MEGJELENIK HAVONTA INGYENESEN

ÁPRILIS
Bekamerázták Nagydobrony központját

JÖVEL, SZENTLÉLEK ÚR ISTEN!

2013. április 2-tól Nagydobrony központja kamerákkal lett ellátva! Célja elsősorban a közlekedési
szabálysértők megfigyelése és tetten érése! A most felszerelt 4 kamera éjjel-nappal rögzít, valamint
internet eléréssel is rendelkezik ezáltal az ungvári rendőrség folyamatosan figyeli a kamerák képét.
Egy kamera Beregszász felé néz, egy Munkács felé, egy Ungvár
felé és egy a Felvég utcára van irányítva. Később fel lesz szerelve még egy kamera, mely a központ 90%-át belátja majd és ez
publikus lesz, tehát Nagydobrony weboldalán keresztül majd
mindenki nézheti. A rendőrségnek szánt felvételeket egy hónapig rögzíti a berendezés, azután törlődnek. A hivatalos átadón
jelen volt Viktor Ledida az Ungvári Járási Állami Közigazgatási
Hivatal vezetője, Szilvási Zoltán polgármester és Roman
Sztefanisin Ungvári Járási Belügyi Osztály vezetője. A főrendőr
örömét fejezte ki a most létesített kamerákkal kapcsolatban,
mint mondta a bűnügyek, autólopások, közlekedési szabálysértők könnyebben felderíthetők, hiszen a kamerák egy fontos
közlekedési csomóponton helyezkednek el. Megjegyezte, hogy
a berendezés mindössze néhány hete működik, de máris sikerült
fényt deríteni egy szabálysértésre. A járművezetők észrevehetően jobban betartják a szabályokat. A polgármester elmondása
szerint a járásban magyar települések között elsőként nálunk
működik a bűnmegelőzésnek e hatékony eszköze. Továbbá a
költségvetés függvényében még több kamera felszerelése szerepel a terveink között. A beruházás költsége közel 25 ezer hrivnyába került.
Mindenkit kérünk tartsák be a közlekedési szabályokat!

Hír –válogatás

BOLDOG ANYÁKNAPJÁT !
Anyák napjára
Atyám hála legyen a Szeretetedért,
Mellyel az Édesanyákat megilletéd.
Mert-e Szeretet által léteznek családok
És Teáltalad lehetnek áldott.
Továbbra is Benned van bizalmunk,
Mindezekért mi örökre áldunk.
Hidi Mária
Tájékoztató a házasságkötés törvényi
rendelkezéseiről!

23. cikkely 1. rész: Azok a személyek
köthetnek házasságot akik elérték a korhaUkrajnában kizárólag 18 éves kortól lehet tárt.
házasságot kötni! Ukrajna Legfelsőbb 23. cikkely 2. rész: Bírósági határozat által
Tanácsa módosította „Ukrajna családjogi csökkenthető a házasságkötési korhatár,
törvényét” 2012-ben. Ennek értelmében a amennyiben ez a házasulandók érdekeit
megszabott házasságkötés alsó korhatára szolgálja.
18 év úgy a férfiak mint a nők esetében.
Az érintetteket kérjük vegyék figyelem(22. cikkely)
be ezeket a törvényeket!
Ingyenes lakossági jogi tanácsadás kizárólag
a Községi Tanács ügyeit érintő kérdésekben
minden kedden 13-00 –tól 15-00—ig.
Az alábbi ügyekben nyújtunk segítséget:
építési engedélyek, földkérdések stb.

A tanítványok engedelmességének és imádkozásának
meglett az eredménye: kitöltetett a Szentlélek. Ennek
hatását és eredményét a tanítványok, de főleg Péter életének megváltozásában látjuk. A korábban Jézust háromszor megtagadó, félő Péter bátran kiáll a hatalmas tömeg
elé és prédikál. Egykor ismeretlen volt előtte a kereszt
titka, Jézust is le akarta arról beszélni, most meg a megfeszített, feltámadott Krisztus bátor tanúja, bizonyságtevője. Az egykori átkozódással, esküdözéssel tagadó tanítvány rettenthetetlen hitvallóként lép fel. Az írástudatlan,
közönséges halász bölcseket megszégyenítő módon beszél. Nem készült gondosan erre a beszédre, hanem úgy
szólt, ahogy a Lélek adta szólnia. A Lélek juttatta eszébe
azokat az Igéket, amelyekre épen szükség volt, és amelyeknek beteljesedéséről bizonyságot tett. Szavai Jézusra
és munkájára vonatkoznak. Saját szemükkel láthatják,
fülükkel hallhatják Jóel próféciájának a beteljesedését. Ez
a változás a tanítványokban nem emberi erőfeszítés volt,
hanem Istennek ereje! A Szentlélek ma is munkálkodik
azokban, akik engednek Istennek. Isten ma is annak
ajándékozza a Szentlelket, aki kéri Tőle imádságban. A
Szentlélek most is változást hoz létre azokban, akik megtérnek és Krisztus Jézusban hisznek. Miben nyilvánul
meg a munkája bennünk? Először megszomorít bűneink
miatt. Másodszor hitet gerjeszt, hogy Isten nemcsak

Bármilyen panasszal, feljelentéssel a
Nagydobronyba beosztott rendőrt keressék.
Elérhetőségei:
Ярема Василь Васильович .
Telefon: 711-184, 0500117751

K E D V E S H Á Z A S UL A N D Ó FI A T AL O K !

másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök életet és
üdvösséget ajándékoz ingyen kegyelméből, egyedül a
Jézus érdeméért. Másodszor üdvbizonyosságot gerjeszt a
szívünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Harmadszor
részeltet kegyelmi ajándékaiban, hogy örömmel szolgálhassunk a Krisztus testének építésében. És végül lelki
gyümölcsöket hoz létre bennünk, hogy többé már ne a
test cselekedeteit tegyük, hanem Lélek szerint éljünk
Isten dicsőségére! Ámen.
Imádkozzunk az ének szavaival:
Jövel, Szentlélek Úr Isten,
Töltsd bé szíveinket épen,
Mennyei szent ajándékkal,
Szívbéli szent buzgósággal,
Melynek szentséges ereje
Nyelveket egyező hitre
Egybegyűjtve sok népeket,
Kik mondván, így énekeljenek:
Alleluja! Alleluja!
Áldott Pünkösd ünnepet kívánok minden kedves
olvasónak.

