MEGJELENIK HAVONTA INGYENESEN

J Ú L I U S
Családi Nap Nagydobronyban

FELHIVÁS!!!

A Kárpátaljai Református Egyház immár harmadik alkalommal rendezi
meg Családi Nap rendezvényét
Református magyar vagyok, amíg élek az maradok címmel!
Ezúttal Nagydobrony ad helyszínt az eseménynek!
A szervezők sok szeretettel várnak mindenkit!

Nagydobrony külterületén nagyon sok a parlagon hagyott, műveletlen föld, amely a
kolhoz megszűnése után szétosztásra került. Ezek a földek (pajföldek vagy a 1,30 ha
parcellák) nagyrészt kihasználatlanul áll. 2013-ban jelentkezett egy német tulajdonú de
Ukrajnában bejegyzett cég az Agro-Szvoboda, mely bérbe venné és megművelné ezeket a földeket. A bérbe vétel kizárólag 5 és 10 évre szólhat! 5 évnél kevesebbre azért
nem veszik bérbe, mivel a földeket megkell művelni és feljavítani termőképességüket.
Tehát 1-2 év alatt a földek még hasznot nem hoznak.

Részletes program:
07.00-08.00 Érkezés
08.00-08.20 Gyülekező éneklés (Kovács Sándor és Erika
vezetésével KRE Himnológiai Bizottság)
08.20-08.50 Énektanulás
08.50-09.00 Köszöntés, fontos hirdetések
09.00-09.05 Ének
09.05-09.25 Áhítat (Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai
Egyházkerület püspöke)
„Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig
vallást az üdvösségre." (Róm.10,10)
A GYEK és a KRISZ saját programtervet készít a témához illeszkedve
09.25-09.35 Ének, valamint az előadó köszöntése
09.35-10.05 Előadás: Bölcskei Gusztáv MRE Zsinatának lelkészi elnöke
A REFORMÁTUS HIT ma is megélhető (vallás)
és megvallható (Mai Hitvallás)
10.05-10.10 Ráfelelő ének
10.10-10.25 Bizonyságtétel. A cselekvő HIT szavak nélkül is beszél, de
Javasolt előadó majoros Béla iskolaigazgató, barkaszói gondnok
10.25-10.55 Hirdetések
11.00-12.30 Szemináriumok: HIT nélkül nincs hitvallás
1. Bethesda misszió: „Ő ma is meg tud szabadítani – a Szabadítóba vetett hit" – javasolt
előadó id. Pocsai Sándor
2. Fogyatékkal élők és családjaik számára: „HITTEL fogadni és HITET (át)adni" –
javasolt előadó Örsi Anikó.
3. Családosok számára: „A VÁLÁS helyett VALLÁS – a HIT megélése és megvallása
a család kríziseiben - javasolt előadó Pálhegyi Ferenc/Taracköziné Nemes Mónika
4. Az ébredésben érintettek, szolgálók és szolgálatra várók számára: „HIT-tel a HIT
megélése és megvallása gyülekezetben" – javasolt előadók: Gyurkó Miklós és felesége,
Kocsis József és felesége, Marton árpád, Nagy Barnus és felesége
5. Közéleti szereplők részére: „HIT-tel - Krisztuskövető élet megélése és megvallása a
közéletben" – Molnár Róbert/Majoros B.
6. Szépkorúak számára: HIT-tel – a HIT megélése és megvallása az élet alkonyán" –
javasolt előadó Tóth Kása István
7. Pedagógusok számára: HIT-tel – HIT megélése és (átadása) megvallása a pedagógusok küldetésében – javasolt előadó Ábrám Tibor/Fedorszki A., borzsovai pedagógus
12.30-13.30 Ebéd
13.00-16.00 Ifjúsági zenekarok szolgálata a főszínpadon
13.30-15.30 Szemináriumi beszélgetés az elhangzottakról (Minden szemináriumról a
saját helyszínén)
16.00-16.45 Közös igei alkalom. Evangelizáció: „Elkötelezettség megerősítése" – Cseri
Kálmán nyugalmazott lelkipásztor
16.45 Zárszó, áldás

K E D V E S H Á ZA S U L A N D Ó F I A T A L O K !
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

