
 

 

 

 

 

 

 

 

A gyógyszerárak csökkentését ígéri 

az egészségügyi minisztérium. A 

miniszter elmondása szerint tárgyalá-

sok folynak a külföldi importőrökkel 

az árpolitika áttekintéséről. Ezenkívül 

megvizsgálják a hazai analóg gyógy-

szerek választékának bővítését. Ezek 

a készítmények ugyanis jelentősen 

olcsóbbak az importált termékeknél. 

 

Többen csatlakoznának az EU-hoz 

mint a Vámunióhoz. A felmérés 

során a megkérdezettek 41,7 %-a az 

EU-tagságot választaná, a 32,7 %-uk 

pedig inkább az orosz-fehérorosz-

kazah Vámunióhoz csatlakozna. A 

válaszadók 12,3 %-a az EU-hoz és a 

Vámunióhoz való csatlakozást is 

ellenzik, 13,3 %-uk azonban nem 

akart válaszolni a kérdésre – írja a 

Tsn.ua internetes hírportál.  

 

40 %-os gázáremelést követel az 

IMF. A Nemzetközi Valutaalap pénz-

ügyi támogatásának megszerzéséhez 

Ukrajnának a lakosság számára 40 %-

kal kell a földgáz árát emelnie – sze-

repel az Ukrajna és IMF közötti pénz-

ügyi és gazdasági politikáról szóló 

memorandum-tervezetben.  

 

    14 600 munkanélküli van Kárpá-

talján.  
Az áprilisi adatok szerint a bejegyzett 

munkanélküliek száma a megye fizi-

kailag aktív lakosságának 1,9 százalé-

kát teszi ki, falvakban átlagosan 1, 8 

százalékot, a városokban 2,1 százalé-

kot. Kárpátalja járásai közül a munka-

nélküliség szintje a Volóci járásban a 

legmagasabb (6,2 százalék), míg a 

Huszti járásban a legalacsonyabb (1,0 

százalék).  

 

 Nem lesz ingyenes a közlekedés a 

nyugdíjasoknak? Az elkövetkezendő 

hetekben a Miniszteri Kabinet megte-

heti az első lépést annak irányába, 

hogy megvonja a nyugdíjasok, veterá-

nok, rokkantak, köztisztviselők, kép-

viselők és rendvédelmisek ingyenes 

utazásra vonatkozó kedvezményét 

Ukrajnában. A kedvezményt személy-

re szóló támogatás váltja fel – a fen-

tebb említetteknek havonta egy konk-

rét összeget fognak folyósítani, mely 

a felmerülő költségeket fedezi majd. 

A kompenzációra az alacsony jövede-

lemből élők, veteránok, rokkantak és 

nyugdíjasok lesznek jogosultak.  

Jelentősen drágul az áram és a gáz. 
Az ukrán kormány a villamos energia 

és gázárak növelésére készül. A villa-

mos energetikai szabályozó bizottság 

a villamos energiát 25 %-kal, a föld-

gázt pedig 20 %-kal növelné. Az 

energiaügyi minisztérium közlése 

szerint ha a bizottság elfogadja a 

vonatkozó határozatot, akkor ez lehe-

tővé teszi a kormány számára, hogy 

már az idén növeljék az árakat. 

 

 Csupán a kárpátaljaiak egyharma-

dának van számítógépe. A háztartá-

sokban lévő tartós eszközökről tartott 

közvélemény-kutatást a statisztikai 

hivatal. Az eredmények azt mutatják, 

hogy a megye lakossága alul felsze-

relt bizonyos tartós háztartási eszkö-

zökkel. Hűtőszekrénnyel a lakosság 

99,5 százaléka rendelkezik, TV-

készülékkel 96,9 százalék, mobiltele-

fonnal 93,1 százalék, míg mosógéppel 

az emberek 87,7 százaléka. 10 lakos-

ból 8-nak van elektromos porszívója, 

több mint a lakosság fele rendelkezik 

mikrohullámú sütővel, s csupán egy-

harmada számítógéppel és műholdas 

antennával. 

 Novemberben Ukrajna aláírhatja a 

társulási szerződést az EU-val. 

Leonyid Kozsara ukrán külügymi-

niszter korábban arról számolt be, 

hogy Ukrajna aláírhatja az Európai 

Unióval való társulási megállapodást.  

EU-s támogatásból újítják fel Ung-

vár és Munkács vízellátó rendsze-

rét. Május 8-án Ivan Baloga, a Kárpá-

taljai Megyei Tanács elnöke Seszták 

Oszkárral, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Közgyűlés elnökével és dr. 

Kovács Ferenccel, Nyíregyháza pol-

gármesterével találkozott Baktalóránt-

házán. A tanácskozás témája az EU 

által finanszírozott közös projektek 

megvalósítása volt. A megbeszélésen 

részt vett Lengyel Zoltán, Munkács 

polgármestere és Mihajlo Popovics, a 

megyei tanács végrehajtó bizottságá-

nak vezetője is.  

 

Egészségre káros a csapvíz Ukraj-

nában. Egészségügyi és környezetvé-

delmi szakértők szerint emberi fo-

gyasztásra alkalmatlan a csapvíz 

Ukrajnában, máj- és emésztőszervi, 

továbbá idegrendszeri megbetegedé-

seket okozhat.   

  Idén 11 ezren kaptak útlevelet 

Kárpátalján. Ez év első negyedév-

ében Kárpátalján összesen kilenc és 

fél ezer személyi igazolványt adtak 

ki. 849 szabálysértésre derült fény, 

749 személyt bírságolták meg több 

mint 33 ezer hrivnya értékben.11 ezer 

ukrán állampolgárnak adtak ki útleve-

let, ezenkívül 1639 kiskorú gyermek 

kapott úti okmányt. Összesen 112 

külföldi állampolgár nyújtott be kér-

vényt az ukrán állampolgárság meg-

szerzésére, valamint 99-en kaptak 

engedélyt a külföldön való tartózko-

dáshoz. A kárpátaljaiak továbbra is 

Magyarországra és Csehországba 

költöznek leggyakrabban. 