Szeretettel Horkay László lelkipásztor.

(a z e l m ú l t h ó n a p le g f o n t o s a b b h í r e i )

A legtöbb korrupt személy a képvise- Április 15-től az adóköteles ingatlan
Viktor Janukovics ukrán elnök nem
lők, hivatalnokok és rendőrök között tulajdonosok bármikor kézhez kaphat- zárta ki annak lehetőségét, hogy feltalálható Ukrajnában. Erről tanúskoják a felszámított adó összegét és a
oszlatja a parlamentet. Az államfő
dik az igazságügyi minisztérium
befizetés módját. Az adót az értesítés
erről csütörtökön a dél-ukrajnai
2012-es korrupció elleni és megelőzé- kézhezvételétől két hónapon belül ki
Mikolajiv városában egy vállalatnál
si tevékenységéről szóló éves beszákell fizetni. Az adót vagy bankon
tett látogatásakor beszélt.“Kemény
molója. A dokumentum alapján a
vagy postán keresztül lehet befizetni. lépésre szánhatom el magam, de csak
korrupciós közigazgatási jogszabályFalvak esetében a falusi tanácson
a legvégső esetben. Nem vagyunk
sértések a múlt évben összesen 1
keresztül fizethetik ki – írja a Tsn.ua olyan gazdagok, hogy folyton válaszmilliárd 200 millió hrivnya vesztesétásokat rendezzünk” – mondta
internetes hírportál.
Janukovics. Hozzátette, hogy még
get okoztak.
bízik a parlamenti erők közötti megálObama tavaly négyszer kevesebbet
lapodás lehetőségében.
Hat ukrán sérültje lehet a bostoni
keresett Janukovicsnál. Az amerikai
terrorcselekménynek. Ukrán diploma- elnök módon háromszor annyit kere- Az ukrán határőrök lecsaptak a kettős
ták jelenleg tisztázzák, hogy a bostoni sett mint orosz kollégája, Vlagyimir
állampolgárokra. A Tisza- Csapi
terrorcselekménynek vannak-e ukrán
Putyin, aki nemrégiben nyújtotta be
határátkelőhelyen határőrök egy
sebesültjei.
jövedelembevallását, melyben 5,8
törvénytelen határátkelést hiúsítottak
millió rubelről (190 ezer dollár) adott meg. Egy férfi magyar útlevéllel akart
számot – adta hírül a Tsn.ua interne- kilépni Ukrajna területéről. UgyanakVolodimir Putyin orosz elnök tavaly
tes hírportál. Ugyanakkor a világ
kor az ellenőrzés során a határt átlépbejelentette, hogy 2015-től a külföldivezetőinek jövedelmét tekintve
ni szándékozó férfinak be kellett
ek csak útlevéllel léphetik át OroszorObama keresete nem mondható túl
ismernie, hogy ukrán állampolgársászág határát. A jelenlegi helyzet alap- magasnak. Jövedelme például alacso- gú. Ezzel a férfi megszegte Az Ukrajján viszont elképzelhető, hogy már az nyabb Viktor Janukovics ukrán állam- na állampolgárságáról szóló törvényt
idei évtől bevezetik az ukránok száfő jövedelménél. Április elején ugyavalamint a Miniszteri Kabinet által
mára az útlevéllel történő belépést a
nis 2,5 millió dollárról adott számot kiadott határátlépés rendjére vonatkoFÁK (Független Államok Közössége)
az ukrán államfő.
zó határozatot – írja az Clipnews.info
országaiba – jelentette be Dmitro
internetes hírportál. Hasonló jogszaRohozin miniszterelnök-helyettes, az
A kormány elkészítette az ukrajnai
bálysértést követtek el az ukránOrosz Állami Határvédelmi Bizottság
konkurencia fejlődését a következő
szlovák államhatáron is, az Ungvár
vezetője. Majd hozzátette: véleménye tíz évre előirányzó programot, melyhatárátkelőhelyen. Rendvédelmisek
szerint rövid időn be kell szüntetni azt ben szerepel a „vasúti utazásra szóló
őrizetbe vettek egy ukrán állampola gyakorlatot, amely lehetővé teszi,
tömeges kedvezmények" eltörlése is.
gárságú nőt, aki magyar útlevéllel
hogy a külföldiek olyan dokumentu- A 2014-2024-re szóló állami verseny- akart átutazni Szlovákiába. Az illegámokkal is beléphessenek Oroszorfelügyeleti program csökkentené az
lis határátlépést jegyzőkönyvbe vetszágba, melyek nem igazolják a határ- árupiac monopolizálását, valamit „az ték. A törvény előtti felelősségvonásátkelő személyazonosságát.
előnytelen állami szabályozás" negaról és a jogsértők további sorsáról
tív hatásait is. A dokumentumot mábíróság fog dönteni.
jus végéig benyújtják a Miniszteri
Kijevben, a Lukjanovszkiji piacon a
Kabinetnek. Az okirat számos egyéb A kárpátaljai mentőszolgálat ügyeleburgonya 5 hrivnya, a sárgarépa 6
javaslatot tartalmaz, többet között
tét áthelyezik az Ungvári Egészséghrivnya, a cékla pedig 7 hrivnya
kilogrammonként. Pár héttel ezelőtt a törvényjavaslatot a belföldi kereske- ügyi Állomásra. Hamarosan befejezik
delemről, a halászati kikötőkről, a
a kommunikációs eszközök és a küburgonya 3, a sárgarépa 4,50, a cékla
belvízi közlekedésről, valamint egy,
lönböző felszerelések beüzemelését.
pedig 5 hrivnyába került. A banán és
az EU-val közös reptér kialakításáról Április 15-től a szakemberek megkezananász ára kisebb mértékben azonszóló megállapodás ratifikálásáról.
dik a szoftverek telepítését.
ban csökkenést mutatott.