A BÉRBE ADÁS FELTÉTELEI: EGY ÉVRE A FÖLD ÉRTÉKÉNEK 3%-ÁT
FIZETIK. Tehát az 1,30 hektáros föld bérbeadásáért évente 621 hrivnyát fizetnek. Pl.: minimális időre (5 év) a bérbeadásért 3105 hrivnyát fizetnek.
Sokan azonban 2 darabban kapták meg a földeket, így előfordul olyan, hogy az 1,30 ha
egy 50 és egy 80 szotekes földből tevődik össze. Az 50 szotekes földeket az emberek
egy része használja ezért azt nem muszáj bérbe adni, elég a 80 szotekest bérbe adni (ez
annak ellenére lehetséges hogy egy privatizációs papíron (AKT) található mindkét
föld). 80 szotek föld bérbeadásáért egy évre 382 hrivnyát fizetnek. Pl.: minimális
időre (5 év) a bérbeadásért 1910 hrivnyát fizetnek.
Bővebb információ a községházán: Ráti Anitánál és Musz Gergelynél
Hír –válogatás

(az elmúlt hónap legfontosabb hírei)

Ukrajnában problémássá alakult Olcsóbbak lesznek a jogosítványok.
A chippel ellátott jogosítványok vélaz oltóanyagokkal kapcsolatos
helyzet: egyes régiókban a szükséges- hetően olcsóbbak lesznek – jegyezte
nél több van belőle, más régiókban
meg az ukrán külügyminisztérium.Az
azon hiánycikké vált. A problémával új típusú jogosítványok magas árát az
tisztában vannak mind az egészségúj gyártó írta elő. A chip nélküli 200
hrivnyába, a digitális 250 hrivnyába
ügyi minisztériumban mind pedig a
kerül, azonban ezt a rendőrség elfoparlamentben. A minisztérium közlégadhatatlannak tartja. Ezentúl a jogose szerint egyszerűen nincs pénz az
összes szükséges készítmény beszersítványokat az Ukrajina nyomdában
fogják gyártani – írja a Tsn.ua interzése.
netes hírportál.
Több száz dollárba kerül
egy tanári állás. Ukrajnában a különböző termékek ára mellett a kenőpénzek összege is megnőtt. Már nemcsak
a közigazgatási beosztásért, de a
tanári, ápolói és villanyszerelői állásért is sokszor kenőpénzt kell fizetni,
melynek összege a munkától függően
400–15000 dollár között mozog.

Külföldi rendszámú autók átfogó
ellenőrzése. Augusztus elsejétől
kezdve lép életbe a külföldi rendszámú autók ellenőrzésére hirdetett
"VÁMELLENŐRZÉS" nevű akció.Az akció célja a külföldi rendszámú autók jogszerű használatának
felderítése Ukrajna területén. Az
akciócsoport tagjai lesznek a DAI
munkatársai, a vámhivatal munkatársai, valamint a szervezett bűnözés
elleni ügyosztály emberei.

Egy dollárral nőtt a nyugdíj a
második negyedévben. Július 1-jén
1483 hrivnya volt az átlagnyugdíj
Ukrajnában. 2013 második negyedévében a nyugdíj átlagos összege nyolc
hrivnyával emelkedett – adta hírül az
ukrán nyugdíjalap sajtószolgálata. Az
átlagos nyugdíj összege így 66 százalékkal több a munkaképtelen állampolgárok törvény által meghatározott
létminimumánál, amely 894 hrivnyát
tesz ki. Júliusban 20,5 milliárd hrivnyát fordítottak a nyugdíjak kifizetésére. Az első negyedévben az átlagnyugdíj 1474 hrivnya volt.

