. Mária, 2013. március 13.    

    

Üdvözöljük községünk újszülötte it! ! !Üdvözöljük községünk újszülötte it! ! !Üdvözöljük községünk újszülötte it! ! !Üdvözöljük községünk újszülötte it! ! !     

Ajtó mögött állok, 
piros tojást várok. 

Ha nem adnak párjával, 
elszökök a lányával.  
……………………. 
Kinyílott az aranyeső 

Én voltam ma a legelső 
aki kora reggel 

locsolkodni kelt fel. 
Minden szőke, barna lány, 

mint a piros tulipán 
virulva-viruljon 

rózsapermet hulljon. 
Íme, itt a kölni 

Szabad-e locsolni?  
……………………. 
Én még kicsi vagyok, 
Verset nem is tudok, 

Majd jönnek a nagyok, 
És mondanak azok.  
……………………. 

Van-e kislány itt a háznál? 
Jó reggelt kívánok! 

Megöntözném rózsavízzel, 
mint a kis virágot! 

Olyan szépek lesznek tőle, 
mint a kis tündérek, 

de ha lehet, cserébe egy 
piros tojást kérek!  

……………………. 
Korán reggel útra keltem, 

se nem ittam, se nem ettem, 
tarisznya húzza a vállam, 
térdig kopott már a lábam. 

Bejártam a fél világot, 
láttam sok-sok szép virágot. 
A legszebbre most találtam, 

hogy öntözzem, alig vártam.  
Messze földön jártam 
szép harmatos reggel, 

aranytündér kútvizéből 
vizet merítettem. 

Aranytündér kútvizével 
öntözgetni járok, 

olyan szagos, mint a rózsa, 
gyertek ide, lányok!  
……………………. 

Megérkeztem, itt vagyok, 
Rózsavízzel locsolok. 
Aki ügyes kisgyerek, 
Katonásan tiszteleg, 
És mielőtt hazaér, 

Locsolásért tojást kér.  
……………………. 

Fakadó rügy, szellő hozta, 
Madár szállt az ablakunkra, 
Nagy vidáman azt dalolta, 
Itt nyílik a legszebb rózsa. 

Jószagú a rózsavizem, 
Eljöttem, hogy megöntözzem. 

Nesze, nesze, rózsaszál, 
Soha el ne hervadjál!  
……………………. 

Rózsa, rózsa szép virágszál, 
Szálló szélben hajladozzál. 
Napsütésben nyiladozzál, 
Meglocsollak, illatozzál. 

Húsvét másnapját 

örömmel köszöntjük, 
Ha tojást nem adnak, 
Mindnyájat leöntjük. 

Íme itt a kölni! 
Szabad-e locsolni?  
Kellemes és boldog 

Ünnepet kívánok 
Öntözködni jöttem, 

Hol vannak a lányok? 
……………………. 
Rózsavizet hoztam, 

Csak nem féltek tőle? 
Gyertek hát közelebb 
Hadd adjak belőle.  
……………………. 
Hajnali harmatban, 
Selyemfüves réten, 

Ezer virág friss illatát 
Kalapomba mértem. 
Rozmaringos hintón 

Repültem idáig, 
Kék nefelejcs, tulipános, 

Takaros házig. 
Van ennek a háznak 

Olyan virágszála, 
Kinek harmat rózsavíztől 

Kivirul orcája. 
 ……………………. 

Virágharmat várt reám 
húsvéthétfő hajnalán. 

Kakasszókor elindultam, 
tarka rétre eljutottam, 
illatait mind elkértem, 

és a rétnek megígértem: 

locsolkodni elmegyek, 
öntözni a hölgyeket. 

Tessék, hát most itt vagyok! 
Piros tojást kaphatok, 

ha már hoztam 
jó illatú harmatot?  

……………………. 

Itt a húsvét, eljött végre, 
A szép lányok örömére. 

Mert a lányok szép virágok, 
Illatos víz illik rájok. 