 

Újfajta adónem a külföldön mun-

kát vállalóknak. Az új törvény május 

9-én lép életbe – olvasható a 

mukachevo.net május 9-i írásában. A 

jogszabály szerint azok az ukrán 

állampolgárok, akik külföldön vállal-

nak munkát, újfajta adót kötelesek 

fizetni.  

 

  Letartóztatták az UNE rektor 

helyettesét. Ungvári Nemzeti Egye-

tem történelem szakán 40 ezer hriv-

nya összegű kenőpénz elfogadása 

közben érték tetten Roman 

Oficinszkij professzort, az egyetem 

tudományos pedagógiai munkájáért 

felelős rektor helyettesét. Az akcióban 

kijevi rendőrök vettek részt. A letar-

tóztatást követően a professzor rosz-

szul lett, ezért beszállították az egyik 

ungvári kórházba. 

 

 1000 határon túli magyar gyerme-

ket vár az Erzsébet-program idén 

nyáron is. Ezer, a Kárpát-medence 

országaiban élő magyar nemzetiségű 

gyermeket várnak az Erzsébet-

program „Határtalan túra" elnevezésű 

táboraiba idén augusztusban. A 8-15 

éves gyerekek egy hetet tölthetnek el 

a Balaton-parti Zánkán, Európa legna-

gyobb gyerektáborában. A Határtalan 

túra minden csoportja bemutatja saját 

magyarlakta lakóhelyét, ennek neves 

szülötteit, kultúráját és mindennapi 

életét, így a gyerekek nemcsak az 

anyaországot ismerik meg jobban, de 

a magyarság szélesebb, teljes kárpát-

medencei hagyományait, múltját és 

jelenét is.  

Hír  –válogatás  (az  e lm últ hónap legf ontos abb hír e i )  

Polgárvédelmi gyakorlat a Nagydobronyi Középiskolában  
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Beregszászi járás,  
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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  ÉV A  

Anyák napi ünnepség  

Az életben a legtöbb szépség kettesével, hármasá-

val, tucatjával vagy százával bukkan fel. Rengeteg 

rózsa, csillag, naplemente, szivárvány, fivér és 

nővér, nagynéni és unokaöcs, de csupán egyetlen 

ANYA van a világon. Kate Douglas Wiggin 

 

Május első vasárnapja - anyák napja. Talán az egyetlen 

olyan ünnep, mely  a világ számos országában hagyo-

mánnyá vált. Bár a Föld különböző pontjain különböző 

időpontokra esik, többnyire tavasszal tartják, akárcsak az 

első ünnepet az ókori Görögországban, amikor Rheát, az 

istenek anyját és vele együtt az édesanyákat köszöntöt-

ték. 

Kedves szokás, hogy van egy nap az évben, amikor a 

szeretet és a hála formát ölthet néhány szál virágban. 

Egy nap az évben, amikor meghatódva köszönhetjük 

meg a szeretetet és a gondoskodást. S egy nap, amikor 

fájó szívvel gondolunk azokra is, akiket, sajnos, már 

nem ölelhetünk magunkhoz. 

Május első vasárnapjának délutánján tavaszi pompába 

öltözött a természet, az iskola műkedvelő együttesének 

diákjai pedig talpig ünneplőben, lámpaláztól kipirult 

arccal és remegő lábakkal álltak az iskola dísztermében, 

hogy elszavalják az alkalmi köszöntő néhány sorát, 

elénekeljék és eltáncolják az édesanyáknak szánt éneke-

ket, dalokat, táncokat. Szemben velük az édesanyák és a 

nagymamák ültek, s meghatódva hallgatták a műsort, 

titkon egy-egy könnycseppet törölgetve. Az iskola tanu-

lói köszöntötték az édesanyákat, kiknek arca sugárzott 

az örömtől, mert gyermekük rajongó szeretettel, virág-

gal, dallal, verssel, tánccal, saját maga készítette rajzzal 

kedveskedett, így viszonozva azt a határtalan szeretetet, 

amit csak egy édesanya nyújthat. Hiszen a szeretet a 

legmagasztosabb érzés, amely megszépíti életünket, 

látóvá teszi szívünket. S ha a szeretetet fokokban mér-

nénk, az anyai szeretet kerülne a legfelső fokra. 

Az idei műsor összeállításában, mellyel május 5-én 

kedveskedtek az édesanyáknak és nagymamáknak, a 

tanulóknak nagy segítséget nyújtott Hidi Erika és Valla 

Erika ének-zene tanárnő, valamint Torma István, az 

iskola koreográfusa. 

2013. május 18-án polgárvédelmi gyakorlatot 

tartottak a Nagydobronyi Középiskolában, mely-

nek célja a pedagógusok és rajtuk keresztül az álta-

luk tanított gyerekek célirányos, a helyi sajátossá-

gokra és a különböző veszélyhelyzetek esetén tanúsí-

tandó magatartásra történő felkészítés volt. 

A rendezvény keretein belül a tanulók a következő 

programokban vettek részt: 

-   nevelői óra: konkrét vészhelyzeti szituációk elmé-

leti megoldása 

-  tűzvédelmi vészhelyzet imitálása evakuációval 

-   a nagydobronyi tűzoltó alakulat bemutatója, mely 

a tűzoltáson kívül a technikai eszközök bemutatását 

is tartalmazta. A tanulók közelről is megismerked-

hettek a felszereléssel és a tűzoltóautóval 

-         korcsoportok szerinti foglalkozás: 

a) alsó tagozat: újraélesztés és elsősegély gyakorlása 

próbababán 

b) 5-8. osztályok: ügyességi és mentési gyakorlatok, 

versenyek 

c) 9-11. osztályok – fiúk: életvédelmi és katonai 

gyakorlatok, lányok: elsősegély, életmentési gyakor-

latok, különféle vészhelyzeti szituációk imitálása.  

