
 

 

 

 

 

 

 

 

 Elengedhetik annak az állampol-
gárnak a jövedelemadóját, akinek a 

havi keresete nem haladja meg az 
1500 hrivnyát. Csökkenhet a termé-
szetes személyek jövedelemadója  

Ukrajnában. 

Felfüggesztették a biometrikus  
igazolványok kiadását. Az Ukrán 

Miniszteri Kabinet közzétette: felfüg-
geszti a Kabinet által 2013. március 
13-án kiadott 185. számú rendeletét, 
amely jóváhagyta a biometrikus iga-

zolványok mintapéldányát. A 
biometrikus dokumentum tanúskodik 
a személy állampolgárságáról vagy 

egyéb különleges státuszáról.  

Nem egyszerű útlevélhez jutni  
Ukrajnában. Több ezer ukrán állam-
polgár igyekszik beadni az iratait az 

illetékes hivatalokhoz, hogy útlevelet 
igényeljen. Ez azonban Ukrajna na-
gyobb városaiban szinte lehetetlenné 

vált: már éjszaka vagy hajnalban 
sorba kell állnia az ügyfélnek ahhoz, 
hogy még aznap átvegyék az iratait. 

Azok számára, akik nem tudnak több 
napig sorban állni, az egyetlen kiút 

az, ha háromszoros árat fizetnek egy 
közvetítőnek, aki elintézi helyettük az 

okmány beszerzését. 

GPS-szel szerelték fel a  
kárpátaljai mentőautókat. Kárpátal-
ján 28 mentőautóba szereltek be GPS-

navigátort — jelentette be Roman 
Snyicer, a megyei egészségvédelmi 

osztály vezetője azon a sajtótájékozta-
tón, amelyet június 10-én tartottak a 

kárpátaljai egészségügyi intézmények 
modernizációjával kapcsolatban. 

Kárpátalján 11 mentőállomás és 3 
alállomás, 108 mentőautó összesen 97 
csapattal áll a lakosság rendelkezésé-

re. Eddig Ungváron, az Ungvári, a 
Perecsenyi és a Nagybereznai járás-
ban szerelték be az automata irányító 

rendszert a járművekbe. 
 

Egyszerűsítenék az adminisztratív 
szolgáltatások ügyintézését. Az 

átszervezés lehetővé tenné a lakosság 
számára, hogy bizonyos szolgáltatá-

sok ügyintézését közvetlenül az 
Ukrposta fiókjainál végezzék. Így az 
állampolgárok a postahivataloknál is 
kérelmezhetnék a különböző kedvez-
mények (szubvenciók) és nyugdíjak 

folyósítását, bejegyezhetnék a magán-
vállalkozásokat. 

A többség nem ismeri  
a KRESZ-t. Egy közvélemény kuta-

tás eredménye szerint az ukránok több 
mint fele nincs tisztában, sőt nem is 
hallott az új közlekedési szabályok-
kal, melyek április 15-én léptek élet-
be. Az ukránok 40 %-a vagy egyálta-
lán, vagy csak részlegesen van tisztá-
ban az új közlekedési szabályokkal.  

 
Az EU szankciókkal sújthatja Uk-
rajnát a külföldi autókra kiszabott 

speciális vám miatt.  Az Európai 
Unió várhatóan már a tanácskozás 

előtt bejelenti, milyen lépésekre ké-
szül válaszul az ukrán exportszabá-

lyozásra. Az autóimportőrök szerint a 
speciális vám a gépjármű-behozatal 
86 százalékát érinti. Ezért a szankció 

körülbelül 250 millió dollár lesz. 
 

Lakat került a beregszászi  
rádiógyárra. Eleinte azzal biztatták 
az érintetteket, hogy csak felújítás 

miatt szünetel a munka. De nem így 
történt. Közel 2000 volt alkalmazott 

került munkakeresőként a járási mun-
kaügyi központ nyilvántartásába. A 
helyi költségvetés is megsínylette a 

helyzetet: tavaly a rádiógyár 6 millió 
281 700 hrivnyát hozott a városnak, 
idén ez az összeg körülbelül 1 millió 

hrivnyára csökkent (év elején egy 
ideig még működött a gyár). De van 

még remény. Megbízható forrásokból 
tudjuk, hogy a Flextronics, melynek 

irányítása alatt van a vállalat, intenzív 
tárgyalásokat folytat japán befekte-

tőkkel az épület bérbeadásáról.  
 