Kit húsvétkor nem locsolnak, 
Hervadt virág lesz már holnap. 
Ne fuss el hát, szép virágom, 
Locsolásért puszid várom!  

……………………. 

Erre szaladt ím az előbb 
nyuszi anyó titokban. 

elmesélte, hogy e házban 
piros tojás mi sok van. 

Azt is mondta, hogy a virág 
akkor szép, ha locsolják, 

eljöttem hát meglocsolni e 
ház apraját-nagyját. 

……………………. 

Lakozzék e házban 
békesség, szeretet! 

Adjon Isten mindenkinek 
szép húsvéti ünnepeket! 

Locsoló versek 

Március 26-án ünnepelte első születésnapját 

Balog EnikőBalog EnikőBalog EnikőBalog Enikő 

„Kívánom, Drága kis csilla-„Kívánom, Drága kis csilla-„Kívánom, Drága kis csilla-„Kívánom, Drága kis csilla-

gom,gom,gom,gom,        

Kísérjen öröm és boldogság Kísérjen öröm és boldogság Kísérjen öröm és boldogság Kísérjen öröm és boldogság 

utadon.utadon.utadon.utadon.    Annyiszor nevess, Annyiszor nevess, Annyiszor nevess, Annyiszor nevess, 

ahányszor rád nézek,ahányszor rád nézek,ahányszor rád nézek,ahányszor rád nézek,        

Adjon sok szeretet Neked az élet.Adjon sok szeretet Neked az élet.Adjon sok szeretet Neked az élet.Adjon sok szeretet Neked az élet.            

Vidáman nőj fel, légy egy kis angyal.”Vidáman nőj fel, légy egy kis angyal.”Vidáman nőj fel, légy egy kis angyal.”Vidáman nőj fel, légy egy kis angyal.”    

Köszöntik őt szülei, nagy-Köszöntik őt szülei, nagy-Köszöntik őt szülei, nagy-Köszöntik őt szülei, nagy-

szülei, testvérei Lacika és szülei, testvérei Lacika és szülei, testvérei Lacika és szülei, testvérei Lacika és 

Valentin.Valentin.Valentin.Valentin.    

Hogyan készüljünk a digitális átállásra? 

Idén ősszel eltűnnek az analóg tévécsatornák az 
éterből, karácsonykor már csak digitális műsorokat 
nézhetnek a magyarok. Mi az a digitális átállás, 
hogyan kell felkészülni rá, és mennyibe kerül?  
Akik még mindig hagyományos tető- vagy szobaantenná-
val nézik a tévét, mostanra csupán három magyar adó, az 
M1, az RTL Klub és a TV2 műsorát tudják fogni, az 
esetek többségében nem tökéletes minőségben: a kép 
sokszor zavaros, a hang pedig serceghet. 2013 őszéig 
megtörténik Magyarországon a digitális átállás a tévémű-
sorok sugárzásában. Ez a földfelszíni analóg tévés műsor-
sugárzás megszűnését jelenti. Azokat, akik kábelszolgál-
tatótól, IPTV-n, illetve mikrohullámú vagy műholdas 
antennán kapják a műsorokat, nem érinti az átállás, ők a 
jövőben is ugyanúgy tudnak tévét nézni, ahogy azt meg-
szokták. Mit kell tudni az átállásról? Mibe fog kerülni ez 

nekem? Az átállás csupán azok számára jelent költséget, 
akik olyan készülékkel rendelkeznek, amelyek még kizá-
rólag analóg jelek vételére alkalmasak. Aki az utóbbi öt-
hat évben vásárolt televíziót, annak semmi dolga sem 
lesz, elvileg minden különösebb probléma nélkül képes a 
digitális jelek kezelésére, a termékleírásban a DVB-T és 
az MPEG 4 szabványok neveit kell keresni. Akik olyan 
tévékészülékkel rendelkeznek, nem képesek a digitális 
adás vételére, beszerezhetnek dekódereket, amelyek 
segítenek a jelek átalakításában. Ezek ára változó, a leg-
olcsóbb hatezer forintos darabtól a huszonnégyezer forin-
tos extra változatig. Idősek esetén ez problémát jelenthet, 
hiszen a dekóderekhez külön távirányító is tartozik, 
amelynek használatát is el kell sajátítani. Az antennák 

