
 

 

 

 

 

 

 

 

 Közel 300 ezer euró összegű  
támogatást nyert el Ungvár és 

Munkács. Galajda József elmondása 
szerint Ungvár és Munkács elsőként 
érzékelheti a minőségi változásokat, 
mivel nemrégiben a két város ma-

gyarországi partnerükkel együtt 264 
ezer euró összegű európai uni-

ós támogatást nyert el. Az európai 
uniós támogatásnak köszönhetően 
ezeket a vállalatokat, valamint az 
ungvári és munkácsi közműveket 
gondosan ellenőrzik, elkészítik a 
megfelelő dokumentációt a háló-
zat felújításához, hogy ezekben a 

városokban a nap 24 órájában működ-
hessen a vízellátás.  

Késve kaphatják meg a  
fizetésüket az ukrán állampolgár-
ok..Amennyiben az ukrán kormány 

nem oldja meg az állami költségvetés 
feltöltését, az ukrán állampolgárok a 

bérek és a nyugdíjak késedelmes 
kifizetésére számíthatnak. Emellett 
fűtetlenek maradhatnak a szociális 
intézmények, gondok lehetnek a 

közvilágítással, illetve takarítással a 
városokban. 

Eddig közel 26 ezer határon túli  
magyar kérte felvételét a választói 
névjegyzékbe a Nemzeti Választási 
Iroda közzétetett adatai szerint. A 
Nemzeti Választási Iroda (NVI) pén-

teki adatai szerint október 10-éig 
eddig összesen 25 923 külhoni válasz-
tópolgár kérte regisztrációját a válasz-
tói névjegyzékbe. A legtöbb kérelem 
Romániából érkezett, szám szerint 14 
820, a második legtöbb pedig Szerbi-
ából, 2 355. A többi országból érke-

zett kérelmek száma nem éri el az 500
-at: Németországból 438-an, az Egye-

sült Államokból 166-an, Svájcból 
pedig 125-en kérték regisztrációjukat, 
míg magyarországi értesítési címmel 
235 kérelmező rendelkezett. A kettős 
állampolgárságot tiltó szlovákiából és 

Ukrajnából összesen 117 kérelem 
érkezett eddig. 

 
Csaknem 40 millió tonna gabonát 
arattak le Ukrajnában az idén, 15 
százalékkal többet, mint az előző 

évben. Azarov kiemelte, hogy búzá-
ból több mint 22 millió tonnát, árpá-
ból 7,5 millió tonnát, rozsból pedig 
665 ezer tonnát takarítottak be idén, 
ami szavai szerint teljesen fedezi a 

hazai élelmiszergabona-igényt 

Idén 75 millió hrivnyát különítettek  
el a kárpátaljai utak javítására. Ez 
azonban a szükséges összegnek min-
dössze a 18 százaléka. Erről Vaszil 

Zajac, a megyei közútkezelő szolgálat 
helyettes vezetője számolt be október 
7-én egy ungvári sajtótájékoztatón. 
Ezen az összegen 500-600 helyen 

betömhetnék a kátyúkat, valamint egy 
160 kilométeres útszakaszt teljesen 

felújíthatnának. Idén az útépítők 158 
kátyús szakaszt fedeztek fel, ez 60 
százalékkal meghaladja a korábbi 

mennyiséget. A szakember elmondása 
szerint tavaly kevesebbet kaptak az 
utak felújítására, csupán 65 millió 

hrivnyát. 

Vlagyimir Putyin orosz elnök  
szerint Moszkva kész arra, hogy 

Kijevvel kormányszinten megbeszélje 
az Ukrajna és az Európai Unió közötti 
társulási egyezmény aláírásából faka-

dó kockázatokat - jelenti a RIA 
Novosztyi orosz hírügynökség. 