Kedves érdeklődők és leendő ügyfeleink!
Esküvői ruhaszalonunkba megérkeztek a 2013-as év legújabb modelljei.
Menyasszonyi ruhák, menyecskeruhák, koszorús
Ugyanitt működik virágüzletünk, ahol
– és kísérő valamint báli– és gyerekruhák széles menyasszonyi és alkalmi csokrokat, kitűzőket, és autódíszítést vállalunk.
választékban megvásárolhatók és bérelhetők a
legkedvezőbb áron.
Beregszászi járás,
Facebookon: „Menyasszonyi ruhaszalon Bátyú”
Nyitva tartás: hétfő-szombat 9:00– 18:00-ig. Vasárnap szabadnap
Időpont egyeztetés telefonon!

Bátyú, Vasút út 39
Mob.: +380-976157675

MÁRKUS ÉVA

Cigánybűnözés Nagydobronyban

iskola udvarán kis híján erőszak áldozatává vált,
de többen is látták az esetet és segítségére siettek.
Vasárnap (2013.04.14) helyi cigányok követtek el
A sértettek feljelentést tettek. Azonban a rendőrbűncselekményt Nagydobronyban. Két cigány
ség nem találja a tetteseket, állításuk szerint elelkövető a falu központjában megtámadott egy
szöktek.
Nagydobronyi férfit. Nem sokkal később egy
másik helyen szintén egy helyi lakosra támadtak Mindenki figyeljen értékeire, a lopások száma
rá. De ezzel nem volt vége a bűncselekmény soro- is növekszik, ne hagyja senki a kertben locsoló
zatnak, egy fiatal lány is áldozatul esett. A közép- berendezéseit, egyéb értéktárgyait stb.
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www.nagydobrony.com.ua

www.nagydobrony.com.ua

A N a g y d o b r o n y i Kö z s é g i Ta n á c s h í r e i
Ismét lehetőség van vezetékes telefon bekötésére Nagydobronyban. Korlátozott számban. Kérvény benyújtása a
községházán!
A www.nagydobrony.com.ua címről letölthető Nagydobrony friss telefonkönyve. Aki nem találja magát, vagy
hibásan van telefonszáma, neve, lakcíme az jelezze az alábbi email címre: nagydobrony.lap @gmail.com.

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 A Nagydobronyi Községi Tanács Végrehajtó Bizottsága előzetesen figyelmezteti a lakosságot a köztepanaszait, szociálisan hátrányos családok, gyerekek segítése. A szakember Luca Renáta. Az alábbi munkarend rületek megóvására, különös tekintettel az elkészült központi parkra és szoborra. Amennyiben rongászerint dolgozik a községi tanács épületében:
lást észlelünk az elkövető a hatályos törvények értelmében akár börtönbüntetésre is ítélhető.
Szerda — 8.00-17.00
Péntek — 8.00-17.00

Bizonyára mindenki észre vette az Nagydobrony újság kézbesítése körül zajló nehézségeket, sajnos a Magyarországi pályázaton az újság fenntartásra és a weboldal fejlesztésre kért
összegeket nem kaptuk meg. Ezért a szűkös anyagi helyzet miatt a kézbesítést sem tudjuk
megoldani. Ezentúl az újság kézbesítését az adott utcákhoz tartozó képviselők végzik.

A 2011-es év anyagi jellegű, vagyoni jövedelmeinek
és kiadásainak nyilatkozata (deklarálása).
Szilvási Zoltán
Kárpátalja, Nagydobrony
a Nagydobronyi Községi Tanács elnöke.
Felesége: Szilvási Éva , Fia: ifj. Szilvási Zoltán

A Nagydobronyi Háziorvosi Rendelő tájékoztatója!
2012. decemberétől lehetőség van a magas vérnyomásban szenvedő betegeknek kedvezményes gyógyszervásárlásra. Egy korábbi miniszteri rendelet szerint az állam átvállalja bizonyos vérnyomás csökkentő gyógyszerek költségeit. A költségek átvállalásának mértéke gyógyszerenként változó. A kedvezmény igénybevételének feltétele a
kezelő orvos által felirt speciális recept. A programban az alábbi patikák vesznek részt, tehát a recept csak
ezekben a patikákban váltható be:
1. Ungvár, Petőfi Sándor tér 14/1, №9-es patika 2. Ungvár, Korzó út 9. 3. Csap, Turjanica út 5. 4. Kereknye,
Sevcsenko út 1. 5. Koncháza, Béke út 48. 6. Homok, Кільцева út 12 7. Nagygejőc, Fő út 11. 8. Linci, Központ
út 44. 9. Rát, Rákóczy út 43/a.
Májustól szeretnénk, ha a Nagydobronyi Háziorvosi Rendelő patikájában is kaphatóak lennének a kedvezményes
gyógyszerek. Azonban a tárgyalások még folynak, a fejleményekről értesítjük a lakosságot.
Dr. Baksa Géza
főorvos
Nagydobronyi Háziorvosi Rendelő

kakapcsolatban vannak.
Kárpátalján több helyszínen tartanak majd
válogatókat. Nagy László fotós, és egyben a
válogatás Ukrajnai program felelőse elmondta:
„az Ukrajnai és ezen
belül is a Kárpátaljai lányok között nagyon sok a

Gépjárművekről szóló adatok: A nyilatkozó tulajdona: könnyű gépkocsi Volkswagen Jetta, évjárat 2007,
VAZ 21093, évjárat 2003.

Adatok a jövedelemről: A nyilatkozó összes bevétele: Bevételek, egyéb érték papírok, aktívák: A nyilatko90 996 hr, ebből fizetés 84 573 hr, osztalék, százalékok zó tulajdona: vállalkozások 0 hr, jegyzett tőkéhez való
13 hr, pénzügyi támogatás 6 410 hr.
járulékok 0 hr, Családtagok tulajdona: bankszámlán
Családtagok összjövedelme: 17 948 hr, ebből fizetés vagy egyéb pénzintézetben elhelyezett betétek 0 hr.
17 940 hr, osztalékok 8 hr, ingó és ingatlan eladásból
származó jövedelem 0 hr, vállalkozásból származó
jövedelem 0 hr.
Szilvási Zoltán polgármester

Figyelem!
Kérünk minden egyes Nagydobronyi lakost, aki valamilyen hivatalos ügyintézés miatt készül a
községházára, MINDEN alkalommal hozza magával az érintett személy paszportját és kódszámát.
Ezeket a dokumentumokat minden igazolás, vagy határozat kiállításánál fel kell használni, a
legtöbb esetben pedig ezeknek a fénymásolata is szükséges.
Egyszerűbb betenni a zsebbe vagy táskába, mint inkább hazamenni érte.