A polgárvédelmi gyakorlatok nagyban hozzájárulnak 

ahhoz, hogy minél szélesebb körben bővítsük a 

tanárok és a tanulók katasztrófavédelmi ismereteit, 

csökkentsük a káresemények bekövetkezésének 

valószínűségét.  

További hírek: www.nagydobrony.com.ua 

2013. május 14-én a Nagydobronyi Képviselői 

Testület megtartotta soron következő közgyűlés-

ét.  A tanácselnök, Szilvási Zoltán mellet, meghí-

vottként részt vett Kántor József, Ráti Éva járási 

képviselők és Őrhidi László a KMKSZ helyi alap-

szervezetének elnöke is. Napirenden kívül a képvi-

selők meghallgatták a Magyarországi Ungvári Fő-

konzulátus munkatársának Fodor Zsoltnak a kéré-

sét! A konzul a magyar Honvédelmi Minisztérium 

azon kérését tolmácsolta, mely szerint 

Nagydobronyban szeretnének egy Világháborús 

Katonai Temetőt létesíteni. Ide szállítanák az I. és 

II. világháborúban elesett magyar katonák földi 

maradványait. Több más helyszín mellet az egyik 

legjobb választás Nagydobrony lenne. A terv meg-

valósításához szükség lenne egy másfél-, két hektá-

ros területre. A konzult meghallgatva a képviselők 

természetes egyöntetűen elfogadták a kérést és kije-

lölték a területet. A végleges döntést a Honvédelmi 

Minisztérium hozza majd meg. 

A közgyűlés az alábbi napirendi pontokkal folytató-

dott:  – A Nagydobrony Ekotechnik cég földbérle-

ti díjának megvitatása:  korábban már beszámol-

tunk a cég nap elem farm építési szándékáról. A 

hosszas adminisztrációs munka most a bérleti díj 

megszabásához ért. A jogszabályoknak megfelelően 

a képviselők 16 és 18 ezer hrivnya között szabták 

meg az éves földbérleti díjat. Az építkezés a későb-

biekben kezdődik.  

–Községi Tanács tulajdonában lévő épületek 

privatizációs kérdése: a kultúrház, az óvoda, a 

községháza és a középiskola földterületének privati-

zálására szükséges pénz elkülönítése. A képviselők 

elfogadták a kérést.   

–a Biatorbágyi Testvér települési szerződés: júni-

us 23-án ünnepélyes keretek között megkötésre 

kerül Nagydobrony és Biatorbágy testvér települési 

szerződése. A szerződés aláírását a képviselői testü-

letnek is jóvá kellet hagynia melyet meg is tettek.  

–Nagydobronyi falunap: az idén először a faluna-

pot szeretnénk két napos rendezvénnyel megvalósí-

tani. Bővebben erről a második oldalon olvashatnak.  

–Költségvetési kérdések: az utcavilágítás kapcsoló-

inak cseréje. A kultúrházba létesítendő mosdó hely-

ségek költségeinek megvitatása. A falunapokon, 

fesztiválokon használt színpad teljes felújítása. Az 

említett kérdésekben is egyet értettek a képviselők 

és megszavazták a szükséges pénzek átcsoportosítá-

sát.  

–Tűzoltóság: a Kárpátaljai Katasztrófa védelem 

részéről szándék van a Nagydobronyi Tűzoltóság 

bővítésére. A bővítésnek azonban csak egy részét 

tudják biztosítani (még egy tűzoltó autó és emberek 

felvétele). Ehhez azonban szükséges az épület bőví-

tése: garázs, felső szint, konyha. Misák Sándor 

tűzoltó parancsnok ezért kéri a lakosságot vállalko-

zókat segítsenek ki hogyan tud a terv megvalósításá-

ban. A közvetkező hetekben megkezdik a  funda-

mentum alapjainak ásását tűzoltóink.  

Nagydobronyi Képviselői Közgyűlés 
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 A Nagydobrony i  Községi  Tanács h íre 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 gyógyí-

tása, 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 

A Nagydobronyi Községi Tanács Végrehajtó Bizottsága előzetesen figyelmezteti a lakosságot a közte-

rületek megóvására, különös tekintettel az elkészült központi parkra és szoborra. Amennyiben rongá-

lást 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. Ezentúl az újság kézbesítését az adott utcákhoz tartozó  képviselők végzik.  

Kérünk minden egyes Nagydobronyi lakost, aki valamilyen hivatalos ügyintézés miatt készül a községházá-

ra, 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.  

Ez a fajta termesztési mód jól ismert a nagyvilágban így 

indult, hogy szélesebb körben a szükséges ismereteket 

itthon is, annál is inkább mert az kordonos uborka piacá-

nak idei összeomlása alternatív megoldások keresésére 

ösztönzi a termelőket.  Egyik megoldás az uborkának 

kialakított támrendszer kialakítása paradicsommal. Hisz 

kezd érvényesülni az a tendencia, hogy a piac keresi a 

nyár közepén is a jó minőségű gömbölyű bogyójú para-

dicsomot, ráadásul az elérhető termés is összevethető a 

kordonos uborkáéval kb. 15 kg/m2. A szabadföldi 

támrendszeres paradicsom termesztés alapvetően eltér a 

hajtatástól, amivel teljesen más környezeti feltételek 

mellett történik. A paradicsom tenyészidőszakának 

maximális hosszát a lehetséges utolsó tavaszi fagy és az 

első őszi fagy közötti idő adja. Az első termés legkoráb-

ban július elején várható. Legnagyobb leszedett termésre 

augusztusban számíthatunk 4-5 kg/m2. 