Megnyílt Moszkvában az első
Paprika bolt. Magyar élelmiszereket
árusító bolt nyílt szerdán Moszkvában
Paprika néven, a tervek szerint egy
éven belül 10-15 üzletből álló hálózat
jön létre Oroszországban – mondta el
Az Ukrán Nemzeti Bank
Fazekas Sándor vidékfejlesztési mirendelete szerint kizárólag nemzeti
niszter az MTI-nek az átadás után
valutában adhatják ki a bankok a
telefonon. Az első, nagyjából kétszáz
külföldről átutalt pénzösszegeket.
négyzetméteres alapterületű boltban a
Ezentúl az erre felhatalmazott bankok
Lakáshoz juthatnak a
szalámik, húsáruk, borok, pálinkák,
hrivnyára váltják át a magánszemély
kárpátaljai fiatalok. 2013-ban az
csokoládék, sörök mellett büfé is
ifjúsági lakáshitelekről szóló program
folyószámlájára érkezett összeget.
működik, ahol tradicionális magyar
több
finanszírozására
előreláthatóan
A személyi igazolványok
ételeket kínálnak.
fénymásolásának beszüntetését kéri mint 6 millió hrivnyát különítenek el.
A
fiatal
családok
lakhatási
problémáÚjabb
mentőautókat vásárol
a pénzváltó helyeken az Ukrán Állami
Ukrajna. Viktor Janukovics ukrán
jának megoldására, jóléti és gazdasági
Vállalkozáspolitikai Szabályozó
miniszterelnök aláírta az állami költszintjének emelésére Az ifjúság lakBizottság az Ukrán Nemzeti Bankségvetés módosításáról szóló törhatásának állami támogatása 2013–
tól.A javaslatot az ukrán fővárosban,
vényt, mely szerint 922 millió hriv2017 között című program, valamint
fénymásolatokkal kereskedő csalók
az ukrán elnöknek az építkezési ága- nyát különítenek el az egészségvédelmegjelenése motiválta.
mi minisztérium részére. Ebből az
zat fejlesztésével kapcsolatos rendeleSajnos Kárpátalján szinte
összegből több mint 1000 speciális
te alapján jóváhagytak a megyei
nincs olyan hét, hogy ne lepleznének
autóbuszt vásárolnak az ukrán mentőfiatalok számára egy lakáshitellel
le megvesztegetett tisztviselőket.
kapcsolatos programot, amely a 2013 szolgálati és katasztrófavédelmi közNem volt kivétel a múlt hét sem. Egy
–2017 közötti időszakra terjed ki. A
pontok számára.
ungvári vállalkozó feljelentést tett a
projekt Ungváron és Munkácson
A
tíz évnél idősebb
rendőrségen a nagybereznai járási
működik.
autók újrahasznosítását tervezik.
Kiesvölgy (Lubnya) polgármestere
Ukrajnában ki akarják vonni a forgaFelgyújtotta magát egy férfi
ellen, aki egy 0,2 hektár területű telek
Ungváron.
Benzinnel
lelocsolta,
lomból
a környezetre ártalmas járműkiutalásáért 15 ezer dollárt követelt
majd felgyújtotta magát egy férfi
veket. Emiatt hamarosan az autója
tőle. A megvesztegetett tisztviselőt a
rendőrség akkor tartóztatta le, amikor hétfő délelőtt Ungváron, a Kárpátalja újrahasznosításán kell elgondolkoznia
mintegy 6 millió ukrán állampolgárátvette ügyfelétől a megbeszélt össze- megyei állami közigazgatási hivatal
épülete előtt, az életét a hivatal bejának, mivel körülbelül ennyien vezetget.
ratánál posztoló rendőrök mentették
nek tíz évnél idősebb járművet.
Ezentúl öt évre szóló
meg.
A szakértők szerint ugyanis a tíz
vízumajánlást ad a KMKSZ, mely Szemtanúk beszámolója szerint az 50
évnél régebbi gyártású autóknak
félévente 90 nap magyarországi taréves, ungvári illetőségű férfi térdre
nagyobb a szennyező hatásuk. Sok
tózkodást biztosíthat, és a Külügymiereszkedett a közigazgatási hivatal
sofőr azonban nem ért ezzel egyet,
nisztérium Konzuli Főosztályának
hisz egy gépjármű környezetre gyakoépületének bejáratával szemben,
levele alapján a két kárpátaljai konzu- benzint locsolt magára és meggyújtotrolt hatását nem a kora, hanem az
látus „pedig alkalmazni fogja a fenti
állapota határozza meg. Azonban
ta. A tüzet az épület őrségének tagjai
állásfoglalást a vízumeljárásban.” A
gyorsan eloltották és mentőt hívtak a tény, hogy a gödrökkel teli úttest csak
Külügyminisztérium a kérés teljesítéhelyszínre - adta hírül az uaront az autók technikai állapotán.
sének nincsen akadálya.
reporter.com ungvári hírportál.
További hírek: www.nagydobrony.com.ua
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A N a g y d o b r o n y i K ö 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.