O L V A SÓ I L E V É L

Modell válogatás Nagydobronyban
2013. április 20-án Nagydobronyban először
tartott modell válogatást az Angelface Modell
ügynökség. A válogatás helyszínéül a Sting
Szabadidő Központ szolgált. Az Angelface egy
Budapesti székhelyű ügynökség, 2002 szeptemberében alakult. Fő tevékenységük: a természetes
szépségű és megjelenésű fiatal lányok és fiuk
felfedezése, szakmára
való felkészítése. A
modelleket egyéniségüknek megfelelően
menedzselik, több
híres külföldi modell
ügynökséggel is mun-

Ingatlanról szóló adatok: A nyilatkozó tulajdona:
földterület Nagydobronyban területe 5100 m2, lakóház
Nagydobronyban, területe 166,06 m2. Családtagok
tulajdona: földterület 1300 m2.

potenciális modell jelölt. Munkáim során gyakran megfordulok Kárpátalján tehát látom, hogy
mennyi itt a sok szép lány. A válogatásra természetes nem csak lányok jöhetnek, a fiukat is várjuk 13-23 éves korig. Reményeink szerint a többszöri és több helyszínnel tűzdelt Kárpátaljai válogatáson találunk majd olyan arcokat akik talán
egyszer a világ topmodelljeihez tartoznak majd.
A mostani válogatáson felvesszük a lányok adatait, néhány fénykép is készül, majd
a Budapesti központban kielemezve
a fényképeket értesítjük az érintetteket. Az ügynökség
nem csupán a kifutók szigorú szabályaira alapozva válogatja modelljeit, ugyanis reklám filmekbe, tv sorozatokba is menedzselünk lányokat.
Tehát lányok bátran jelentkezzetek. Nem mindennapi lehetőség ez azok számára akik a kifutók
világában képzelik el jövőjüket”
A következő válogatás Április 27-én szintén a Sting
Szabadidő központban lesz de.10.00-13.00-ig.

toleránsak, odafigyelők lennénk a szomszédinkkal. Szeretnénk ha az érintettek a kérésünket meghallgatnák és betartanák. Ha azonban
nem történik-e téren változás az ügyet kénytelenek leszünk hivatalos formában megoldani.
A hivatalos bejelentés esetén az ilyen esetekre
hivatott bizottság köteles kivizsgálni az áram
ingadozást, az előidéző személy felderítését és
adott esetben adminisztrációs bírságot kiszabni. A bizottság általában az áramszolgáltató
szakembereiből, és a tűzoltóság szakembereiből áll. A bizottság házról házra járva felmérik
az elektromos berendezések teljesítményét, az
elektromos áram lakossági felhasználásáról is
tájékozódnak és nem utolsósorban figyelembe
veszik a biztonsági előírásokat is. Nem hiszem,
hogy sokan akarnának ilyen ellenőrzéseket. Én
bízom, hogy akik ebben érintettek elolvassák e
sorokat és megfogadják a tanácsokat és nem
kell hivatalos útra terelni az ügyet.

A alábbi észrevétellel Popka János, a
Nagydobronyi Községi Tanács végrehajtó
bizottságának tagja kereste meg a polgármesteri hivatalt. Elmondása szerint: a Vásártér utca
több lakosa jelezte már és én magam is tapasztalom az áram ingadozást utcánkban. A feszültség ingadozás sajnos nem csak a szolgáltató hibája. Egyes utcabeliek a házilag barkácsolt, vagy ipari teljesítményű hegesztőjüket
használva idézik elő e folyamatokat. Ezzel
nem is lenne gond ha mindezt nem az esti
órákban, vagy hétvégén végeznék. De sajnos
szinte mindennapos az esti órákban, szombaton, sőt néha még vasárnap is. Ezért több tucat
lakossal együtt kérnénk, hogy a hegesztést
hétköznapokon 16-00-ig, szombaton pedig
13-00-ig végezzék. Jó lenne ha nem kellene
esténként otthon ülve, televízió és sok egyéb
elektromos berendezés nélkül töltetni időnket.
Hiszen ilyenkor minden berendezést melyet
áram alatt hagyunk károsodik és bizony előfor- Előre is köszönöm (köszönjük) a Vásártér utca
lakóinak nevében.
dul, hogy el is romlik. Nagyon fontos lenne ha

Összefogás a szebb környezetért

Tanösvény a Nagydobronyi Vadvédelmi
Rezervátumban

Nagydobrony életében mindig fontos szerepet
játszott az erdő. Erre utal a település neve is,
mivel úgy tartják, hogy az a szláv
„dub” (tölgy) szóból ered. Az erdő a leggazdagabb társulásunk, mely a növények mellett
rengeteg állat élettere is. A Nagydobrony környékén elhelyezkedő, 1736 hektár területű
erdőket az USzSzK Miniszteri Tanácsának
rendelete alapján 1974. október 28.-tól
"időlegesen védett területté" nyilvánították. Ez
egy állami jelentőségű zoológiai rezervátum,
amely az Ungvári- és Munkácsi-járás területén
helyezkedik el, és az Ungvári Állami Erdőgazdasághoz tartozik. A rezervátum létrehozásának elsőleges célja az itt élő vadállatok élőhelyének és szaporodási helyének védelme, azok
egyedszámának fenntartása és növelése. Emellett fontos feladat még tudományos kutatások
és ökológiai kutatómunka folytatása is. Mindezen szempontokat figyelembe véve hoztunk létre egy tanösvényt, amely reményeink szerint hasznos lesz az erdő megismerése szempontjából, a környezettudatos neve-