A legnagyobb jelentőséggel a fajta kiválasztása bír mivel 

a fajta és termőtáj között szoros a kapcsolat. (Emiatt is 

érdemes helyi bemutatókra járni a termelőknek). Nagy-

részt folyton növők használhatók erre a célra, a hibridek 

használata mindenképpen ajánlott. Azok a fajták előnyö-

sek, amelyeknek az alkalmazkodó képessége nagyobb 

mivel a környezeti tényezők többsége (hőmérséklet, 

páratartalom, fény) kevésbé szabályozható.  

 

A terület kiválasztásakor a következő szempontokat 

érdemes figyelembe venni: - az legyen mély fekvésű, 

ködös, legyen könnyen felszáradó, a sorok párhuzamo-

sak az uralkodó széliránnyal. - lehetőleg déli vagy sík 

fekvésű, ahol lehetőség van a bothátak kialakítására. - a 

terület talaja legyen lazább szerkezetű, könnyen felmele-

gedő. Az a tapasztalat, hogy a pontos technológiával 

akár 3 évig fenntartható a termesztés közel azonos ter-

mésmennyiség elérésével. A támrendszer megfelel az 

uborkánál használtnál, csak a szélső oszlopokat kell 

sokkal erősebben rögzíteni, hisz nagyobb súlyt kell 

tartania mint a folyton szedett uborkánál. A kiültetés a 

támrendszertől függetlenül lehet egyes sorokban vagy 

ikersorosan. Az egysíkú támrendszerre is fel lehet iker-

sorosan vezetni a paradicsomot ha a kiültetés három 

újhossz kötésben történik. 

A j á n l o t t  ü l t e t é s i  m ó d o k :  

Sor és tőtávolság                    állomány sűrűség(növ/m2)

140+40x30                                         3,7 

140+60x55                                         2,9 

210+30,30                                          2,8 

120x40                                               2,1 

A kiültetés legkorábbi időpontja a májusban lehetséges 

utolsó fagyok után a legbiztonságosabb. Jól alkalmazha-

tó az uborkatermesztésnél megismert fátyolfóliás takarás 

A tápanyag ellátásnak az intenzív termesztéshez kell 

alkalmazkodni. A támrendszeres paradicsom esetében 

alaptrágyaként általában csak szerves trágyát alkalmaz-

nak, amelynek bemunkálása (15-20 kg/m2) az alapműve-

léssel egy menetben történik. Az indító (starter) trágyá-

zás a kiültetés előtt közvetlenül, a fejtrágya pedig folya-

matosan kijuttatandó tápanyag. A tenyészidő folyamán a 

paradicsom változó tápanyagigényét leginkább a vízben 

tökéletesen oldódó műtrágyákkal lehet kielégíteni 

(Ferticare, Kristalon, Master stb). Legcélszerűbb a tápol-

dat formában, csepegtető csövön keresztül kijuttatni, de 

a lapos vagy barázdás öntözés is elfogadható.  

A támrendszeres paradicsomtermesztés esetében az 

alapműveléssel kijuttatott nagyadagú szerves trágya 

esetén nincs szükség alapműtrágyára. Indítóként foszfor 

túlsúlyos komplex műtrágya javasolható a gyökeresedés 

elősegítésével beöntözéssel kijutatva. A nagyobb méretű 

gyökérzet kifejlődése érdekében néhány hétig nem kell 

öntözni, mivel így a gyökerek mélyebbre hatolnak és 

nagyobb talajszelvényt hálóznak be. A virágok megjele-

néséig alkalmazott tápoldat N/K aránya 1: 1,5-2,2 lehet a 

vegeta t ív  t ú l s ú ly e lkerü l é s e  é rdeké ben .  

 

A virágzás kezdetétől a rendszeres tápoldatozás (heti 2-3 

alkalommal) 0,15-02%-os oldattal történhet. A N/K 

arány 1: 1,6 legyen. Az első szedéstől 1: 1,5 N/K arány 

tartása, folyamatos heti 2-3 alkalommal végzett tápolda-

tozással oldható meg. Hetente egyszer a csúcsrothadás 

megelőzése érdekében juttassunk ki 0,15% 

kálciumnitrátot is. Ha a tápoldatozás heti 2-3 alkalom-

mal rendszeresen történik, akkor külön öntözésre ritkán 

van szükség. A kiültetés után kb. 2-3 hét alatt érik el a 

növények azt a nagyságot, hogy szükséges őket a huzal-

hoz rögzíteni. Az uborkaháló a tapasztalat szerint gyen-

ge a paradicsomhoz használjunk inkább műanyag zsine-

get. A zsineget a növény tövére lazán kell kötni a szár 

növekedése miatt, felsővégét a huzalhoz kell rögzíteni 

csúszó kötéssel, hogy utána feszíteni lehessen. A zsinór 

köré tekerhetjük a növény tetszőleges irányban. A teker-

getést a növekedése folyamán folyamatosan kell végez-

zen mindig a megkezdett irányban. Másik fontos teendő 

a hónaljhajtások folyamatos eltávolítása, amíg a kacsok 

kb 5-10 cm-ek. 

A támrendszeres paradicsomot levelezni nem szükséges. 

Ha a főhajtás elérte a támrendszer tetejét, a hajtáscsúcs 

eltávolítható (tetejezés), ezzel a hosszirányú növekedés 

leáll, az érés felgyorsul. 

 

Őrhidi László. szaktanácsadó 

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. 