Tavaly hatmillió tonna  
burgonya ment kárba Ukrajnában. 
Jelentős a burgonya-túlkínálat. Tavaly 

közel 23 millió tonnát termeltek, a 
hazai kereslet viszont csak tízmillió 

tonna, amelyből ötmilliót a haszonál-
latok hízlalására használnak. Az 

Ukrán Burgonyatermelők Szövetségé-
nek elnöke szerint tavaly közel hat-
millió tonna burgonya került a sze-

métbe. Ennek a hatalmas pocsékolás-
nak az egyik oka, hogy Ukrajna nem 
rendelkezik megfelelő tároló hellyel a 
növény számára. A burgonyatermesz-
tés 95 százaléka családi gazdaságok-

ban folyik.  
Ezzel is magyarázható a krumplifaj-
ták keveredése és a nem megfelelő 

tárolási körülmények megléte. 
 

Egyértelműen víz létezését  
bizonyítja a NASA által talált lelet 

a Marson. A NASA Opportunity 
nevű robotja, olyan mintát vett, amely 
az eddigi legkomolyabb felfedezésnek 
számít.A hvg.hu információi szerint, a 
talált kőzetminta, olyan agyagásvány, 
amely azt bizonyítja, hogy a bolygó 

klímája melegebb volt és nedvesebb a 
mostaninál. A víz létezésére, hosszú 

évek óta folyamatosan gyűlnek a 
bizonyítékok. Ugyanakkor eddig a 
kénsav jelenléte, azt sugallta, hogy 

életre nem annyira alkalmas összete-
vők alkották azt. 

 
Csökkentek az arany- és  

valutatartalékok. Ukrajna nemzetkö-
zi tartalékai május folyamán 2,8 %-
kal csökkentek. Az arany- és valuta-
tartalékok így 24,5 milliárd dollárt 
tesznek ki – írja a Podrobnosti.ua 

internetes hírportál.„2013. június 1-i 
kimutatás szerit az arany- és valuta-
tartalékok mértéke az év elején re-

gisztrált szinten áll, így mértékük 24,5 
milliárd dollár" – szerepel az Ukrán 

Nemzeti Bank közleményében. 
 

Cigarettacsempészet –  
Megállapodás az OLAF és Ukrajna 

között. Megállapodást kötött az Euró-
pai Unió Csalásellenes Hivatala 

(OLAF) és Ukrajna a törvényellenes 
cigarettakereskedelem, a cigaretta-

csempészet visszaszorításáról – tudat-
ta pénteken közleményben az Európai 

Bizottság. A bizottság szerint az 
alkohol- és cigarettacsempészet az 
unió keleti határain évi 10 milliárd 

euró kárt, adóbevétel-kiesést okoz az 
EU-nak és tagállamainak, ezért a 
bizottság kiemelt ügyként kezeli a 

főleg Moldovából, Fehéroroszország-
ból, Oroszországból és Ukrajnából 

induló cigarettacsempészet visszaszo-
rítását.  

 
Ugrásszerűen drágulhat a sör.  

Akár három hrivnyával is emelkedhet 
a sör ára literenként. A Fresh Juice 

Party Sörgyártók bejelentették, hogy 
ebből kifolyólag 25 százalékkal csök-
kenhet a termelés. Ez abban az eset-
ben következik be, ha a parlamenti 

képviselők elfogadják azt a törvényja-
vaslatot, amely szerint a sör jövedéki 
adóját előre be nem tervezett mérték-

ben növelik. 

Hír  –válogatás   (az  elmúlt  hónap legfontosabb híre i ) 

Új testvértelepülésünk Biatorbágy 
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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  

Gurult a „Bőrlabda”  

További hírek: www.nagydobrony.com.ua 

Iskolánk fiú tanulóinak körében nagyon népszerű 
sport a futball. Számukra ez már nem csupán 
szórakozást jelent, folyamatos rendszerességgel 
vesznek részt a különböző versenyeken, megmé-
rettetéseken. Idei sikerüknek könyvelhető el, 
hogy a 2001-es születésű korosztály csapata 
megnyerte az Ukrán Labdarúgó Szövetség által 
szervezett „Bőrlabda” elnevezésű ifjúsági lab-
darúgó torna járási fordulóját, majd a megyei 
zónát és a megyei döntőt. Ennek köszönhetően ők 
képviselték Kárpátalját a Volodimir-Volinszkban 
megrendezett köztársasági zónadöntőn. Fut-
ballcsapatunk eredményes szerepléseiben nagy 
része van a csapat szülői közösségének, mely 
Hidi M Sándor szervezésében nagyban hozzájárul 
a zavartalan működéshez. Külön köszönet illeti 
Fülöp Sándor mesteredzőt a felkészítésért. Nem 
kevés anyagi fedezetre volt szükség, hogy a 
gyerekek eljussanak a versenyre. Ezúton 
szeretnénk köszönetünket kifejezni azoknak az 
önzetlen támogatóknak, akiknek a felajánlásai 
révén összegyűlt a jelentős összeg: 

-a Nagydobronyi Középiskola Szülői Tanácsának 
(elnök: Vaszilcsenkó Ildikó) 

- a KMKSz nagydobronyi alapszervezetének 
(elnök: Őrhidi László) 

-a Magyar Fiatalokért Sport és Kulturális 
Alapítvány 

-Ráti József, Bátyi János, Úr Miklós vál-
lalkozóknak. 