 
Az ukrán parlament elfogadott egy 
törvényjavaslatot mely megtiltaná a 
vállalkozók kötelező pecséthaszná-

latát. A tervezet az üzletalapítás 
menetének több pontját is egyszerűsí-

ti. A kezdeményezés alkotói úgy 
vélik, hogy a pecsét használatától 

való elállás nem ad terepet a csalások-
nak. Ezenkívül a jogi és fizikai sze-

mélyek állami regisztrációjához szük-
séges regisztrációs díjat is el akarják 
törölni. Az állami regisztrációhoz a 

vállalkozók elektronikus formában is 
benyújthatják dokumentumaikat 

digitális aláírás nélkül. Ilyen esetek-
ben a regisztrálásnál a kérelmezőt 

egyéb identifikációs móddal, például 
QR-kód használatával lehet azonosí-

tani. 
A Gazprom az orosz vezetés  

tudomásával engedményt adott a 
földgáz árából Ukrajnának a gáztá-
rozók megtöltéséhez - közölte ked-

den a Prime orosz üzleti hírügynökség 
Vlagyimir Putyin államfő kijelentésé-
re hivatkozva. A Prime emlékeztetett 

rá, hogy Kijev korábban csak 14 
milliárd köbméter gázt akart a föld-
alatti tározókba tölteni, de az orosz 
állami gázcég azt követelte, hogy 

ukrán partnere 19 milliárd köbméterre 
növelje ezt , így elegendő gázzal 

rendelkezzen az energiahordozóból az 
Európai Unió tagállamainak fennaka-

dás nélküli ellátásához. 

Az Ukrán Legfelsőbb Tanács  

szigoríthatja az ittas vezetésért járó 
büntetést. A vonatkozó törvényterve-
zet kidolgozója Andrij Kozsemjakin, 

a Batykivscsina párt képviselője! 

Az elsőként fülön csípett ittas vezető 
6800-7650 hrivnya összegű bírságra 
számíthat az eddigi 2550–3400 hriv-
nya helyett, vagy 3-4 évre bevonhat-
ják a jogosítványát (jelenleg 1-2 évre 
vonhatják be). Amennyiben másod-

szor is ittas vezetésen kapják a gépjár-
művezetőt, akkor a kiszabott bírság 
mértéke 8500–11 900 hrivnyát fog 
kitenni, vagy 4-5 évre bevonják a 

jogosítványt és lefoglalják a gépjár-
művet is - írja a Tsn.ua internetes 

hírportál. Ezenkívül 10-15 napi őri-
zetbe vétel és autóelkobzás is szóba 
jöhet bírságként. Jelenleg egyébként 

ez esetben 2-3 évi vezetéstől való 
eltiltás és gépjármű lefoglalása, 50-60 
óra közmunka vagy 10-15 napi őrizet-

be vétel a bírság. Mint ismeretes, 
október 1-jétől Ukrajnában az ország-
úton történő közlekedés közben köte-
lezővé teszik a fényszórók bekapcso-
lását. A hatályban lévő közlekedési 

törvények értelmében október 1-jétől 
május 1-jéig a lakott területen kívül 

haladó gépjárműveknek kötelező lesz 
a nappali menetfény használata, an-
nak hiányában pedig a hagyományos 
tompított fényszórót kell bekapcsolni-

uk a sofőröknek 

 
Évente 600 kárpátaljai kéri  

a magyarországi nyugdíjat. Mihajlo 
Popovics, a Kárpátaljai Megyei Álla-
mi Adminisztráció (ODA) helyettes 

vezetője Ungváron találkozott Mészá-
ros Józseffel, a magyar Országos 
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 
vezérigazgatójával – jelentette az 
ODA sajtószolgálata.A találkozón 

ugyancsak részt vett Valentina 
Mikitenko, az Ukrán Nyugdíjalap 

igazgatóságának helyettes vezetője, 
továbbá Anasztaszija Pentek, az Uk-
rán Nyugdíjalap kárpátaljai megyei 

főhivatalának vezetője. A találkozóról 
beszámoló híradás szerint Magyaror-
szágról évente több mint 600 megke-
resés érkezik a biztosítási idő igazolá-
sára vonatkozóan, amit azután figye-

lembe vesznek az ottani nyugdíj 
megállapításakor. 