esetében elvileg még egyszerűbb a helyzet, a kis szobaan-
tennáktól a tetőn találhatóakig mind képes lesz a jelfogás-
ra, de természetesen előfordulhatnak itt is kivételek. Az 
ingyenesen fogható hét csatorna mellett elő lehet fizetni 
továbbiakra is a Mindig TV-n keresztül, ehhez azonban 
már olyan dekóderre van szükség, ami képes egy kártyát 
is befogadni, így akár 24 digitális csatornával bővítve a 
felhozatalt. Mikortól kell váltanom? A váltás két ütemben 
történik meg 2013-ban: június 31-én és október 31-én. 
Első körben olyan nagyvárosok körzetében váltanak, 
mint például Budapest, Győr, Kecskemét, Szolnok, Sze-
ged vagy Békéscsaba. A következő ütemben kap digitális 
tévét Pécs, Eger, Miskolc, illetve Debrecen környéke. A 
váltás most már kötelező jellegű, 2014-ben már egészen 
biztosan nem lehet analóg adást fogni. Az átállást ma már 
szükségessé teszi, hogy az elavult, korszerűtlen technoló-
gia felesleges többletköltségeket generál a szolgáltató 
Antenna Hungáriának - ezáltal közvetve az államnak - és 
a szolgáltatás igénybevevő televíziós csatornáknak és 
egyéb szolgáltatóknak. A rossz minőségű analóg adás 
túlságosan sok rádiófrekvenciát foglal le, amely helyébe 
akár hat digitális csatornát is be lehet sűríteni. A felszaba-
duló tartományokat eddig egyéb módon is fel lehet hasz-
nálni, jelen esetben ez a következő generációs szélessávú 
mobilinternet szolgáltatás bővítésére fog szolgálni, javít-
va a lefedettséget és az adatátviteli sebességet. Miért jobb 

a digitális tévé? A digitális tévé lényegesen jobb képmi-
nőséget produkál a hagyományos analóg adásnál, segítsé-
gével akár a mai korszerű, HD-felbontású műsorok is 
élvezhetőek. A látványosan jobb képminőség és bizto-
sabb jelvétel mellett számos extrát is nyújt a digitális 
technológia, ilyenek a bekapcsolható felirat, a váltható 

hangsáv azok számára, akik eredeti nyelven szeretnék 
élvezni a műsorokat. Előny még a digitális műsorújság, 
ami a hagyományos tévéújságokat is kiváltja, mivel nap-
rakész információkkal szolgál a várható és aktuális műso-
rokról. Akik eddig három ingyenesen fogható adást néz-
hettek, az átállás után hét közül választhatnak: a fent 
említett három csatorna mellett ingyenesen fogható az 
M2, a Duna TV, a Duna World és az Euronews is. Az 
adásokat már nem csupán nézni, de digitálisan rögzíteni 
is lehet a megfelelő beltéri egység birtokában, például 
pendrivera, vagy külső merevlemezre, az így felvett 
videó rögzítése tökéletes marad. A földi sugárzású tévé jó 
megoldást jelenthet például a nyaralóban való tévézéshez, 
vagy akár a konyhai kistévék használatához, hiszen a 
legfontosabb csatornákat külön előfizetési díj nélkül teszi 
nézhetővé. A meglévő kábeltévés vagy műholdas előfize-
tőknek abban az esetben érdemes beüzemelni a MinDig 
TV-t, ha az alapcsomagban nem tudják HD-felbontásban 
nézni a közszolgálati adókat. A rádió nem lesz digitális? 