  A május 28-30-ig tartó rendezvényre Gönczy 
László és Sütő István tornatanárok kísérték el a 
tanulókat. Bár nyerni ez alkalommal nem sikerült, 
de annál több tapasztalattal, élménnyel gazda-
godva tértek haza. 

A szerződés aláírás 

Faültetés 

A Himes Néptánc együ�es 

2013. június 21-én újabb testvértelepüléssel gazdagodott községünk. A pest megyei kisváros 
Biatorbágy részéről Tarjáni István polgármester, Nagydobrony részéről pedig Szilvási Zol-
tán polgármester az idei városnapok rendezvényeinek keretein belül aláírták a szerződést.  

A szerződés aláírásig eltelt rövid idő alatt már többször el látogattak az érintett felek egymás ren-
dezvényeire. A két település közötti kapcsolat Szanyi József és Kovács  
László Biatorbágyi lakosoknak köszönhető, akik több szállal is kapcsolódnak Nagydobronyhoz. 
Az idei Biatorbágyi Városnapokra a nagydobronyi küldöttség közel 50 fővel utazott el, köztük 

községünk néhány képviselőjével valamint a 
Hímes Néptáncegyüttes tehetséges fiataljai-
val, Hidi Endre keramikussal és Horkay Lász-
ló lelkésszel.  Az idei városünnepének jel-
mondata: „Egy nemzet, egy család”. A csalá-
dot és a nemzetet helyezzük az események 
középpontjába, e két természetes egyszerű-
séggel létező és működő, felbecsülhetetlen 
értékű emberi közösséget. A család minden 
társadalom legkisebb, ám legértékesebb ele-
me. Az élet szülője, a múlt őrzője, a jelen 

alakítója, a jövő letéteményese.  A rendezvény már a pénteki napon elkezdődött „A FA RENGE-

TEG FORMÁJA” című kiállítással.  Organikus görbefa bútorok és szobrok Rusznyák Lajos kéz-
műves és E. Rácz László kolozsvári szobrászművész részvételével. Az este folyamán pedig a 
GEREBEN ZITA Duó szórakoztatta a vendégeket.  

Szombaton reggel kezdődött a „Családfánk tit-

kai” előadás, melynek keretén belül 5 család 
t ö r t é n e t é v e l  i s m e r k e d h e t t ü n k  me g . 
Nagydobronyból Horkay László lelkész mutatta 
be a Horkay családot mely közel 800 éves múltra 
tekint vissza.  Ezután következett a Nagydobrony 
bemutatkozása képes vetítéssel egybekötve. Majd 
ezt követően Tarjáni István és Szilvási Zoltán 
aláírásukkal véglegesítették a Nagydobrony és 
Biatorbágy közötti testvér települési szerződést. (a teljes szerződés a 3.-ik oldalon olvasható). Eközben a 
Faluház parkolójában látogatható volt a termelői piac és közben zajlott a Biatorbágy Kupa VI. 
Országos Tarokkversenye. A Faluház kiállító termében pedig Hidi Endre nagydobronyi keramikus 
művész kiállítása mellet a „Családfánk titkai” előadás bővebben is megtekinthető volt.  A délután 
folyamán a felvonulást követően a nagyszínpadon ünnepélyes is megnyitották a Városnapokat, és 
következtek a polgármesterek köszöntői valamint a testvérvárosi oklevél csere.  Ezután Szilvási 
Zoltán beszéde következett, melyben hangsúlyozta a két település közötti kapcsolat fontosságát és 
reményét fejezte ki aziránt, hogy a kapcsolat gyümölcsöző lesz minden téren. A hivatalos megnyi-
tó után kezdetét vette a késő estig tartó kulturális és szórakoztató műsorok. Többek között fellépet 
a nagydobronyi Hímes néptáncegyüttes mely ismét nagy sikert aratott.  Este fellépet a Beatrice 
Nagy Feró vezetésével. Végül pedig utcabál vette 
kezdetét.  