Hír  –válogatás   (az  e lmúlt  hónap legfontosabb híre i )  

Nagydobronyi Természet/Fotós Túra  

M E G J E L E N I K  H A V O N T A  I N G Y E N E S E NM E G J E L E N I K  H A V O N T A  I N G Y E N E S E NM E G J E L E N I K  H A V O N T A  I N G Y E N E S E N    

O K T Ó B E RO K T Ó B E RO K T Ó B E R    

Beregszászi járás,  

Bátyú, Vasút út  39 

Mob.: +380-976157675 

                                   

KEDVES HÁZASULANDÓ FIATALOK! 

Kedves érdeklődők és leendő ügyfeleink!  

 

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  

FELHIVÁS!!! 

További hírek: www.nagydobrony.com.ua 

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) nagy-
részt 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.   

A BÉRBE ADÁS FELTÉTELEI: EGY ÉVRE A FÖLD ÉRTÉKÉNEK 3%-ÁT FIZE-
TIK. Tehát az 1,30 hektáros föld bérbeadásáért évente 621 hrivnyát fizetnek. Pl.: minimá-

lis 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 hasz-
nálja ezért azt nem muszáj bérbe adni, elég a 80 szotekest bérbe adni (ez annak ellenére lehet-
séges hogy egy privatizációs papíron (AKT)  található mindkét föld). 80 szotek föld bérbeadá-
sáért egy évre 382 hrivnyát fizetnek.  Pl.: minimális időre (5 év) a bérbeadásért 1910 hriv-

nyát fizetnek.  

Akik kérik azoknak a bérbeadási díjnak megfelelő összegű terménnyel is fizetnek! 

Bővebb információ a községházán: Ráti Anitánál és Musz Gergelynél 

2013. október 20-án, gyönyörű, napfényes késő őszi 
időben került sor az első Nagydobronyi Természet- 
Fotós túrára. A nem mindennapi eseményen kicsik 
és nagyok, egész családok  gyűltek össze, hogy pár 
órát kikapcsolódjanak és hobbijuknak hódolhassa-
nak. Amatőr fotósok és profik egyaránt részt vet-
tek.  

A gyülekezőre a Nagydobronyi Gyermekotthon előtt 
került sor.  Pontban délben szép kis csapat kelt útra a 
közel 10 km-es túrára.  

– Ötvenhárman jöttünk össze, melyből tizennégy gye-
rek – mondta el lapunknak Walenta István, a 
Nagydobrony online szerkesztője és a túra egyik szer-
vezője. – Nem gondoltuk, hogy ennyien leszünk. Nem-
csak helyiek, hanem a környező településekről – Csap-
ról, Szalókáról, Csongorról és Munkácsról – is érkez-
tek érdeklődők, volt aki kerékpárral tekert ide más 
faluból. Elsősorban azért találtuk ki ezt a túrát, hogy 
népszerűsítsük az erdőben nemrégiben létrehozott 
tanösvényt. Továbbá a környezettudatos nevelés esz-
köze is lehet, hiszen a gyerekek természet szeretetre 
nevelése záloga a tisztább és élhetőbb környezetnek. 
Titokban reménykedtünk a túra sikerében, de ez be is 
bizonyosodott, ezért minden évszakban szeretnénk 
megrendezni. Bátran jöhetnek, akár teljes osztályok, 
kicsik nagyok és reméljük a jövőben támogatókat is 
sikerül szerezni, így színvonalasabbá tehetjük. 