Bármilyen panasszal, feljelentéssel a 

Nagydobronyba beosztott rendőrt keressék. 

Elérhetőségei:  

Ярема Василь Васильович .  

Telefon: 711-184, 0500117751  

A paradicsom támrendszeres termesztése  

Az utolsó csengő ünnepe (Ismét eltelt egy tanév…)  

A május 24-i utolsó csengőszó a legtöbb iskolás számára a tanév végét jelezte, ám a 11. osztályos tanu-

lók számára most egészen mást jelentett ez a nap. Arra figyelmeztette őket, hogy eljött a búcsú, az 

elválás pillanata. A búcsúzás mindig fájó, különösen ilyenkor, mikor egy jól ismert, megszokott kör-
nyezettől kell elköszönni.  Az idén 41 diák búcsúzott az iskolától, s a megható pillanatokat még a rossz 

időjárás sem tudta megzavarni. Elszorult szívvel járták végig a virágokkal díszített folyosókat, hogy a 

kedves, megszokott környezettől való elköszönés után még utoljára felsorakozzanak a tanári kar, a 

szülők és vendégek előtt, s köszönetet mondjanak mindazoknak, akiknek részük volt abban, hogy a 11 
év folyamán zavartalanul tudjanak tanulni, jól érezzék magukat, s az iskola második otthonukká vál-

jon. 

 Az iskola hagyományaihoz híven az igazgató a tanévzáró ünnepi beszéd keretein belül búcsúzott a 
végzősöktől, megannyi hasznos tanáccsal ellátva őket. Soós Klára az osztályfőnökök nevében, Ráti 

Réka a 10. osztályok képviselőjeként tolmácsolta jókívánságait, ösztönző szavait. A ballagók képvise-

letében Szanyi Andrea osztotta meg gondolatait, mit Howard Arnold Walter szavaival zárt: 

 Igaz leszek, mert vannak, akik bíznak bennem; 

Tiszta leszek, mert vannak, akik törődnek velem; 

Erős leszek, mert olyan sok a szenvedés; 

Merész leszek, mert annak kell lennem; 

Barátja leszek, mindenkinek – ellenségnek, társtalannak; 

Ajándékozom, s elfeledem az ajándékot; 

Alázatos leszek, mert ismerem a gyengéimet; 

Felnézek, és nevetek, és szeretek, és magasba emelek. 

A rendezvényt számos kedves vendég tisztelte meg jelenlétévek: Ráti Éva, a Járási Módszertani Kabi-

net Nemzetiségi Szektorának vezetője, aki a Járási Tanügyi Osztály üdvözletét és jókívánságait tolmá-

csolta, Szilvási Zoltán polgármester úr, Kolozsy András tiszteletes úr, dr.Pető József, a Magyar Szó 
Kárpátalján Kulturális Alapítvány elnöke Magyarországról, dr. Baksa Géza, a Nagydobronyi 

Családorvosi Rendelő főorvosa, Katkó László, a Nagydobronyi Irgalmas Szamaritánus Gyermekotthon 

igazgatója, Ráti Mária, a nagydobronyi óvoda vezetője, Katona Béla, a Nagydobronyi Református 

Líceum igazgatója, Horváth Miklós, az Ung-Vidéki Hírek főszerkesztője, Vaszilcsenkó Ildikó, a szülői 

tanács elnöke. 

Felemelő pillanata volt az ünnepségnek, mi-

kor az igazgató ünnepélyesen átadta azon 

tanulóknak – köztük a végzősöknek – az 
okleveleket, akik a különböző szintű tantár-

gyi vetélkedőkön kimagasló teljesítményt 

értek el, ezzel is öregbítve iskolánk hírnevét. 

Mindezt csak fokozták dr. Pető József isko-
lánkat elismerő szavai, aki azzal a céllal érke-

zett rendezvényünkre, hogy értékes jutalom-

ajándékban részesítse iskolánk három tanuló-

ját: Szanyi Andreát (11.B), Úr Antóniát (9.B) 

és Balog Barbarát (8.A), akik a legeredmé-

nyesebben járultak hozzá az  anyanyelv meg-

őrzéséhez, ápolásához. Katona-Mironova 

Berta igazgatóhelyettes, magyartanár javasla-
tára szintén ajándékban részesítette Balogh Mariannát, aki már nem az intézmény tanulója, de a 

Nagydobronyi Középiskola indította el őt is az anyanyelvápolás irányába. 

FALUNAP 2013 

Az idén először szeretnénk a Falunapot két naposra szervezni! Az Ajaki önkormányzattal közösen benyújtott 

pályázat eredménye azonban még nem ismert! Tehát ha a pályázatunkat pozitívan bírálják el akkor az idén au-

gusztus közepén kerül megrendezésre a Falunap! Meghívtuk a rendezvényre a Karosi Turul Hagyományőrző 

Íjász Egyesületet akik nem mindennapi programokkal szolgálnak (Baranta bemutató, Népi ételek elkészítése: 

köles gulyás és tárkonyos borjúragu, Helyszínen kemencében sütött kenyérlángos (kolbász, szalonna, hagy-

ma+tejföl). ijászkodás, népi mesterségekkel való ismerkedés stb). További fontos esemény lenne a II. 

Nagydobronyi Traktoros Találkozó megrendezés a tavalyinál értékesebb ajándékokkal. Természetesen fellépné-

nek tánccsoportjaink is, valamint egy meglepetés fellépő is lenne, erről annyit hogy egy magyarországi ismert 

pop-előadó! Bízzunk abban hogy a pályázaton elnyerjük a Falunap megrendezéséhez szükséges összeget!      

 Anyák napi ünnepség a Kultúrházban  

Az édesanyákat és a nagymamákat köszöntötték április 

28-án a Nagydobronyi kultúrházban. 