lés eszköze lehet, szolgálja majd a jövőbeni
kutatásokat és emellett jelentős turisztikai
célponttá válhat. A rezervátumban uralkodóak az érett tölgyesek, gyertyános-tölgyesek,
tölgyes-kőrisesek és füzesek. A terület több
Vörös Könyves állat- és növényfajnak ad otthont. A tanösvény végigjárható gyalogszerrel
és kerékpárral egyaránt. Az útvonal egy kb. 7
km hosszúságú, önmagába visszatérő hurkot
alkot. A kijelölt útvonalat kék-fehér színű túrajelzések jelölik, és információs táblák segítik
az itt jelenlévő élővilág megismerését. A tanösvény megnyitójáról bővebb tájékoztatást
kaphatnak majd, egyelőre a sok víz ezt nem
engedi meg. Az útvonal létrehozását a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt., a KMKSZ
Nagydobronyi Alapszervezete és a
Nagydobronyi Erdészet támogatta. A projekt
koordinátorai Keresztyén Andrea és Szanyi
Edit, helyi biológiatanárok, illetve Molnár
Attila, biológushallgató voltak.

Molnár Attila
Bővebb információ és térkép a tanösvényről a
www.nagydobrony.com.ua címen,
a „ Civil Szervezetek” menü alatt található!

László a gyerekotthon igazgatója. Összesen 50
nyírfát és fenyő csemetét ültettek el a gyerekott2013. április 17-én a Nagydobronyi Irgalmas hon előtt. Az akcióhoz csatlakozott az Ungvári
Samaritánus Református Gyermekotthon kis lakó- járási vezetőség képviseletében Mihajlo Pihan,
inak részvételével faültetésre került sor. A jóté- valamint az Ungvári járási szociális gyermekvékonyági akció főszervezői Magyarországi és Ungvári erdészek. Az anyaországi erdészek 14 fővel
képviselték magukat. Az ukrajnai erdészetet
Kosztyin Vlagyimir Ungvári járási fő erdész kép-

delmi osztály munkatársa Luca Renáta és
Fedoszova Okszana képviseletében. Nem ez az
első ilyen akció. Korábban az ukrajnai erdészek
már jártak a Debreceni kollégáknál. Most pedig
ők voltak a vendégek nálunk. A Nagydobronyi
erdészeten kívül meglátogatták még a Kamjanicai
erdészetet is. Ahogyan Mihajlo Pihan megjegyezviselte, valamint részt vett az eseményen te az ilyen összejövetelek, a jó szomszédság gyaVojtovics Volodimir a nagydobronyi erdészet korlati megnyilvánulásai.
vezetője, Szilvási Zoltán polgármester és Katkó
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A 70 éve vértanúhalált halt Molnár Mária református
misszionáriusnőre emlékezünk.
Molnár Mária 1886 szeptember 11-én született Várpalotán tízgyermekes családban.
Édesanyja mélyen hívő asszony volt aki hitben és szeretetben nevelte gyermekeit. A tíz gyermek közül csak három érte meg a felnőttkort. Mária már kiskorában megtapasztalta Isten kiválasztó kegyelmét. A Bethánia Egyletben,ahol szorgalmasan részt vett a bibliaköri foglalkozásokon, meghallotta Jézus Krisztus hívását és egész életét az Úr
szolgálatába állította. A Bethesda kórházban diakonisszaként dolgozott, majd
az I. világháború alatt a sebesült katonákat ápolta a tábori kórházakban. Nemcsak a sebeket kötözte, de imaórát, istentiszteletet tartott a betegeknek. Élete
sokszor volt veszélyben, de ő soha nem hagyta el szolgálati helyét, ezért a
bátor helytállásáért több kitüntetésben részesült. A háború után tovább folytatta a diakonissza munkát betegek, foglyok, szegények, öngyilkosjelöltek
között, és ebben a nagy lelkierőt igénylő szolgálatban csak az erős hit és a
szüntelen imádság volt segítségére.

www.nagydobrony.com.ua

mon, aki a keresztségben a József nevet kapta. (Molnár Mária édesapja is József volt,) Józsefet magyarul is tanította, és hitben nevelte,
aki később első számú munkatársává és utódjává lett. 1935-ben egy
évre hazajött, hogy a gyülekezetekben beszámoljon a Pitilu szigetén
végzett munkájáról. Kárpátalján látogatást tett Nagydobronyban és
Nagyszőlősön. A Kárpátaljai Református Egyház több gyülekezete
adományokat gyűjtött a missziói munka támogatására, sőt egy 140 kg
súlyú harangot is adományoztak, amelyet Egry Ferenc kisgejőci
harangöntő mester készített. Még találkozhatott nyolcvan éves édesanyjával, Balogh Erzsébettel, aminek nagyon örült. Úgy búcsúzott el
mindenütt, hogy tudta, hogy itt a földön már nem fognak találkozni.
Visszatérése után nemsokára kitört a második világháború. A szigetet
japánok foglalták el, akik azt hirdették, hogy csak egy Isten van, a
japán császár. A keresztyének számára nagyon nehéz idők következtek. A megszállók mindenkiben ellenséget láttak. Különösen kutattak
a Bibliák után, hogy azokat megsemmisítsék. Lomon József olyan
ügyesen elrejtette a mánuszi nyelvre lefordított Biblia kéziratát, hogy
a házkutatáskor a japánok nem találtak rá. És mivel megmaradt a
Biblia, megmaradt a gyülekezet akkor is, mikor pásztor nélkül maradt. 1943 március 18-án azzal az ürüggyel, hogy másik szigetre
szállítják őket, az Akikaze nevű hadihajóra tereltek minden fehér embert. Mikor kihajóztak a nyílt tengerre, kíméletlen kegyetlenséggel legépfegyverezték őket a japán katonák, és a holttesteiket a tengerbe vetették. Molnár
Mária református misszionárius megharcolta ama nemes harcot, elvégezte futását, hitét megtartotta. Noha vére
italáldozatként omlott ki, munkája nem volt hiábavaló. Az elvetett mag kikelt és sok gyümölcsöt termett. A második világháború befejeződése után Mánuszon újra megindult a lelki élet. Lomon József lett a gyülekezet pásztora.
Ő írta meg Magyarországra Molnár Mária halálának történetét. Azóta már bennszülött lelkészek hirdetik az Igét,
folytatják a munkát, amelyet Molnár Mária elkezdett. 1996-ban Debrecenben a Magyar Református Világtalálkozón mint meghívott vendég, az öreg Lomon József magyarul köszöntötte a találkozó résztvevőit. Megláthatta azt
az országot, találkozott azokkal a reformátusokkal, akik közül egy testileg bár gyönge, de lélekben erős nő elvitte
hozzájuk az örömhírt, hogy Krisztus a pápuákat is megváltotta vérével, és ők is bemehetnek az Isten országába.