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.

Bármilyen panasszal, feljelentéssel a Nagydobronyba beosztott rendőrt keressék.

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.

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

Egyszerűbb betenni a zsebbe vagy táskába, mint inkább hazamenni érte.

VII . A JAKI L AKODALMAS F ES ZT IVÁL (Augu sz tu s 2 -4)

FA L U N A P 2 0 1 3
Sok szeretettel várunk
várunk mindenkit 2013. szeptember 11-én a
Nagydobronyi Falunapra!
Az idei falunap a szervezők elképzelése szerint a hagyományostól kissé eltérő lesz. Ugyanis
a falu intézményei, egyesületek, civil szervezetek kis csapatokat alkotva fogják összemérni
főzőtudásukat. A díjazottak értékes nyereményekkel gazdagodnak. Az újonnan elkészült
színpadon fellép többek között Demes Tamás, Bartók Erika, Bíró Dóra, Balog Nikoletta,
Balog Marianna és a Kokas banda. A gyerekek sem fognak unatkozni hiszen ugráló vár,
pónilovak várják. Fellépnek még a Kultúrház fiatal tehetségei, a Nagydobronyi Középiskola
Hímes néptánccsoportja és a falunapon elsőként lép fel nagyközönség előtt a csinos lányokból álló Prestige tánccsoport, Vaski Renáta koreográfus vezetésével. Az érdeklődők az egész
nap folyamán megtekinthetik Balog Nóra és Bálint Lívia saját képkiállítását is. A délután
folyamán ha elegendő jelentkező lesz megrendezzük a II. Nagydobronyi Traktoros találkozót is. Szépség verseny fiuknak lányoknak, kicsiknek nagyoknak. Jelentkezni Molnár Annamáriánál vagy a helyszínen, értékes nyeremény garantált. Mindenkit várunk!

Idén hetedik alkalommal került megrendezésre ez a három napos fesztivál,
amelyen ismét részvett Nagydobrony
küldöttsége. Továbbá Kárpátaljáról
képviseltette magát Császlóc és a Vereckei hágónál található Verebes község is. A rendezvény létrejöttét a hagyományok őrzése és ápolása motiválta. Nagydobronyt a népszerű Hímes
néptáncegyüttes mellet elkísérte a rendezvényre a Special együttes is.
A pénteki nap – a környékbeli zenészek
nagy számának és egymással való jó kapcsolatuknak köszönhetően – a Zenésztalálkozó
jegyében zajlott. Itt lépett fel a 4 tagú Special
együttes. Tagjai: Varga Bertalan (Ének, billentyű), Szalontai Gyula (Ének, szaxofon),
Soós János (Trombita), Szalontai Richard