Vasárnap a program istentisztelettel vette kezdetét 
a „Torbágyi Református” templomban, ahol Bíró 
Mónika lelkésznő meghívására Horkay László tett 
szolgálatot.  Ezután a vendéglátók  borospince 
látogatást szerveztek a közeli biatorbágyi borvidé-
ken. A fiatalok eközben pedig kerékpár túrán ve-
hettek részt ahol két keréken bejárták Biatorbágy nevezetességeit. A díszebédet követően a falu-
házban több érdekes előadás várta az érdeklődőket, pl.: Bárdossy Péter családfakutató előadása 
valamint Kovács Sándor Kárpátalja-szakértő a millenniumi emlékművekről szóló könyvének 
bemutatója. Az este folyamán a nagyszínpadon és a faluház színpadán is számos kulturális és 
szórakoztató program várta az érdeklődőket. A városnapok alatt állandó program volt a  kirakodó 
vásár, kézműves-foglalkozások,  arcfestés gyermekeknek, kézműves portékák, helyi termékek és 
különlegességek vására.  Köszönet illet minden Biatorbágyi lakost a megható fogadtatásért amivel 
a Nagydobronyiakat vendégül látták. Köszönjük! 
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 A Nagydobronyi  Községi  Tanács h í re 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.  

Az egészséges táplálkozásban mind nagyobb sze-
rep jut a természetes eredetű ételízesítőknek, fes-
tékanyagoknak, melyek kedvezően befolyásolják 
a táplálkozást, a közérzetet, végeredményben az 
ember egészségét. Ilyen tényező a fűszerpaprika, 
amely keresett fűszer szerte a világban. 

A fűszerpaprika őrlemény illatok, aromák, ízek 
gyűjtése, a magyaros ételek legfőbb jellegzetessé-
ge. Táplálkozási jelentőségét a kedvező étrendi 
hatás mellett növeli, hogy gazdag: -A,-B,-C-P- 
vitaminokban, karotin tartalma egyedülálló. A 
fűszerpaprika kapszaicin tartalma a gyomor és a 
bélnyálkahártyájának izgatásával vérbőségét okoz, 
növeli a kiválasztást, elősegíti a zsír felszívódását. 
Külsőleg, a bőrre dörzsölve ölve enyhíti a reomás 
fájdalmakat. 

A fűszerpaprika az elmúlt évszázadok során a 
táplálkozásban betöltött szerepénél és gazdasági 
jelentőségénél fogva közel került a magyar ember-
hez, igazi hungarikummá vált. 

Vidékünkön az alföldi részekből beindulva meg-
hódította a hegyvidék konyhaművészetét is, minek 
is talán olyan nagyobb település piaca Kárpátal-
ján, ahol ne lenne kapható a dobronyi őrölt papri-
ka, csomagolva vagy pohárkával kimérve. 

A dobronyi termőtáját 
a 60-as évek közepe 
táján hódította meg ez 
a kultúra (azóta beke-
rült a községi címerbe 
is). Leginkább a korai 
krumpli után termesz-
tették, abból a helyes 
meglátásból kiindulva, 

hogy két termés több mint az egyes a május vé-
gén, június elején betakarított burgonya helyére 
jól fejlett fűszerpaprika palánta került. A síkfóliás 
talaj takarás általánossá válásával már a fűszer-
paprika számára optimális időben-május közepén 
kiültethető a fűszerpaprika palánta. 

Nem elhanyagolható az a közgazdasági tényező 
sem, hogy a fűszerpaprika őrlemény akár évekig 
jól tárolható és a családi tartalékképzés eszközévé 
vált. A megtermelt és eltárolt őrlemény akkor 
dobható a piacra, amikor jó ára van vagy a családi 
pénztárnak szüksége, mutatkozik a pótlásra. 

Felmérésem szerint egyedül Nagydobronyban 100
-120 ha-n termelnek fűszerpaprikát, zömében 
kisüzemi körülmények között. Persze a kisüzemi 
termesztés, szárítás a nemzedékek felhalmozott 
termesztési tapasztalata a garanciája a kellően 
utóérlelt bogyókból készült őrlemény kiváló mi-
nőségének. 

Termesztése.  
 
A fűszerpaprika legeredményesebben a könnyen 
melegedő barna homok, középkötött vályog, ke-
vésbé cserepesedő, jó levegő és vízgazdálkodású, 
valamint jó táperőben lévő talajban termeszthető 
sikeresen. 

Nagydobronyban a fűszerpaprika a korai burgo-
nya utóveteménye, amely gazdaságilag a nagyobb 
jövedelmet biztosító növénnyé vált ebből a kettős-
ből. Itt a helyrevetett és a palántázott termelési 
mód közül az általánosan használt utóbbit tárgyal-
juk. 