Molnár Mária nem készült arra, hogy misszionárius legyen. 1925-ben csak
azért ment ki a németországi Liebenzellbe, hogy német nyelvtudását tökéletesítse. Ott kapta az Úrtól az elhívást,
hogy menjen a pogányok közé. Ésaiás próféta könyve 51:5 verse indította az elhatározásra, hogy elmenjen a föld
túlsó végére az evangéliumot hirdetni. "Közel igazságom, kijő szabadításom, és karjaim népeket ítélnek: engem
várnak a szigetek és karomba vetik reménységüket" Ahogyan ez már természetes az Isten gyermeke számára, az
elhívás után jönnek az akadályok. Az orvosi vizsgán alkalmatlannak találták, olyan gyenge, törékeny volt a szervezete. Már negyven éves volt akkor, ezért nem ajánlották az orvosok, hogy olyan helyre menjen, ahol állandóan
ki lesz téve a trópusi betegségeknek. De ő addig erősködött, amíg látva a kitartását és erős eltökéltségét, végül
engedélyezték, hogy kimenjen a misszióba. 1928 tavaszán érkezett meg Mánusz szigetére. Úgy tekintett az addig
számára ismeretlen fekete emberekre, ahogyan Jézus látta volna őket: "Ezek a feketék az én apám, anyám, fitestvéreim és nőtestvéreim." Nem tudott velük szót váltani, mert nem ismerte a nyelvüket, de a szeretet nyelvét azok
is megértették. Betegeket gyógyított, imádkozott értük és a gyerekekkel játszott. Három hónap múlva már tökéletesen értette a nyelvüket. Iskolát nyitott és a gyerekeket, sőt az öregeket is megtanította írni, olvasni. Reggeltől
estig dolgozott és szeretettel, gyöngéd türelemmel végezte a munkát, úgy hogy hamar megszerették a bennszülöt- Legyen áldott az emléke Molnár Máriának, aki hű volt mindhalálig. Aki elveszti az ő életét Jézusért és az evangétek. Idős betegei között olyanok is voltak, akik bevallották, hogy régebben emberhúst is ettek. Az evangélium liumért, örök életre tartja meg azt. Minket is várnak a szigetek. Nekünk is szól az Úr: "Kit küldjek el és ki
világosságot gyújtott a sok félelemtől, bűntől és pogány babonától megsötétült szívekben. A hittel végzett munka megyen el nékünk?" (Ésa.6:8) Feleljünk mi is úgy mint a próféta: Imhol vagyok én, küldj el engemet!
meghozta a gyümölcsöt. 1929 húsvétján három megtért bennszülöttet kereszteltek, egyikük volt fogadott fia Lo-

Horkay László, református lelkész

Munka-szombat!
A korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is megtartották az ún. „munka-szombatot” vagy ismertebb
nevén „szubotnyikot”. Országszerte az állami intézmények ezen a napon megtisztítják a középületek
környezetét, kivágják, levágják a felesleges fákat, gallyait. Nem volt ez másként Nagydobronyban sem. A
munkából kivette részét a középiskola tanári kara és diákjai, a háziorvosi rendelő munkatársai, az óvoda
és a községháza alkalmazottai, a kultúrház dolgozói is. Az összes középület és környéke megtisztult. Jó
lenne ha ez így is maradna és odafigyelnénk környezetünkre máskor is, és a szemetet a kukákba dobnánk!

Május 29-én ünnepeli első születésnapját

Az Ungvári járási labdarugó bajnokság tavaszi fordulójának naptára
1. mérkőzés 2. mérkőzés 3. mérkőzés 4. mérkőzés 5. mérkőzés 6. mérkőzés 7. mérkőzés 8. mérkőzés 9. mérkőzés 10. mérkőzés 11. mérkőzés
április 4.
április 28. május 12.
május 19.
május 26.
június 2.
június 9.
június 16. június 23. június 30.
július 7.

Csapat
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Gálocs
Eszeny
Kisdobrony
Baranya
Szalóka
Csongor
Rát
Nagygejőc
Nagydobrony
Palágykomoróc
Járok
Alsó-Szlatina

12
11
10

9
8
7
6*
5*
4*
3*
2*
1*

2
1*
11*
10*

9*
8*
12*
6
5
4
3
7

3*
12
1
11
10

9
8
7*
6*
5*
4*
2*

4
3
2*
1*
11*
10*

9*

5*
4*
12
2
1
11
10

12*
7
6
5
8

8*
7*
6*
3*

9

6
5
4
3*
2*
1*
11*
10*
12*
8
7

9

7*
6*
5*
12
3
2
1
11
10

9*

8
7
6
5
4*
3*
2*
1*
11*
12*

8*
4*

10

9

9*

10

8*
7*
6*
12
4
3
2
1
11
10*
5*

9
8
7
6
5*
4*
3*
2*
1*
12*
11

11*
10*

9*
8*
7*
12
5
4
3
2
1
6*

*- hazai pályán játszik! Sötét mezővel van jelölve mely csapatokkal játszik Nagydobrony!

Üdvözöljük községünk újszülötteit!!!
Szolnoki HannaHanna-Dorina (Alvég út 38)
Pap Csilla (Juzsna 21)
Lakatos Ilona (Juzsna 12)
Balog Dávid (Kossuth út 52)

Bátyi Aliz (Kisdobronyi út 101)
Benyák Máté (Juzsna út 10)
Iván Dániel (Sport út 10)
Pinte Hanna (Béke út 15)

Búcsúzunk falunk elhunytaitól
Kára Mária (Alvég út 40)
Csákány Balázs (Kisdobronyi út 41)
Hidi József (Virág út 9)
Meghosszabbították az állattartási dotációt!