Z ö lds égk ár te vő h ern yók
A legveszélyesebb kártevő hernyók a bagolylepkék
lárvái, mindegyik fajuk több zöldségfélén károsít. A
hernyók egy része a növények levelét (káposztabagolylepke, gamma-bagolylepke), míg más része a
növények termését (gyapottok- bagolylepke) károsítja.
Ott, ahol tömegesen megjelennek, rendszerint súlyos
károkat okoznak. A bagolylepkék mellett a fehérlepkék
közé tartozó káposztalepke lárvái a káposztafélék levelének megrágásával számottevő károk okozói.
A káposzta-bagolylepke általánosan elterjedt kártevő.
A káposztaféléken kívül számos lágyszárú zöldségfélén is károsit, de vitathatatlanul a legjelentősebb tápnövénye a káposzta. A fiatal növényeken a levelek lyuggatásával, megrágásával azok fejlődését akadályozza. Az
idősebb hernyók fénykerülővé válnak és amennyiben
már a káposzta fejesedik, behúzódnak a fej belsejébe. A
károsított káposztafej gyakran rothadásnak indul. Évente
két nemzedéke fejlődik. Az első nemzedék imágói május
második felében, illetve június elején, majd a második
nemzedék imágói, július végén augusztusban rajzanak.
A levélre lerakott tojásokból kikelt lárvák kezdetben a
külső leveleken károsítanak, majd miután fénykerülővé
váltak a fejbe, vagy nappal a talajrögök közé húzódnak.
A kifejlődött lárvák a talajban bábozódnak.
A gyapottok-bagolylepke. Legkedveltebb tápnövényei
a kukorica, a zöldbab, a szegfű, a gerbera, a krizantén, a
paradicsom és a paprika. A növények generatív részeit
károsítja. A paprikánál és
paradicsomnál a bogyóba
lyukat rágnak, a károsított termés gyakran elrothad. A másodvetésű
zöldbabon a hüvelyen
okozott kár szintén jelentős. Az utóbbi esztendőben a mediterán területekről felhúzódva a takarmány és
csemegekukoricán, zöldbabon, paradicsomon, paprikán
augusztus és szeptember hónapokban okozott károkat.
Védekezés
A lepkék repülését követően néhány nap elteltével törté-

nik meg a tojások lerakása, majd egy hét elteltével a
lárvák kelése. A növényállomány tüzetes átnézésével a
kikelt lárvák jelenléte megfigyelhető. Áttelelése növényházi körülmények és szabadföldön is lehetséges. Táblaszintű előrejelzés nélkül a gyapotok bagolylepke elleni
hatékony védelem nem valósítható meg. Növényházban
viszont az elhúzódó rajzás miatt csak többszöri permetezés nyújt védelmet. A védekezést nehezíti az a körülmény, hogy a károsítás időszaka többnyire a termésszedés időszakára esik, így az élelmiszer-várakozási idő
betartására figyelemmel kell lenni.
A védekezés hatékonyságát meghatározza a kezelés
időben történő elvégzése. Ehhez ismernünk kell a lárvák
tömeges megjelenésének idejét. A kezelés akkor eredményes ha a fiatal hernyók a rovarlőszerrel még a növénybehatolás előtt találkoznak.
A bagolylepke hernyók ellen felhasználható készítmények:

Készítmény
Bi 58 EC
Sherpa
Decis 2,5 EC
Karate 5 EC
Bancol 50 WP
Unifosz 50 EC
Nomolt 15 SC

Dózis
0,6-0,1 l/ha
0,2 l/ha
0,4 l/ha
0,4-,6 l/ha
0,6 kg/ha
0,10%
0,4 l/ha

A káposztalepke hernyója a káposztaféléken károsít. A fiatal és az idősebb lárvák egyaránt a leveleket károsítják. Gyakran nagy kiterjedésű lyukakat
rágnak a levélen és nem ritka, hogy csak a vastag
levélerek maradnak meg. Mivel a hernyók nem
fénykerülők, így észlelésük és a védekezés könynyebb, mint a káposzta-bagolylepke esetében.
Fiatal hernyók ellen hatásosak a fenti készítmények.
Őrhidi László. szaktanácsadó

(Gitár). A népes közönség elismerően fogadta
a közel 50 perces műsort.
A nap során több száz motor mellet megtekintető volt a népszerű „Streetfighter Show”.
Még az este
folyamán
elkezdődött
a következő
nap előkészítése,
melynek
programjai
egy igazi hagyományőrző lakodalom köré
épültnek és ennek előestéjén történik – a helyi népszokásokhoz híven – a jegying és stafírung vitel. A szórakozni vágyók az este
folyamán élvezhették a Lord, az Edda valamint a hajnalig tartó Delta koncerteket.
A szombati napon a megnyitó beszédek után
kezdetét vette – a fesztivál életében már harmadik alkalommal – egy igazi, a színpadon
ténylegesen
házasságot
kötő ifjú pár
lakodalma. Egy
ajaki
hagyományőrző lakodalom szinte minden népi jellegzetessége megcsodálható volt. Egy pár