Nem csupán a televíziók, de idővel a rádiók is áttérnek a 
digitális sugárzásra, utóbbiak esetében azonban ez a 
folyamat hosszabb lehet. A digitális rádió előnyei ellené-
re a bevezetés költséges, a hagyományos vevők semmi-
lyen dekóderrel nem képesek a vételre és a DAB+ formá-
tumot használó készülékek ára még továbbra is magas, 
ráadásul a hangminőségbeli eltérések egy normál rádió 
esetében szinte észrevehetetlenek. Több európai ország 
megkísérelte már az átállást a digitális rádiózásra, eddig 
nem sok sikerrel. Magyarországhoz hasonlóan Csehor-
szágban és Ausztriában is csupán tesztüzemben folyik a 
rádiók műsorának digitális továbbítása, míg Szlovákiában 
egyáltalán nem üzemelnek ilyen adók.  Forrás: [origo] 

FELHÍVÁS! 
II. Nagydobronyi Traktoros 

Találkozó! 

2013-ban is szeretnénk megrendezni a 
Nagydobronyi Traktoros Találkozót!  

A pontos dátumról később értesítünk 
mindenkit.  

Várjuk a jelentkezőket! 

Reméljük a tavalyinál jóval többen je-
lentkeznek majd!  

Jelentkezni a községházán lehet, vagy 
emailban: nagydobrony.lap@gmail.com 

SPORTVERSENY A TÉLI KUPÁÉRT 

Másodszor rendezték meg a Kisdobronyi Középisko-
lában a téli kupáért meghirdetett sportversenyt aszta-
litenisz, sakk, dámajáték, röplabda, szkander és kö-
télhúzásból. Az idén a járási közigazgatási hivatal 
ifjúsági és sportosztálya által felajánlott kupáért 
küzdöttek a Tiszamelléki Kistérségi Önkormányzati 
társulás (Nagydobrony, Kisdobrony, Tiszaágtelek, 
Tiszaásvány és Szalóka) csapatai.  A csapatokat 
elkísérték és a versenyben is aktívan részt vettek 
Szilvási Zoltán, Torma László, Biró Sándor, Ember 
Balázs polgármesterek, valamint Úr József, Györke 
Viktor és Malomka Sándor járási képviselők. A 
sportolók között képviseltette magát úgy a fiatal, 
mint az idősebb korosztály is. A legfiatalabb ver-
senyzők Soós Szabolcs 10 éves Szalókáról, Malomka 
Dániel 13 éves Tiszaásványról sakkban és dámajá-
tékban, a 70-ik évét taposó Úr Sándor Kis-
dobronyból dámajátékban, a 65-ik évében  lévő Vá-
radi Tibor sakkban csillogtatta tudását. Az Úr 
György tornatanár által vezetett röplabdaversenyen 
hamar kiderült, hogy Nagydobrony tapasztalt csapa-
tának nem tudnak ellenállni. Asztaliteniszben a favo-
rit Tiszaágtelek csapatát váratlanul legyőzte és így 
első lett Tiszaásvány csapata. A sakk és dámajáték-
ban Kisdobrony érett játékot mutatva fölényesen 
nyert. Óriási verseny és határtalan szurkolás alakult 
ki a kötélhúzás és a szkander versenyszámokban. 
Kötélhúzásban Tiszaágtelek csapatát megszorítani 
sem lehetett, fölényesen nyertek. Szkanderben vi-
szont váratlan eredmény született, Szalóka jól felké-
szült csapata nem talált legyőzőre. Ezután a verseny 
szervezői összegezték az eredményeket. A helyi 
szurkolók és a csapat legnagyobb örömére 
Kisdobrony csapata szerezte meg az első helyet és 
vehette át nagy üdvrialgás közepette a téli kupát. 
Szalóka lett a második, Tiszaágtelek a harmadik.  

Forrás: Ung-Vidéki hírek 

Felhívás 

Értesítjük a Nagydobronyi Képviselői Testület valamennyi képviselőjét, 
hogy 2013. április 1-ig a községházára adják le vagyonnyilatkozatukat!  