Mivel évtizedek óta termelnek a dobronyiak ugya-
nazon a területen krumplit és fűszerpaprikát, a 
talajnutság és a szerkezet javítása érdekében nagy 
szerves trágya adagokkal dolgoznak. 

Ősszel kora tavasszal 1000 1200 kg ár szerves 
trágyát dolgozzunk be, a fűszerpaprika kiültetése 
előtt pótlólag dolgozzunk a talajba 5-6 kg ár 
komplex műtrágyát (N: 2: K=16: 16: 6) 

Őrhidi László. szaktanácsadó 

A fűszerpaprika termesz tése  

Bármilyen panasszal, feljelentéssel a Nagydobronyba beosztott rendőrt keressék. 

Elérhetőségei:  
Ярема Василь Васильович .  
Telefon: 711-184, 0500117751 

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. 

Kijárási tilalmat vezettek be Ukrajnában a kiskorúakra. 

   

2013. június 5.-től a 16 éven aluli gyerekek csak a szüleik vagy törvé-
nyes gyámjuk kíséretében tartózkodhatnak 22 óra után bármilyen 

nyilvános szórakozóhelyen, vagy akár az utcán is. A kiskorúak nyil-
vános helyen való tartózkodásának korlátozására vonatkozó törvényt 

szerdán írta alá Viktor Janukovics ukrán elnök. Ennek értelmében 
kijevi idő szerint este 10:00 (Kárpátalján este 9:00) óra után csak a 

szülők, vagy a törvényes gyámjuk kíséretében léphetnek be diszkók-
ba és más szórakozóhelyekre a 16. évüket be nem töltött fiatalok. A 

vendéglátó intézmények arra illetékes személyzetének mától köteles-
sége lesz a személyi igazolványok ellenőrzése. Azok a szórakozóhely-

tulajdonosok, akik megszegik a törvényt, a minimálbér 20-50 százalé-
kának megfelelő összegre bírságolhatók. Hasonló büntetésre  

számíthatnak az utcán éjjel csellengő gyerekek szülei is.  

Az AMAKO vetőmag-nemesítő és -
forgalmazó vállalat a Falusi óra televíziós 
műsorral, illetve az Agro expert mezőgaz-
dasági lappal közösen idén is meghirdette 
az Ukrajna legjobb gazdája vetélkedőt.  

A februári díjátadáson kiderült, hogy 
ennek keretében a Kárpátalja mezőgaz-
dásza kitüntető címet ezúttal a 
nagydobronyi Irgalmas Samaritánus 
Gyermekotthon igazgatója, Katkó László 
vehette át. Az internetes szavazás ered-
ményeként az Ukrajna gazdája címet a 
Harkovi járásban működő Nagyija Me-
zőgazdasági Vállalat nyerte el. 

Olekszandr Melnyik, a gazdaság vezetője, 
hallva arról a csodálatos munkáról, amit a 
nagydobronyi gyermekotthonban végeznek, 
a jutalmul kapott póni párt felajánlotta az 

itteni gyerekeknek. Azok célba juttatását az 
Amako cég vállalta magára. S a közelmúlt-
ban – a gyerekek nagy örömére – meg is 
érkezett az otthonba a két póni. Az átadáson 
Szkocik Fegyir, az AMAKO nyugat-ukrajnai 
képviselője elmondta, hogy a nagydobronyi 
gyermekotthonnal évek óta gyümölcsöző 
kapcsolatot ápolnak. Bár itt nem nagyüzemi 
mezőgazdasági termelés folyik, mindamellett az 
általuk felajánlott vetőmagvaknak kísérleti helyé-
ül is szolgál az otthon gazdasága által megművelt 
terület. Például a kukorica hibridjeikkel mostaná-
ig szép sikereket értek el. Nagyra értékelik az 
itteniek munkáját, hisz bebizonyították, hogy egy-
egy ilyen otthon is képes az önellátásra, ha jól 
tervezik és vezetik annak gazdaságát. Ezt látták a 

pónik felajánlói is, az Amako cég pedig 
– a Terra Dei Alapítvány közreműködé-
sével (Omelcsenko Olekszandr igazgató 
vezetésével) – boldogan vállalta a pónik 
ideszállítását. A gyerekek azonnal öröm-
mel vették őket körbe, a bátrabbak rög-
tön felültek a hátukra, a félénkebbek a 
simogatásig merészkedtek el. Mint 
Katkó László igazgató elmondta, ezek a 
lovacskák nem csupán örömet szereznek 
majd a gyerekeknek, de – mint köztu-
dott, itt beteg, sérült leányokat is nevel-

nek – a rehabilitációs munkában is fontos szere-
pet kapnak.  

Forrás: Kárpátinfo hetilap 

Pónikat kapott a nagydobronyi gyermekotthon. 