ezek közül, a teljesség igénye nélkül: a falu
utcáit bejáró, a testvértelepülések népcsoportjaival kiegészülő lakodalmas násznép, lánykikérés, menyasszonypogácsa, és az elmaradhatatlan ajaki lakodalmas töltött
káposzta, melynek
elkészítése tavaly
G u i n n e s s rekordkísérlettel is
párosult. Azóta a
fesztivál a következő Guinness-rekord cím birtokosa: a legtöbb töltött káposzta elkészítése zárt tűzláncon. A lakodalmas menet visszaérkezése után
elkezdődött a lagzi, mely számos népi és hagyományőrző együttes műsorát jelentette,
határainkon innen és túlról. A délután folyamán fellépett a Hímes Néptáncegyüttes nagy
sikert aratva. Több mint 50 főzőhelyen válogathattunk a különböző települések, egyesületek és baráti körök által készített gasztronómiai különlegességek közül, kóstolójegy ellenében. Az este folyamán fellépett Tóth Gabi,
Charlie és több híres pop előadó, lemezlovas.
A vasárnapi ünnepi szentmise szintén egyik
ékessége már évek óta a fesztiválnak. Ehhez
szervesen kapcsolódik a Nagyboldogasszonynapi búcsú és körmenet, mely – a nagyszámú
hívőknek és zarándokoknak is köszönhetően
– szintén üde színfoltja a háromnapos rendezvénynek. A délután folyamán tovább színesítette a kavalkádot a vőfélytalálkozó, melyben
ezúttal is közreműködött a Szabolcs néptáncegyüttes.

Összességében egy olyan fesztiváli élmény
részese lehetett az, aki ellátogatott Ajakra.
mely kiemelkedik napjaink bevétel orientált
„megarendezvényei” közül, és amelyet a
helybéli emberek segítőkész hozzáállása tart
életben immár hetedik éve.
További képek: www.nagydobrony.com.ua
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Mit ér a házasság, ha elválással végződik?
"Annakokáért amit az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza." (Márk10:9)
A közelmúltban a templomban hangzott el egy igehirdetés a házassági elválásról, és ennek
nagy visszhangja lett községünkben. Ugyanis nemcsak az úgynevezett "hitetlenek" válnak,
hanem már egyházunkban is divatba jött a válás. Mi az oka? Régebben nem voltak problémák, hogy akkor kevesebb volt a válás? A téma nemcsak most időszerű, hanem Jézus földi
életének idejében is az volt, mert az akkori idők kegyesei ezzel a kérdéssel mentek Jézushoz: "szabad-é férjnek feleségét elbocsátani?"
A kérdezők magukat akarták igazolni, mert kemény volt a szívük, a rabbik szerint el lehetett válni az asszonytól olyan csekély dolog miatt is, ha az étel odakozmált, vagy az asszony
elsózta a levest. Jézus válaszában nem a férfi vagy a nő jogait határozza meg, hanem Isten
teremtői rendjére hivatkozik. A férfi és a nő együtt az ember, ezt a kettőt Isten egymás számára teremtette, és amit Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza.
A mai ember is talál kibúvót, ha fel akarja bontani a házasságot. Az okok többnyire a következők: 1.Olyan rossz a párom, hogy már lehetetlen vele tovább együtt élni. 2. Nem ismertem meg igazán, pedig sokáig jártunk együtt, csak később láttam meg, milyen rossz a
természete. 3. Igaz, én is hibás vagyok egy kicsit, de ő még inkább. A tűrésnek is van határa,
de most már betelt a pohár. Tovább is sorolhatnánk az érveket, hiszen nem angyalok, hanem
keményszívű emberek vagyunk, Jézus nélkül semmit sem cselekedhetünk, csak rosszat. Ha
engedünk neki, és tőle tanulunk szeretetet, megbocsájtást, önmegtagadást és kereszthordozást, másképpen fogunk viszonyulni felebarátainkhoz és házastársunkhoz. Először is meg
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kell tanulni Jézustól ezt az imádságot: "Mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a
tiéd, Atyám!"
Az Isten akarata szerint pedig nincs házassági elválás, a házasság felbonthatatlan. Jézus
sem igazodott az akkori nagy bölcsek tanításához, hanem ebben a kérdésben csak az Isten
akarata a döntő. A Mózesre hivatkozókat arra emlékezteti, hogy Mózes nem rendelte, hanem
csak megengedte az ő keményszívűségük miatt az elválást. De kezdetben nem így volt. A
házasságot maga Isten szerezte és amit Isten egybeszerkesztett, azt ember el ne válassza.
Minden emberi törekvés, hogy megindokolja a válás létjogosultságát, Isten akarata elleni
lázadás. Évezredek múlhatnak el, változhatnak a világi törvények, az ember létrehozhat Isten ellenes társadalmat, kénye kedve szerint hozhat létre modern erkölcsi normákat, mint
párkapcsolat, egyneműek házassága, poligámia, és még sok más társadalomgyilkos szokást,
de ezzel szemben van egy örök isteni rend, amely fel nem bontható. Az Isten szava és az ő
akarata. E világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad
örökké.
Kedves olvasók! Kedves válni akaró keményszívű testvéreim. Alázzátok meg magatokat
Isten hatalmas keze alatt, hogy annak idején felmagasztaljon titeket. Ha házasságotok olyan
beteg, hogy emberileg már nem gyógyítható, egyetlen orvos van, aki mindnyájunk betegségét viselte és fájdalmainkat hordozta. Jézus, aki nem azt tanítja, hogy válj el, hanem azt,
hogy hetvenhétszer is bocsáss meg, egyedül Ő és csakis Ő az, aki tönkrement házasságotokat is meg tudja gyógyítani. Mielőtt elválnál, először borulj le előtte és kérdezd meg: Mit
akarsz Uram, hogy cselekedjem? Őbenne nem fogsz csalódni soha.