A termet tavaszi virágokkal, Hidi Endre szobrászmű-

vész, Ukrajna népművészeti mesterének az alkotásaival, 

valamint Misák Natália, Misák Anikó, Mészár Éva, 

Vara Tünde és Molnár Csilla hímzéseivel díszítették. A 

rendezvényen népes közönség előtt léptek fel a helyi 

műkedvelő együttesek. 

Az ünnepélyt Misák Natália, a kultúrház igazgatója, 

Pinte Mária kultúrvezető és Misák Anikó, a Táncoljunk! 

amatőr együttes vezetője nyitotta meg. 

A programot ukrán, magyar, indiai és báli táncok, illet-

ve dalcsokrok színesítették. Ezenkívül fellépett Iván 

Adrián fiatal zenész, aki egy Schubert-szonátával vará-

zsolta el a közönséget. 

Viharos taps fogadta a Misák Hajnalka által vezetett 

drámacsoportot, akik a Szabadnap (Szanyi Ágnes és 

Nagy Sándor) és a Suszter (Bara Gabriella, Iván Adrián, 

Nagy Dániel) című előadásokkal léptek színpadra. 

A koncert után virágokkal köszöntötték az édesanyákat 

és a nagymamákat. A Gazdasszony egyesület tagjai 

finom salátákkal, kalácsokkal és friss kávéval vendégel-

ték meg a nézőket. 

Szilvási Zoltán polgármester nagy figyelmet fordít a 

kultúra fejlesztésére. A közelmúltban felújításokat vé-

geztek a kultúrházban, körbeültették az épületet virá-

gokkal és fákkal, jelmezeket és fellépő ruhákat vásárol-

tak. 

Sokak számára példaértékű lehet a nagydobronyi szer-

vezettség, összefogás és együttműködés. 

http://karpatalja.ma/karpatalja/kultura/18932-anyak-napi-unnepseg-nagydobronyban
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Perduk Alex (Garb 15) 
Ámit Kristóf (Sumna) 
Lakatos Analiza (Juzsna 11) 
Szanyi Zsombor (Rákóczy 65) 
Hidi Zsófia (Kisdobronyi ú. 125) 

Balog Karina (Kucsárka 13) 
Badó Zsolt (Kisdobronyi ú. 47) 
Dávid Viktória (Sumna 71) 
Szurmaj Zsanett (Sumna 7) 
Misák Ádám (Béke 53) 
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Köszöntők 

Szanyi -Szabó Béla 

Molnár Annamária 

Baksa Géza 

 

A Nagydobronyi Községi Tanács ezúton szeretné köszönteni  

azokat a munkatársait és képviselőit, akik nemrégiben  

ünnepelték/ünneplik  

születésnapjukat:  

 

Búcsúzunk  fa lunk elhunyta itó l  

Kovács Erzsébet (Erdőhivatal 17) 
Molnár-Pál  Erzsébet (Kistemető 3) 
Szanyi M. András (Kossuth 75) 

Géci Borbála (Király 17) 
Szanyi F Béla (Király 11) 
Balog Borbála (Csongor 41) 

Róma 8:28 H. Mária, 2013. május  

Minden javunkra van 

Uram, mindenben áldás 

A Te szent eszközöd. 

Melyben utunk vezérled, 

Igazszágod örök, 

Ha néha értetlenül, 

Fogadjuk dolgaid, 

Később áldunk, megértve, 

Ebben is javaid.  

 

Üdvözöljük községünk újszü löttei t! ! !  

EGY TANÍTVÁNY, AKI KERÜLI A FELTŰNÉST.  

Sokan csak úgy emlékeznek Jézus tanítványaira, ahogyan a hittanos versből tanulták: "Péter volt az első, kit köve-

tett András..." Pedig András előbb ismerte meg Jézust, mint a testvére Simon, akit Jézus nevezett el Péternek, azaz 

Kősziklának. Jézus nem a származást vagy a műveltséget nézte leendő tanítványaiban, hiszen Ő választotta őket és 

Ő végezte el bennük a jó dolgot, amit elkezdett. Nem volt két egyforma a tanítványok között, és most is tudnia kell 

minden Jézus szolgálatába elhívott tanítványnak, hogy a mi alkalmatos voltunk Istentől van. Nagy tévedés, hogy 

csak az lehet Krisztus tanítványa, aki valamilyen kimagasló szolgálatot végez el.  

    András volt az a tanítvány, aki kerülte a feltűnést, de mindig idejében szólt és cselekedett, aminek meg is volt az 

eredménye. Ő nem prédikált úgy, mint a testvére, nem írt evangéliumot, mint a másik halász, János, nem alapított 

annyi gyülekezetet, mint Pál apostol. Egyszerű halász volt, akit Jézus mégis tanítványai közé választott. A neve 

görög eredetű, annyit jelent, hogy férfi. A galileai Betshaidában született. Először Keresztelő János tanítványa volt, 

és amikor az rámutatott Jézusra, mint Isten Bárányára, követték Jézust és néhány óráig a szállásán voltak. Először a 

testvérének mondta el: Megtaláltuk a Messiást, és Jézushoz vezette őt.  

   András sohasem volt bőbeszédű, inkább mindig cselekvő ember. Az ötezer ember megvendégelése alkalmával 

(Ján. 6: 1-15) ő talált egy gyermekre, akinek öt  kenyere és két hala volt, bemutatta őt Jézusnak, és ez a gyermek 

kész volt átadni   útravalóját Jézusnak, aki megáldotta az öt kenyeret és két halat és megszaporította úgy, hogy 

mindenki jóllakott és még tizenkét tele kosár maradékot szedtek össze.  