Minden Nagydobronyi lakos figyelmébe!!!  
Kérünk mindenkit rendezze tartozását. 

Fizessék be a 2013-as évre vonatkozó földadót. 

Késedelmi díjat számolunk fel akik elmulasztják a fizetést!! 

Befizetés Ráti Anitánál. 

INGATLANADÓ 

Korábban már beszámoltunk az újfajta adónem bevezetéséről! A napokban már néhány nagydobronyi lakos is 

megkapta a felszólítást az ingatlanadó befizetésére. Április 15-től az adóköteles ingatlan tulajdonosok bármikor 

kézhez kaphatják a felszámított adó összegét és a befizetés módját. Az adót az értesítés kézhezvételétől két hóna-

pon belül ki kell fizetni.  Az adót vagy bankon vagy postán keresztül lehet befizetni. Falvak esetében a falusi taná-

cson keresztül fizethetik ki. Az adó mértékét lakás esetében legfeljebb 240 m²-ig,  családi házak esetében pedig 

legfeljebb 500 m²-ig a minimálbér 1 %-ában határozzák meg négyzetméterenként! Ennél nagyobb alapterületű 

lakások esetében  a minimálbér 2,7 %-át kell fizetni négyzetméterenként. A 120 m²-nél kisebb alapterületű lakások 

és 250 m²-nél kisebb alapterületű családi házak és nyaralók esetében nem kell adót fizetni. 
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Köszöntők 

Bátyi JánosBátyi JánosBátyi JánosBátyi János    
Katona BélaKatona BélaKatona BélaKatona Béla    

    
    

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

ünnepelték/ünneplik  
születésnapjukat:  
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BiztatásBiztatásBiztatásBiztatás    
Nem tudhatjuk mi vár reánk, 

Csak az a fő, tudja Atyánk. 

Ha erőt vesz rajtunk a Kísértő, 

Megvéd minket a Teremtő. 

Tud Ő vigasztalni, mint senki más 

Szeretlek, hangzik majd a biztatás.     
    

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

A FELÜLRŐL VALÓ BÖLCSESSÉG  

"A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, mél-

tányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kétel-

kedő és nem képmutató." (Jakab 3:17) 

 

   Minden bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme. Istenfélelem nélkül az ember bölcsessé-
ge csak földi, testi és ördögi. Hogy kinek van igazi, Istentől való bölcsessége, ezt a fenti Ige 
alapján lehet megállapítani. A felülről való bölcsesség először is TISZTA.  

   Ahogy a menny tiszta, onnan csak tiszta dolog származhat. Tiszta minden bűntől, bűnös 
indulattól, gondolattól. Tiszta szívből csak tiszta gondolat, beszéd jöhet ki, ha a te szemed 
tiszta, a te egész tested tiszta lesz. 

   Azután BÉKESZERETŐ. A földi bölcsességet az irigység irányítja, izgatja a civakodásra, 
háborúságra. A felülről való bölcsességet maga Jézus Krisztus, a békesség fejedelme serken-
ti a békességre. Nem azt nézi, mi van másnak, mi nincs neki. Másokkal is békében akar élni, 
még áldozatok árán is. Inkább szenvedi a bántalmazást, inkább tűri a kárt. A földi bölcses-
ség így gondolkozik: ne engedd a magadét! A felülről való pedig így: amennyiben rajtatok 
áll, minden emberrel békességben éljetek.  

   MÉLTÁNYOS. Nemcsak magát nézi, nemcsak a maga érdekét, javát, kényelmét tartja 
szem előtt, hanem tekintettel van a másik emberre is. Nem mindig a szigorú jog szerint szól 
és cselekszik, hanem mérlegeli a helyzetet, megérti a másik állapotát. mindent szeretettel 
tesz. A szeretet nem keresi a maga hasznát, hanem a másokét is. 

   ENGEDELMES. Más fordítás szerint engedékeny. Nem ragaszkodik görcsösen a maga 
álláspontjához, a maga akaratához. Nem fél, hogy csorba esik a tekintélyén, ha enged a jus-
sából. Ábrahám is lemondott előjogáról, mikor átengedte Lótnak a választást: Ha te balra 
tartasz, én jobbra megyek; ha te jobbra menéndesz, én balra térek. (I.Móz.13:9) Azért volt 

engedékeny Ábrahám, mert a békességet kereste. 