Testvéri szeretettel Horkay László.

Nagydobronyi tűzoltók Ajakon

A napokban ünnepli 2-ik születésnapját

Nem rég rendezték meg Ajakon a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tűzoltószövetség, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Ajak Nagyközség Önkormányzata
és a 2013-ban fennállásának 90 éves jubileumát ünneplő Ajaki

Tűzoltó Egyesület a Megyei Önkormányzati, Önkéntes és
Létesítményi Tűzoltók versenyét. Ebből az alkalomból az
eseményen részt vettek a nagydobronyi tűzoltók is. Az Ajaki
Fesztiválközpontban megrendezett versenyen 22 település 52
csapata vett részt 11 kategóriában és a 7x55 méteres tűzoltó váltófutásban. A dunai árvízhelyzet miatt felvetődött,
hogy a versenyt halasszák el, de végül is a megtartás mellett
döntöttek.
RONGÁLÁS AZ ÚJ PARKBAN

EBBŐL AZ ALKALOMBÓL KÖSZÖNTI AZ EGÉSZ CSALÁDJA!

A napokban ünnepli 2-ik születésnapját

Bátyi Csenge Réka
gálják. Az anyagi ráfordítás is jelentős, azonban ez sem érdekli a rongálókat. Vajon tényleg az a megoldás, hogy folyamatosan súlyos öszszegekért újra vessük a füvet, újra helyre állítsuk a lámpaoszlopokat,
vagy egy kis odafigyeléssel meg lehetne óvni a környezetünket?! Kérjük, akik tudnak valamit a rongálókról jelezzék. Ne szégyelljük szólni
ha látjuk a rongálást, a park nem csak egy emberé hanem minden
Nagydobronyi lakosé.

A középiskola előtti park még el sem készült, máris rongálás történt!
Először a disz lámpa oszlopait törték ki valakik vagy valaki. Nem rég
pedig a frissen vetett pázsitban tettek kárt, egyszerűen bele biciklizett
valaki. Továbbá szemetet is hagytak maguk után ezek a vandálok.
Sajnos nem tudjuk kik vagy ki volt az elkövető, de ha kiderül akkor
komoly pénzbüntetésre számíthat. Elszomorító, hogy sokan már hetek
óta azon fáradoznak, hogy legyen egy szép park ahol lepihenhetünk, U.i: A parkot már éjjel nappal kamerák figyelik de ha valakit ez sem
beszélgethetünk, mások ezt semmibe nem nézve tönkreteszik, megron- riaszt el az viselje a következményeket.