A községi tanács felszólítja a szervezeteket, magánvállalkozókat és a 
lakosságot, hogy április folyamán végezzék el a munkálatokat saját 

területükön.  A tanács felszólítása fokozottan vonatkozik a központon 
található boltokra,  a piacra, a tópartokra.   

Az elmulasztást az Ungvári Járási Adminisztráció munkatársai  
birsággal sújthatják.  
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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 1200. 

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 

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

Győzött az Élet a halál felett! 

A burgonya általában a nagy tápanyagigényű növények csoportjába sorolható. 
Szántóföldi termőhelyek közül a középkötött, középkötöttnél lazább mezőségi és 
erdőtalajokon, valamint a laza és homoktalajokon termesszük. Fontos a hő- és 
vízgazdálkodás kiegyenlítettsége, tápanyagkészlet, a termőréteg jó víztartó 
képessége és a jó fizikai és biológiai kultúr állapota. Ha a gumókötés után a 
gyökerek 15-18 napig nem jutnak vízhez, a tápanyagfelvétel lelassul vagy leáll, a 
gumók rendellenesen fejlődnek, csökken a termés mennyisége. A szárazság után 
beinduló cső előfordul a sztólókon egy másodszori kötés, a meglévő gumókon 
babásodás, fiasodás és egyéb növekedési zavarok lépnek fel. Rögösödésre alkal-
mas talaj akadályozza a sztólók növekedését, a tápanyagot felvevő hajszálgyöke-
rek elágazását. Az intenzív növekedéskor megfelelő nitrogén adaggal ellenálló, 
erős lombozatú növények fejlődnek, amelyek nagy számú gumó kötésére, neve-
lésére alkalmasak. A gumókötés után döntő a káliumfelvétel. Ha a lombozat 
gyengül, a termés minősége, szárazanyag tartalom, tárolhatóság csökken. El kell 
kerülni a kálium túladagolást, ezért az 1:2 N/K arány átlépése káros, csak gyenge 
ellátottságú, kötött talajokon indokolt. A burgonya 1 tonna gumótermése az 
alábbi tápanyagokat veszi fel a talajból: 

30-40 tonna termés eléréséhez N 150-200, P 100-120, K 300-350 kg/ha, Mg 30-45 kg/
ha hatóanyag mennyiségekre van szükség. Az intenzív növekedéskor megfelelő nitro-
gén adaggal ellenálló, erős lombozatú növények fejlődnek, amelyek nagy számú gumó 
kötésére, nevelésére alkalmasak. A burgonyagumó fehérjetartalmát növeli, keményítő-
tartalmát csökkenti. Homoktalajon több nitrogén kell. Magasabb nitrogén 

arányt csak a korai, friss fogyasztásra termesztett fajtáknál kell adni. A meg-
felelő arányban adagolt foszfor növeli a burgonya csírázását, gyökérképződé-
sét és a betegségekkel szembeni ellenállóságát. Gyorsítja az érést, növeli a 
vetőgumó biológiai értékét. A gumókötés után döntő a káliumfelvétel. A 
kálium javítja a burgonya vízgazdálkodását, a mechanikai sérülésekkel szem-
beni ellenállóságát, valamint csökkenti a tárolási veszteséget. Javítja a sütési 
és főzési tulajdonságokat. Ha a lombozat gyengül, a termés minősége, száraz-
anyag tartalom, tárolhatóság csökken. El kell kerülni a kálium túladagolást, 
ezért az 1:2 N/K arány átlépése káros, elsősorban a chips előállításnál, csak a 
gyenge ellátottságú, kötött talajokon indokolt ennél magasabb arány. Fontos a 
magnézium mivel javítja a gumó minőségét, emeli a keményítő-tartalmat és a 
termés mennyiségét. Alaptrágyával lehet javítani az ellátást. Öntözött ter-
mesztésben osztott fejtrágya kezelésekre van szükség. A burgonya klór érzé-
keny növény. Tavasszal kijuttatott klór csírázás gátló hatású, gátolja a kemé-
nyítő felhalmozódását a gumóban, csökkenti a termés mennyiségét, ezért 
ilyenkor kénsavas káliumot (pl. Cropcare vagy kálium-szulfát) kell használni. 
A kálium-szulfát növeli a gumótermést és a szárazanyag-tartalmat, de csök-
kenti a hajtásnövekedést. A burgonyát a frissen szerves trágyázott talajba kell 
vetni. A szerves trágyát vagy az előző év nyarán a tarlóra szórjuk ki és seké-
lyen (12-15 cm) bedolgozzuk, majd ősszel a mélyszántással egy szerves 
trágyával kellően elkeveredett talajt hozunk létre. A másik lehetőség közvet-
lenül a mélyszántás előtt szórjuk ki, majd szántjuk be. Homoktalajon inkább 
március végén kell kijuttatni és 20 cm mélyen beforgatni a trágyát. A burgo-
nyát a frissen szerves trágyázott talajba kell vetni. A szerves trágyát vagy az 
előző év nyarán a tarlóra szórjuk ki és sekélyen (12-15 cm) bedolgozzuk, 
majd ősszel a mélyszántással egy szerves trágyával kellően elkeveredett talajt 
hozunk létre. A másik lehetőség közvetlenül a mélyszántás előtt szórjuk ki, 
majd szántjuk be. Homoktalajon inkább március végén kell kijuttatni és 20 
cm mélyen beforgatni a trágyát.  