   IRGALMASSÁGGAL TELJES. Irgalmasság alatt általában a jótékonyságot értik, az ir-
galmas samaritánus példájára gondolva. Kétségtelenül ez is benne van az irgalmasságban. 
Megvilágosodik ennek értelme, ha Jézus irgalmasságára gondolunk. Mikor azt kérjük: Isten, 
légy irgalmas nékem, bűnösnek. A felülről való bölcsesség nemcsak azt látja, hogy hányszor 
bántották meg, hanem Isten irgalmasságát megnyerve szintén meg tud bocsátani. Nemcsak 
egyszer-egyszer, hanem mindig és mindent. Úgy, ahogy Jézus parancsolta: hetvenhétszer is. 

   JÓ GYÜMÖLCSÖKKEL TELJES. Megtéréshez méltó gyümölcsöket terem. Szereti Isten 
törvényét, örömmel engedelmeskedik neki, mint jó gyermek az Atyjának. Pál apostol 
Galáciabeliekhez írt levele 5. részét ha elolvassuk, ki-ki megállapíthatja ennek alapján, hogy 
a test cselekedeteit cselekszi, vagy a Lélek gyümölcse terem meg az életében. 

   NEM KÉTELKEDŐ. A kételkedés alapja az Isten iránti bizalmatlanság. Az ördög azon 
munkálkodik, hogy kételyeket támasszon Isten Igéjével szemben. "Csakugyan azt mondta 
Isten?"- ezzel akarja rávenni az embert, hogy ne higgyen Isten szavának. Szánalmas az ilyen 
ember, aki kételkedik Isten szavában, ígéreteiben, hatalmában, szeretetében, gondviselő 
kegyelmében. Inkább bízik önmagában, emberekben, babonában, bálványokban, csak nem 
az élő Istenben. A felülről való bölcsesség nem kételkedő. 

   NEM KÉPMUTATÓ. A testi bölcsesség azt ajánlja, hogy viselkedjél mindenkivel szem-
ben úgy, ahogyan érdeked megkívánja. Egy kis hízelgés, egy kis köpönyegforgatás kell a 
világban, mert másképpen nem lehet érvényesülni, boldogulni. A mennyei bölcsesség nem 
képmutató, hanem őszinte. Nem mond mást az ajka, nem mutat mást az arca, mint ami a 
szívében van. Emberekkel szemben is, Istennel szemben is. Tudja, hogy a szíveket vizsgáló 
Istent nem lehet becsapni, és azt is tudja, hogy Isten megfizet kinek-kinek cselekedetei sze-
rint. Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, akik békességesen munkál-
kodnak. 

   Kedves Testvérem, szeretnéd megkapni ezt a felülről való bölcsességet? Kérjed Istentől, 
aki mindenkinek megadja szemrehányás nélkül. 

Testvéri  szeretettel Horkay László. 

A napokban ünnepli 5-ik születésnapját 

Hidi F. RékaHidi F. RékaHidi F. RékaHidi F. Réka 
Ebből az alkalomból köszönti az 

egész családja! 

„A nap az égen is Neked „A nap az égen is Neked „A nap az égen is Neked „A nap az égen is Neked 

ragyog, Hisz ma van a ragyog, Hisz ma van a ragyog, Hisz ma van a ragyog, Hisz ma van a     

születésnapod. születésnapod. születésnapod. születésnapod.     

Rövid ez a pár sor, de benne Rövid ez a pár sor, de benne Rövid ez a pár sor, de benne Rövid ez a pár sor, de benne 

van a lényeg, Senki sem sze-van a lényeg, Senki sem sze-van a lényeg, Senki sem sze-van a lényeg, Senki sem sze-

ret úgy, mint mi szeretünk ret úgy, mint mi szeretünk ret úgy, mint mi szeretünk ret úgy, mint mi szeretünk 

téged!" téged!" téged!" téged!"     

    

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!!!BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!!!BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!!!BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!!!    

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

Bara István Bara István Bara István Bara István (Kistemető u. 8) és Ráti Adrienn Ráti Adrienn Ráti Adrienn Ráti Adrienn (Garb u. 10) 
(2013. július 6). 

Kis István Kis István Kis István Kis István (Kisgejőc) és Bálint Anita Bálint Anita Bálint Anita Bálint Anita (Kucsárka u. 15) 
(2013. július 20.) 

A Nagydobronyi Községi Tanács munkatár-

sai és  képviselői sok-sok szeretettel köszöntik 

Szilvási Zoltán  

polgármestert  

Születésnapja alkalmából! 

Kotyik ÉvaKotyik ÉvaKotyik ÉvaKotyik Éva    
Ráti IldikóRáti IldikóRáti IldikóRáti Ildikó    

    

A Nagydobronyi Községi Tanács  

munkatársai sok-sok szeretettel köszöntik 

Ráti Ildikót 

Születésnapja alkalmából! 

"Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon, "Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon, "Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon, "Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon, 

Ragyogjon rád napfény, legyél boldog nagyon. Ragyogjon rád napfény, legyél boldog nagyon. Ragyogjon rád napfény, legyél boldog nagyon. Ragyogjon rád napfény, legyél boldog nagyon. 

Szíved sose féljen, bánat sose érjen, Minden Szíved sose féljen, bánat sose érjen, Minden Szíved sose féljen, bánat sose érjen, Minden Szíved sose féljen, bánat sose érjen, Minden 

utadon szerencse kísérjen." utadon szerencse kísérjen." utadon szerencse kísérjen." utadon szerencse kísérjen."     

SPORT– Az Ungvári járási labdarúgó bajnokság állása 

Az ungvári járási első osztály 10. fordulójának eredményei (zárójelben az ifik): Onokóc–

Őrdarma 1–0 (4–3), Kincses–Nevicke 4–1 (3–2), Sislóc–Nagyláz 1–2 (2–2), Patakos 

(Packanyovo)–Horlyó (Hudljovo) 0–3 (0–3 technikai vereség), Tiszasalamon–Kin-

cseshomok 0–4 (1–9). Az Ókemence (Kamjanica)–Linci mérkőzést elnapolták.  

Az élboly állása: 1. Kincses 25 pont, 2. Onokóc 24, 3. Horlyó 23.  

A másodosztály eredményei: Gálocs–Oroszkomoróc 3–1 (0–3), Eszeny–Nagydobrony 
1–1 (0–2), Kisdobrony–Nagy-gejőc 1–0 (0–1), Alsószlatina–Árok 2–1 (5–3), Szalóka–
Csongor 3–3 (3–0 technikai vereség), Baranya–Rát 6–0  (4–2). Az élmezőny: 1. Baranya 
23 pont, 2. Alsószlatina 18, 3. Nagygejőc 18.   Nagydobrony felnőtt csapata az 5-ik he-
lyen, az ifik pedig első helyen vannak. 

 

I.  

E szerződés Nagydobrony valamint Biatorbágy pol-

gárainak rokoni, bará� kapcsolatain alapul, és ezen 

elvitathatatlan kötelékeket hivato! írásos formá-

ban megerősíteni, egyben rögzíteni a két település 

Önkormányzatának szintjén is.  

II.  

Szerződő felek (továbbiakban Felek) elismerik, 

hogy településeik szorosabb együ!működését a 

közös történelmi, kulturális, nyelvi gyökerekre ala-

pozzák. A nemze� összetartozás határokon á.velő 

eszméjét az egyének és közösségek személyes ta-

lálkozásai teszik élő gyakorla!á, erősítve ezzel a 

Kárpát-medencében részekre szakadt magyarság 

nemze� összefogását.  

III.  

Nagydobrony Község és Biatorbágy Város Önkor-

mányzata ezen egyezmény keretén belül fejezik ki 

abbéli szándékukat, hogy támogatni kívánják a két 

település polgárai – egyénei és közösségei – közö2 

kulturális, művelődési, oktatási, művésze�, sport 

valamint lehetőségeik szerint a vallási, szociális, 

gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok kialakítását 

és továbbfejlesztését.  

IV.  

Felek kijelen�k, hogy együ!működésük és élő kap-

csolatuk megtartása érdekében kölcsönösen, idő-

ben és alapos tájékoztatással értesí�k egymást 

településeik lényeges történéseiről, eseményeiről, 

legalább évente egyszer beszámolnak örömeikről, 

gondjaikról.  

V.  

Felek vállalják, hogy az idejében érkező meghívá-

sokra kölcsönösen reagálnak, és előzetesen egyez-

tete! feltételekkel képviselte�k magukat egymás 

kiemelten kezelt eseményein. 

VI.  

Ezen szerződést a felek akaratukkal mindenben 

megegyezőnek tartják, így fogadják el, és írják alá.  

 

Kelt: Az Úr 2013. esztendejének június 22. napján.  

Testvér település szerződés Nagydobrony és Biatorbágy közö3 

CSALÁDI NAP—NAGYDOBRONYBAN 

A Kárpátaljai Református Egyház immár harmadik alkalommal 
rendezi meg „Családi Nap” rendezvényét!  

Ezúttal Nagydobrony ad helyszint az eseménynek! 

Sok szeretettel várunk mindenkit augusztus 24-én! 

(bővebb információ hamarosan a weben) 

Millenniumi park 

Nemrégiben elkezdődött a középiskola előtti terület átalakítása. A munkák vé-
geztével községünk hamarosan egy újabb parkkal bővül.  Hivatalos megnyitó 
nemsokára.  



 

 

 

 

 

 

 

 

-4- 

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!!! 