    Egy másik alkalommal görögül beszélő zsidók szerettek volna Jézussal találkozni. Először Filephez mentek és 

kérdezték tőle: Uram, látni akarjuk a Jézust. Filep szólt Andrásnak, majd együtt mentek Jézushoz szólni a görögök 

érdekében. András nem akarta eltakarni Jézust senki elől. Nem állította be magát fontos személynek. Az ő munkája 

az volt, hogy segítette az embereket abban, hogy Jézust megtalálják. 

   Kedves olvasó! Ne amiatt bánkódj, hogy te nem vagy ékesszóló, vagy nem kaptál kegyelmi ajándékot a gyógyí-

tásra, vagy nem értesz a szervezéshez, vagy intézmények alapításához, és még sok máshoz. András sem tett semmi 

olyan hatalmas dolgokat, ami az emberek előtt elismerést érdemelne. De amit tett, azt mások érdekében, Isten di-

csőségére tette. Ennyit te is megtehetsz, ha megtaláltad Jézust, beszélj róla a családod tagjainak, hívd őket is Jézus-

hoz. Imádkozz a kereső lelkekért, hogy ők is találkozzanak az Úrral, és higgyenek benne. Vedd a példát Andrástól! 

   És végül tanulj tőle önzetlenséget. András nem tekintette vetélytársnak testvérét, Pétert. Amikor pünkösd után 

Péter szerepe megnőtt, oszlop apostol lett belőle, a sántát Jézus nevében ,meggyógyította, Anániást és Safirát lelep-

lezte,Tábithát feltámasztotta, ezt András alázatosan elfogadta, és nem féltékenykedett a testvérére. Ő tudta, hogy 

minden tanítvány az ő Urának áll, vagy esik, és ki ki maga ad számot, mint sáfár az ő Ura előtt. Ő egyszerűen szol-

gált és szerette Jézust mindhalálig, Akhájában, Pátrászban ferde "András"- kereszten szenvedett kínos vértanúhalált 

Krisztusért. Legyen az ő élete példája bátorítás azok számára, akik úgy gondolják, hogy számukra semmilyen szol-

gálati lehetőség nem adatott az egyházban. Légy mindig a megfelelő helyen Jézus közelében, és csak azt tedd, ami 

tőled telik, Jézus meg fogja áldani életedet és nem fog megfeledkezni még egy pohár hideg vízről sem amit Jézus 

tanítványaként adtál az Ő kicsinyeinek. 

   "Vedd a példát Andrástól, ki 

     Hallva hívó szózatot, 

     Hálóját se vonszolá ki: 

     Érte mindent elhagyott." (465. Ének 2.v.) 

 

Testvéri  szeretettel Horkay László. 

A napokban ünnepelte 8-ik születésnapját 

Walenta Barbara 

Ebből az alkalomból köszöntik őt 

szülei, testvére,  nagyszülei, kereszt-

szülei. 

„Könny sose érje csillogó szemed,  

Bú sose takarja vidám szívedet! 

Legyen az életed boldog és vidám,  

Ezt kívánjuk  

 Neked Születésed napján! 

BOLDOG 

SZÜLETÉSNAPOT!!! 

Énekkarok találkozója Ungváron 

2013. április 20-án Ungváron, a református templomban megtartott egyházi 

énekkarok találkozóján 31 énekkar vett részt. A Nagydobronyi Református 

Egyház énekkara 4 énekszámmal szolgált ezen az alkalmon. Az énekkar az azt 

kísérő zenekarral együtt 36 tagot számlál.  

Közel másfél évtizede abból a célból rendezték meg az első kórusta-

lálkozót Ungváron, hogy alkalmat teremtsenek a kárpátaljai reformá-

tus gyülekezetekben akkor még gyér számban működött énekkarok 

számára az egymással való találkozásra, a közös éneklés és imádko-

zás lehetőségére, az egyházi énekkultúra ápolására.   A találkozó 

elején Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület 

püspöke nyitóáhítatában kitért arra, hogy minden kórus fellépése 

egyben Isten dicsérete is, így ezen a napon soha vissza nem térő alka-

lom nyílik arra, hogy a sok-sok gyülekezetből érkező résztvevők kö-

zösen méltassák együtt az Urat. Héder János, a Kárpátaljai Reformá-

tus Egyházkerület főjegyzője, az ungvári gyülekezet lelkipásztora 

elmondta, hogy nagy öröm számára, hogy a Kárpátalján működő 

immáron több mint félszáz énekkarnak több mint a fele fontosnak 

tartotta, hogy időt és fáradságot nem kímélve, az idén is eljöjjön. 

Hangsúlyozta még, hogy a fejlődés szemmel látható: évről évre egyre 

érettebb előadások hangzanak el. A több mint hét órán át tartó mara-

toni előadássorozat végén szintén ő mondott köszönetet minden részt-

vevőnek, majd az énekkarvezetők oklevelet vehettek át.  A Himnusz 

és hitvalló imánk, a 461. dicséret eléneklése után az áldásokban gaz-

dag alkalmat a templom előtt lévő kopjafa megkoszorúzása zárta.  

Konfirmáció 

Május 9-én, Áldozócsütörtök ünnepén, a délutáni istentisztelet kereté-

ben, Egyházközségünkben ismét konfirmáció volt. A két éves előké-

szítő után ünnepélyes keretek között, Isten és a gyülekezet színe előtt 

35 fiú és 32 lány ígérte és fogadta, hogy Jézus Krisztusnak igaz köve-

tője, református Anyaszentegyházunknak pedig holtig hűséges, enge-

delmes és áldozatra kész hívei lesznek. Ezek után Isten áldását vették 

és felhatalmazást kaptak az úri szent vacsora vételére. A gyülekezet 

azért könyörgött, hogy Isten őrizze meg őket, tegye teljessé hitüket, 

hogy mint egyházunk önálló tagjai egyre öntudatosabb református 

keresztyénként éljék meg a mindennapokban hitüket, és hogy semmi 

el ne válassza őket a mi Urunk Jézus Krisztus szeretetétől. 