A burgonya tápanyag-utánpótlására a következő műtrágyákat lehet 
javasolni:   

A BURGONYA TÁPANYAG-UTÁNPÓTLÁSA  

A piac területén konténer bérelhető vagy eladó.  
Érdeklődni Lelkes Ferencnél. 09797-537-91  

Figyelem!  

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

Nitrogén 
(N)kg/t 

Foszfor 
(P2O5) kg/t 

Kálium 
K2O) kg/t 

Mész (CaO)
kg/t 

Magnézium 
(MgO)kg/t 

5 2 9 3 1 

műtrá-
gya 

Tápanyag tartalom % Kijuttatá-
si 

N P2O5 K2O CaO MgO S B Cu Fe Zn Mn időpont 

Cropcar
e 5-14-

28 

5 14 28 2,8 2 12 0,0
5 

0,02 0,05 0,02   
Alap és 

fejtrágya 

Cropcar
e 10-10

-20 

10 10 20   2,5 11 0,1
5 

0,1 0,1 0,1 0,7 
Alap és 

fejtrágya 

Kálium-
nitrát 

13,7   46                 Fejtrágya 
és 

tápoldat 

Ferticar
e 24-8-

16 

24 8 16   2 4,3 0,0
3 

  0,02     
Tápoldat és 

levéltrágya 

Ferticar
e 10-5-

26 

10 5 26   3,1 11     0,02     
Tápoldat és 

levéltrágya 

Folicare 
8-0-40 

8   40   2 7     0,5 0,5   
Tápoldat és 

levéltrágya 

Őrhidi László, szaktanácsadó 

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

Érdeklődni az alábbi számon lehet: 0682293742 

Hála az Istennek, aki a diadalt adja nékünk  

a mi Urunk Jézus Krisztus által. 

(I.Kor.15:57)  