Üdvözöljük községünk újszülötteit!!!
Pap Anzselika (Sumna 20)
Lakatos Vilmos (Sumna 20)
Kirpán Jarina (Talicskadomb 69)
Balog NikolettaNikoletta-Liliána (Kossuth 58)

Katona János (Nagytemető 22)
Gál Szabolcs (Petőfi 41)
Oláh János (Sumna 16)

Búcsúzunk falunk elhunytaitól
Varga Ilona (Kossuth 91)
Balog Kálmán (Ady E. 45)
Szanyi Borbála (Ifjúság 11)

ifj. Walenta István

Vinda József (Internacionálé 3)
Ferencsik Ida (Éger 40)
Molnár Erzsébet (Kossuth 85)

Biatorbágyi vendégek
Legújabb testvértelepülésünk Biatorbágy küldöttsége
augusztus 23-án háromnapos vendségbe jön
Nagydobronyba. A vendégek egy része a
Nagydobronyi Református Egyházközség meghívására a Családi-Nap rendezvényen is részt vesznek. A
küldöttség itt tartózkodása alatt nálunk is aláírják a
testvértelepülés szerződést, melynek szövegét a korábbi számban már olvashatták. A vendégek élményeiről és benyomásairól a következő számban olvashatnak.

Sok boldogságot kívánunk a házasulandóknak
Katona Angéla (Fűrdő u. 8) és Popovics Jurij (Ungvár)
(2013. augusztus 3)
Baksa Sándor (Telek) és Misák Eleonóra (Kisdobronyi u. 27)
(2013. augusztus 3
Hidi Éva (Felvég u. 27) és Katona János (Kisdobrony)
(2013. augusztus 17)
Hidi Hajnalka (Nyirigyszög 10) és Zserbilov András (Ungvár)
(2013. augusztus 17)

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

Molnár Sándor

Bakk László
Gábor Zsolt

Ebből az alakalomból köszöntik
szülei, nagyszülei és a
keresztszülők!

„Szellő szárnyán szálló idő
e szép naphoz vezetett,
szívem imádságát suttogja
a szeretet. Kérem a jó Istent, óvjon, védjen tégedet.
Adjon neked egészséget,
hosszú boldog életet!

Boldog születésnapot!
NE TÉVELYEGJÜNK!
Amit Isten mond „tisztának” ,
Ne mondjuk „tisztátalannak”.
Tisztítsuk ki beszédünket.
A „rossz” ne legyen megszívlelendő,
Sőt inkább elitélendő.
A jót pedig gyakoroljuk,
Hogy Isten áldását kapjuk.
Embertársainkat szeretettel kérjük,
Ne tévelyegjünk hát, Krisztus a Vezérünk!
Mivel Ő minékünk Út, Igazság, Élet,
Aki hozzá siet, az nyerhet kegyelmet.
H. Mária, 2013. június
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AZ ESEMÉNYT SZEPTEMBER 1-én rendezzük / rendeznénk meg! Azonban az
augusztus eleji állás szerint mindössze 5 traktor jelentkezett ezért ha nem lesz több jelentkező a
találkozót ÉRDEKLŐDÉS hiánya és KÖZÖMBÖSSÉG miatt elhalasztjuk. De bízunk abban
hogy addig jelentkeznek még!!TOVÁBBRA IS VÁRJUK A JELENTKEZŐKET!!!!!!!!
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A Nagydobronyi Községi Tanács lehetőséget biztosít a lakosság
számára „fűnyírás” szolgáltatásra!
A SZOLGÁLTATÁS CSAK A KÖZTERÜLETEKEN INGYENES!
Megrendelés és befizetés a községházán Ráti Anitánál!!!

Apró- Hirdetések

A STING SZABADIŐ KÖZPONT FELHIVÁSA!!
MUNKATÁRSAT KERESÜNK AZ ALÁBBI
MUNKAKÖRÖKBE: GONDNOK, TAKARITÓ, ÉJJELIŐR!
BŐVEBB INFORMÁCIÓ A HELYSZÍNEN!

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 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
W A LE N TA I S T V Á N

Lapunk megjelenését
támogatja a
Nagydobronyi Községi
Tanács.
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