A minisztérium az elmúlt évi állami támogatási
programot meghosszabbította, mely március 1jén lépett életbe. Így azok a gazdák, akiknek
tehene(i) megellett(ek), ismét igényelhetnek
állami dotációt. „A kormányprogram anyagi
téren a tavalyi „sémát” követi, vagyis a 3–6
hónapos állat után 250, a 6–9 hónapos után 250,
a 9–12 hónapos után 250, és a 12–15 hónapos
után pedig szintén 250 hrivnyát kaphat a tenyésztő. A borjú születését követően a gazdának a községi tanácshoz vagy annak megbízottjához kell fordulnia azzal a céllal, hogy az újszülött állat születését bejegyezzék a gazdakönyvbe. El kell végezni a borjú regisztrálását a

Lőrinc János (Kucsárka 27)
Géci Dezső (Kisdobronyi út 100)
Ivanyina Erzsébet (Béke út 16)
törvényi előírások szerint, ami azt jelenti, hogy
meg kell szerezni a szarvasmarha törzskönyvét
és annak egészségügyi lapját (paszportját).
Bankszámlát kell nyitni: erre kerül majd átutalásra a dotáció. A számlanyitásról a gazdának
természetesen banki igazolást is kérnie kell. A
felsoroltak mellett a gazda személyigazolványának és kódszámának fénymásolatára is szükség
van. Az említett iratok fénymásolatait a helyi
községi tanácshoz kell benyújtani minden hónap 1-jéig. A községi tanács a hónap során
beérkezett kérelmek összesítését a mezőgazdasági osztályra továbbítja, mely összesíti a járás
településeiről beérkezett adatokat, és továbbítja
a megyének.
Forrás: karpatalja.ma

Május 2-án ünnepeli 60-ik születésnapját

VINDA JÁNOS
Köszöntik őt családtagjai:
felesége, fiai és lánya, menye,
kis unokája, apja és testvérei.
„Születés napodon kívánunk
Neked soksok-sok szépet,
Legyen vidám, derűs, számodra
mindig az élet.
Szerencse galambja mindig feléd
szálljon. Légy boldog velünk még sokáig ezen a világon”

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

Popovics János
KisKis-Feri Béla

Demjén Attila
Ebből az alkalomból köszöntik őt, édesanyja, édesapja és nagymamája.

„Születésed Napján az kívánjuk néked.
Betegség és bánat kerüljön el téged.
Szerencse galambja mindig feléd
szálljon.
Te légy a legboldogabb ezen a világon.”

Isten éltessen!
Május 21-én ünnepeli 2-ik születésnapját

Demjén Karolina
Ebből az alkalomból köszöntik őt, édesanyja, édesapja és nagymamája.

„A nap ma olyan fényesen ragyog.
Ma mindenki azt suttogja: boldog
születésnapot.
És azok akik nagyon szeretnek téged.
Még sok ilyen szép napot kívánnak
neked.”

Pünkösd

Atyám hála a Mennybemenetelért
Valamint a Vigasztaló Szentlélekért.
Mivel e világi-bábeli zavarban,
Csak Tereád figyelve, lehetünk nyugodtan.
Milyen kegyelem, hogy nem hagytál el,
Hanem Vigasztalót, Lelkedet küldted el,
És mivel tudjuk, hogy mindenkor velünk van,
Életünk példázza, Megváltó Urunk van.
H. Mária, 2013. április

-4-

www.nagydobrony.com.ua

Zöldségtermesztési bemutató Nagydobronyban
Április 5-én a "Pro Agricultura Carpatica" Megyei Jótékonysági Alapítványa,
Nagydobronyban a zöldségtermesztésében résztvevő kárpátaljai magyar gazdák szá-