 Látszat szerint a halál hatalmasabb, mint az élet. De végül mégis az Élet diadalmaskodik a 
mi Urunk Jézus Krisztus által. Ő az Alfa és az Omega, kezdet és vég, aki halott volt és feltá-
madott. Milyen jó tudnunk, hogy a halálnak és az életnek csak egy Ura van, Jézus Krisztus, 
akinek a kezében vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. De Krisztus nemcsak a halált, 
hanem a bűnt is legyőzte. Milyen rossz lenne még csak gondolni is arra, hogy a halálunk 
után örökké kellene ugyanolyan bűnös testben élni, amelyben megszülettünk. Ő megmosott 
minket bűneinkből az ő vére által és tett minket királyokká és papokká az ő országában. 
Abban az országban, ahová Énók felvitetett, Illés próféta felemeltetett tüzes szekéren, és 
ahová a mi Urunk feltámadása után negyven nap múlva tanítványainak szemeláttára fényes 
felhőben mennybe ment.  Annak van igazi Húsvétja, akinek van bűnbocsánata. Nem azért 
nyersz bocsánatot, mert megtértél, hanem azért térsz meg, mert Isten megbocsátott. Ez az 
első feltámadás a hívő ember számára, az ilyenen nincs hatalma a második halálnak. Az 
Isten ingyen kegyelme megváltoztatja életedet is. Jézus Krisztus által győzelmet aratsz a 
testi vágyak felett, a tisztátalan beszéd, a telhetetlenség, az iszákosság és a többi bűn felett, 
amely lelki halottá tett eddig. Ő segít diadalra a harag, keserűség, a gonosz gondolatok le-
győzésében. Általa tudsz megbocsátani ellenségeidnek, csak az Ő segítségével tudsz elfor-
dulni a mulandó földi dolgoktól az örökkévaló, azaz a mennyei dolgok felé. Nem érzed ma-
gadat jobb embernek, sőt a bűnösök között elsőnek, mégis mint igaz,  

úgy mehetsz Istenhez, mert békességed van a Jézus vére által.  Az első Húsvét nem okozott 
minden embernek örömöt. A sírt őrző katonák leestek a földre és félelmükben olyanok vol-
tak, mint a holtak. Jézus ellenségeinek attól kezdve nem volt békességük, mindent elkövet-
tek, csakhogy elhallgattassák a Jézus feltámadásának tanúit. Csak azok örültek, akiknek  

megjelent. Az asszonyok, akik még hajnalban kimentek a sírhoz, és üresen találták azt, féle-
lemmel és nagy örömmel vitték a hírt, amit az angyaltól hallottak: Jézus nincs a sírban, mert 
feltámadott. Este, bár az ajtók zárva voltak, Jézus megállt a tanítványok között, és megmu-
tatta, hogy ő él. Örvendeztek a tanítványok, hogy látták az Urat. „Békesség néktek!”- kö-
szöntötte őket. A félelemben élőnek nincs nyugalma. Azt adta az Úr tanítványainak, amire 

legnagyobb szükségük volt. Az Istennek békességét, mely minden értelmet felülhalad, azt 
adja ma is mindazoknak, akik szeretik Őt.  Olyan jó keresztyénnek lenni. Boldogságon és 
boldogtalanságon, gazdagságon és szegénységen, termékeny és terméketlen esztendőkön, jó 
egészségen és betegségen úgy haladunk át, hogy mi tudjuk, hogy a mi Megváltónk él, és 
utoljára porunk fölött megáll. Nem halunk meg, hanem élünk, hogy hirdessük az Úr csodá-
latos dolgait. Mi tudjuk, hogy általmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi 
atyánkfiait. Aki nem szereti az ő atyjafiát, a halálban marad. (I.Ján.3:14)  

Áldott Húsvétot kívánok minden testvéremnek, és köszöntöm kedves olvasóinkat a 
Feltámadott Jézus Krisztus szavaival: „BÉKESSÉG NÉKTEK!”   

Atyafiságos szeretettel: Horkay László lelkipásztor.  

Bódás János: HÚSVÉTI DERŰ 

Derítik a földet tavaszi záporok,  

Fényben s könnyű szellők illatában forog  

Virágzik szívem is, fénytől derűs vagyok,  

Fénytől, mely az üres sírból biztat, ragyog.  

Vádol a bűn? … Elrejt a keresztfa árnya,  

Jézus vére rajtad üdvösség virága!  

Vér, vágy, test bár űz még, hogy lelked elvessze,  

Ha Ő éltet, lassan elhal a bűn teste.  

Valami új készül benned, mint a földben  

Kelő mag, s terem, nő áldva, éltetően.  

Újjászül, hogy minden meggyőzetve vallja:  

Él az Úr, és ma is látszik a hatalma.  