„Légy hív mindhalálig, és néked adom az életnek  

koronáját” (Jel 2,10).            

      Kolozsy András  

Június 30-án ünnepli első születésnapját 

Katona Bettina 

Ebből az alkalomból köszöntik őt 

szülei, nagyszülei. 

Áldott Legyen az Úr, ki nékünk 

megadott, köszönjük a sorsnak, 

hogy hozzánk elhozott! 

Rögös volt az út, amíg meg-

érkeztél, de elfeledtünk min-

dent, amikor megszülettél. 

Isten féltő keze vezéreljen 

téged és mi összetett kezekkel imádkozunk érted” 

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!!! 

Sok boldogságot  kívánunk a házasulandóknak  

Szaniszló Ádám (Nagygejőc) és Szanyi Nikoletta (Internacionále 20) 
(2013. május 25) 

Gerics Volodimir (Meliorátor 3/a) és Hidi Tímea (Béke út 25) 
(2013. június 1) 

Bolyog Ervin (Rákos) és Bálint Irén (Tavasz utca) 
(2013. június 8) 

Orbán Attila (Csap) és Molnár Judit (Éger utca 38) 
(2013. június 22) 

   Ballagás a Nagydobronyi Református Líceumban 

Május 25-én a Nagydobronyi Református Líceum diákjai is búcsút 

vettek iskolájuktól. A ballagás a helyi református templomban kezdő-

dött. A templomba bevonuló diákok énekelve foglalták el helyüket, 

majd Horkay László nyugalmazott püspök tartott rövid istentiszteletet. 

Az igehirdető Dávid története alapján arra intette a végzősöket, hogy 

Jézust követve járják az útjukat. 

Ezt követően többek 

közt Kolozsy András 

lelkész, Orosz Ildikó, 

a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar 

Főiskola és a Kárpá-

taljai Magyar Pedagó-

gusszövetség elnök 

asszonya, Katkó Lász-

ló, az Irgalmas 

Samaritánus Reformá-

tus Gyermekotthon igazgatója és Badó Kálmán gondnok fejezte ki 

jókívánságait és útravaló jó tanácsait a ballagóknak. 

Orosz Ildikó Pál apostol Galatabeliekhez írott leveléből vett igével 

kezdte köszöntő szavait: „Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek 

be a Krisztus törvényét." Az elnök asszony elmondta, hogy az irodája 

falán megtalálható ez az ige, melyet a péterfalvi líceum diákjaitól 

kapott. Ez az intés, melyet mindennap elolvas, az összetartozás érzé-

sét is erősíti bennünk. 

A ballagás a líceum udvarán folytatódott, ahol Badó Margit osztályfő-

nök búcsúzott diákjaitól, és kívánt számukra sikeres jövőt. Beszédét 

Arany János szavaival zárta „Előtted a küzdés, előtted a pálya, Az 

erőtlen csügged, az erős megállja. És tudod: az erő micsoda? – Aka-

rat, Mely előbb vagy utóbb, de borostyánt arat." 

A végzősök nevében Balog Marianna szólt a jelenlévőkhöz, s mondott 

köszönetet a tanárok áldozatos munkájáért, a szülők féltő gondosko-

dásáért. Az eseményt a ballagó diákok éneke zárta, ezt követően a 

rokonok, barátok köszönthették őket. 

A Nagydobronyi Háziorvosi Rendelő tájékoztatója! 

Az előző számban már beszámoltunk arról, hogy bizo-

nyos vérnyomás csökkentő gyógyszerekhez kedvezmé-

nyesen juthatnak hozzá a betegek.  

Mostantól már a Nagydobronyi Háziorvosi Ren-

delő patikájában is beszerezhetőek ezek a gyógy-

szerek. 

A kedvezmény igénybevételének feltétele a kezelő orvos 

által felirt speciális recept! 

Dr. Baksa Géza, főorvos  
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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  

A STING SZABADIŐ KÖZPONT FELHIVÁSA!! 
 

MUNKATÁRSAT KERESÜNK AZ ALÁBBI 
MUNKAKÖRÖKBE: GONDNOK, TAKARITÓ, ÉJJELIŐR! 

BŐVEBB INFORMÁCIÓ A HELYSZÍNEN! 

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

 
Az idei találkozóra több támogató is jelentkezett, melyek értékes nyereményeket, ajándéko-

kat ajánlanak fel a találkozón résztvevőknek, valamint a versenyszámok győzteseinek.  

Sajnos a pályázat eredményei még nem ismertek ezért a találkozót augusztusra halasztjuk!  

Biztatunk mindenkit, hogy bátran jelentkezzenek! 

DIGITÁLIS TÉVÉZÉS!!! 

Bizonyára már sokan tudják, hogy  2013.október 31-től a hagyományos  tévézés megszűnik! Azonban nem 

kell mást tennie csak megvásárolnia egy digitális adások vételére alkalmas készüléket!  

Az új készülékkel 7 (Magyar) csatorna nézhető ingyen (és több ukrán, szlovák adás is fogható).  

Az eszköz USB csatlakozással is rendelkezik ezért lejátssza a filmeket, képeket, zenéket!  

Érdeklődni az alábbi számon lehet: 099-96-79-194.  

Igény esetén a beszerelést is vállaljuk Nagydobronyban és környékén! 

A Nagydobronyi Községi Tanács lehetőséget biztosít a lakosság  

számára „fűnyírás” szolgáltatásra!  

A szolgáltatás csak a közterületeken ingyenes!  

Megrendelés és befizetés a községházán Ráti Anitánál!!! 