mára szervezett előadást.
A nagydobronyi kultúrházban megrendezésre került eseményre az „Élő példa ” nevű innovációs és családi modellgazdasági program keretében került sor. A szakmailag kifogásolhatatlan előadáson szép számmal jelentek meg gazdálkodók Ungvári, Munkácsi, Beregszászi
és Nagyszőlősi járás településeiről közel hatvanan.
Az előadást Őrhidi László, a „Pro Agricultura Carpatica”
Megyei Jótékonysági Alapítvány elnöke nyitotta meg.
Köszöntőjében kiemelte, hogy: „Igazán versenyképesek
csak úgy tudnak maradni a kárpátaljai magyar családi
gazdaságok, ha továbbra is élen járnak ukrajnai viszonylatban a modern termesztési technológiák bevezetése terén. Azonban a kárpátaljai gazdálkodók körében igen erős
a „hiszem, ha látom” elv: vagyis csupán akkor lehet őket egy-egy újítás vagy korszerű termesztési technológia alkalmazásáról meggyőzni, ha saját szemével is láthatja a hozzá hasonló szinten termelő gazdánál elért eredményeket.” E cél elérésének érdekében a „Pro
Agricultura Carpatica” Megyei Jótékonysági Alapítvány az utóbbi időben a vidékfejlesztési
minisztérium és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával az „Élő példa” innovációs
program keretében szervez a gazdáknak szaktanácsadással egybekötött bemutatókat. Őrhidi
László elmondta, hogy a gazdákat legjobban érdeklő kérdések között szerepelnek a talajproblémákra adott megoldási lehetőségek. A talajproblémák kérdésében Gál István, a „Pro
Agricultura Carpatica” Megyei Jótékonysági Alapítvány ügyvezető igazgatója prezentált
szaktanácsadást, amit a megjelentek érdeklődéssel hallgattak, hiszen az előadó nemcsak a
szakirodalomra, hanem munkával megszerzett sok évtizedes tapasztalatára építette beszédét.
A fóliás zöldségtermesztés kapcsán elhangzott, hogy a gazdáknak többek között olyan talajproblémákkal kell megbirkózniuk, mint a magas talajvíz, a rossz talajszerkezet, a szikesedés, a talajuntság vagy az alacsony talajhőmérséklet, a talajlakó kórokozók felszaporodása.
Az említett negatívumokra számos megoldás létezik: a talajvíz elvezetése, a talaj „átmosása”, különböző talajfertőtlenítési eljárások, állománykezelés,
vegyszeres beöntések, fűrészporos feltöltés, illetve a
talajcsere. Gál István rámutatott: számos gazdálkodó
legkönnyebbnek a talajcserét gondolja, s úgy véli,
hogy a mezőről elhordott „tisztább” földdel termőbbé teheti fóliaházát. Azonban a termőföld elhordása
törvényellenes! Gál István egyfajta megoldásként a
fólia bizonyos időközönként történő áthelyezését javasolta. Az előadásban fontos szerepet
kapott az izolált termesztés kérdése, amikor is az eredeti talajtól fóliával vagy egyéb anyaggal elkülönítetten, mesterséges közegben, földkeverékben vagy hidrokultúrában folyik a
zöldségtermesztés. Ilyen termesztési mód a vályús, a szalmabálás, a tőzegbarázdás, a tőzegágyásos, valamint a konténeres termesztés. Ezek nagyon tőkeigényes eljárások is, ám a
szakértők a költséges háttér ellenére is legjobban a konténeres termesztést ajánlják. Izolált
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termesztésről lévén szó, a gazdának többek között választania kell a gyökérrögzítő közeg
kérdésében is. A legközkedveltebb megoldások között szerepel a tőzeg, a perlit és a kőzetgyapot, ezek között is a tőzeg a legelterjedtebb. Új megoldások is léteznek. Ezek egyike a
kókuszdió héjának, a kókuszrostnak a felhasználása, melynek technológiáját holland kertészek dolgozták ki. A kókuszrost előnye, hogy a tőzegnél sokkal jobban össze lehet préselni.
Ez a módszer jelenleg még nem nagyon elterjedt, Ukrajnában csupán elszórt próbálkozások
vannak vele. Végezetül a „piszkos anyagiak” következtek, amikor is Gál István a különböző
technológiák költségeit ismertette. Többek között elhangzott, hogy a gazdálkodni kívánóknak talajos termesztés esetén 5 000, oltott palánta esetén 8 000, totális talajfertőtlenítés esetén 13 000, szalmabálás termesztés esetén 15 000, míg konténeres termesztés esetén 25-30
000 hrivnya az első évi befektetési költsége. Ugyanezeknél a továbbiakban az egy évre eső
költség: talajos termesztésnél 5000, oltott palánta esetén 7500, totális talajfertőtlenítés esetén 13 000, szalmabálás termesztés esetén 15 000, míg konténeres termesztés esetén 10-11
000 hrivnya.
Az előadáson beszámolót tartott Balogh Sándor nagydobronyi gazdálkodó tapasztalatairól.
Mint elhangzott, nyolc éve foglalkozik zöldségtermesztéssel, s fóliaházában, konzervuborkát termesztve ő maga is
kipróbálta a kókuszrostos technológiát, melyet nem is
bánt meg.
A következő téma melyet Őrhidi László mutatott be, a
ködképző permetezőgép bemutatásáról és működéséről
szólt. Mint elhangzott, bár a gépezet hatékony, a sikerhez
számos követelmény szükséges. Többek között jól zárható növényház, valamint elegendő
légtér a növények felett. A munkát este, szélcsendes időben ajánlott végezni. A „ködöt”
soha ne fújjuk a növényállományra, ez ellenjavallott – hangsúlyozta Őrhidi László –, azt a
növény fölé kell juttatni, és amikor ülepszik, akkor fejti ki hatását. A gépezet előnye a permetlé-takarékosság, a gyors és hatékony munkavégzés (egy hektár egy óra alatt), valamint
az automatizálhatóság, míg hátránya a drágaság. Az előadó azt javasolta a gazdáknak, a
nagy költség okán fogjanak össze: közösen vásároljanak és használjanak ködképző permetezőgépet.
Mester András Mezőgecsé-ből egy, az anyaországi Pannon Gép és Készülékgyártó Kft. Által forgalmazott szemenkénti vetőgépet mutatott be. Mint elmondta, a forgalmazott vetőgépek takarékosak, és mindenfajta méretű mag vetésére alkalmasak, de igény szerint, egyedi
rendelésre is készít a cég vetőgépe(ke)t. Végezetül a résztvevők Balogh Sándor birtokán
megtekintették a gazda fóliasátrait – bennük a kókuszrostos technológiát, majd a ködképző
permetezőgép is kipróbálásra került.
karpataljalap.net nyomán

A p r ó - H i r d e t és e k
Figyelem!
Lehetőség van talajminták teljes körű bevizsgálására!
Érdeklődni az alábbi számon lehet: 068-229-37-42

Kárpitozott bútorok felújítását és átalakítását vállaljuk!
Székek, fotelek, rekamiék, sarokrészek.
Elérhetőség Nagydobrony, Szanyi M. Béla és
Bercik István! Tel.: 099-2750962, 066-768-2940

A piac területén konténer bérelhető vagy eladó.
Érdeklődni Lelkes Ferencnél. 09797-537-91
Fejes káposzta vetőmag eladó! Glória fajta! 50 gramm 275 hrivnya.
Érdeklődni az alábbi számon lehet: 0682293742

A Nagydobrony havilapban lehetőség van magánszemélyek, vállalkozások intézmények részére hirdetésre, reklámra, fényképes köszöntőkre. Egy apróhirdetés díja egy hónapra 10 hr. Fényképes köszöntő 30 hr. A reklámok díja: 50 cm2 = 30 hr. Minden hirdetés és köszöntő megjelenik Nagydobrony hivatalos weboldalán is. A hirdetéseket személyesen lehet feladni a községházán Ráti Anitánál vagy a Stingben. Tel.:097-155-64-87
A címünkre beérkező leveleket nem őrizzük meg és nem továbbítjuk. A cikkért minden esetben a szerző viseli a felelőséget.

Nagydobrony
Cím: Nagydobrony, Csongor út 2. Tel.: 714-325,
www.facebook.com/nagydobrony
További érdekességek háttéranyagok, fényképek, videók:
http://www.nagydobrony.com.ua
Email: nagydobrony.lap@gmail.com
WALENTA ISTVÁN

Lapunk megjelenését
támogatja a
Nagydobronyi Községi
Tanács.
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