Az első infor-
mációs táblá-
hoz érve a 
túra szakmai 
vezetője 
Molnár Attila 
tartott rövid 
ismertetőt: 

– Nagydobrony életében mindig fontos szerepet ját-
szott az erdő. Erre utal a falu neve is, mivel úgy tartják, 
hogy az a „dub” (tölgy) szóból ered – mondta beszéde 
elején a tanösvény létrehozója. – Az erdő a leggazda-
gabb társulásunk, mely a növények mellett rengeteg 
állat élettere is. A környékünkön elhelyezkedő 1736 
hektár térségű fával borított részt 1974. október 28-án 
védett területté nyilvánították. A Nagydobronyi Vad-
védelmi Rezervátum néven elhíresült természetvédel-
mi terület létrehozásának elsődleges célja az itt élő 
vadállatok élő- és szaporodási helyének a védelme. 
Fontos feladat a tudományos és ökológiai kutatómunka 
folytatása is. E szempontokat figyelembe véve hoztuk 
létre ezt a tanösvényt. A kezdeményező a KMKSZ 
Nagydobronyi Alapszervezete volt és ebben nyújtott 
segítséget a Bethlen Gábor Alapítvány. 

A rövid ismertető után elindultunk az erdő „sűrűjébe”.  
Rövid pihenő következett, ahol ismét információkat 
hallgathattunk meg: 

– A tanösvény kialakításának megvalósításában az első 
feladat az útvonal felmérése volt. A teljes szakaszt a 
fákra festett fehér kék jelzés alapján követhetjük. Ezu-
tán információt gyűjtöttünk az erdőben honos növény 
és állatfajokról, melyekről bővebben olvashatunk a 
kiosztott tájékoztató füzetből, és az információs táblák-
ról is. Az utóbbiból ötöt állítottunk fel.  
Közben persze a fényképező gépek kattogásától és a 
gyerekzsivajtól alig lehetett hallani a madarak énekét. 
Készültek a szebbnél szebb fotók. Volt aki a telefonjá-
val és volt aki egészen komoly gépekkel örökítette 
meg az őszi erdő szépségeit. 

 A második táblánál a rét növényvilágáról 
hallhattunk rövid ismertetőt. Megtudtuk, hogy Ukrajna 
Vörös Könyvébe bejegyzett, ritka és védett növények 
is jelen vannak, olyanok, mint a kétlevelű sarkvirág, a 
tavaszi tőzike, vagy a medvehagyma.  

 A tanösvény következő megállójában az erdő 
állatvilágáról, később pedig a vizes élőhelyekről hall-
hattunk részletes előadást. A résztvevők résen voltak. 
Megsokszorozódott a kattintgatások száma, ugyanis fel 
voltak rá készülve, hogy őzzel, vaddisznóval vagy akár 
vadmacskával találkozhatnak.   

Sajnos a vadállatokkal való találkozás elmaradt pedig 
sok gyerek várta izgatottan. Egy kicsit hosszabb pihe-
nő következett ahol bevártuk azokat is akik a túra- és 
fotózás hevében kissé le/el tévedtek az ösvényről. A 
töltésen megpihenve mindenkinek jól esett az otthon-
ról hozott szendvics, de volt olyan is aki a hagyomá-
nyokhoz híven füstölt szalonnát és lila hagymát evett.  

A túra végén rövid kitérőt tettünk az erdőnek egy 
olyan részére ahol szelíd gesztenyét gyűjthettek. A 
szúrós külső ellenére sokat sikerült összegyűjteni 
aminek a gyerekek külön örültek. A végén kissé elfá-
radva de örömmel tért haza mindenki.  

A verseny fotók a beküldési határidő (2013. 10. 23. 
éjfél) lejárta után az alábbi címen lesznek majd elérhe-
tőek és indulhat a szavazás! http://www.facebook.com/
nagydobrony.  (A túráról készült videó is ezen a címen 
nézhető majd meg.) A nyertesek többek között pólót, 
bögrét és a fotózáshoz szükséges kiegészítőket nyer-
hetnek majd.  

A szervezők köszönik min-
denkinek akik a délutáni 
tévézés és otthoni lustálkodás 
helyet ezt az aktív pihenést 
választották. Külön köszönet 
azoknak a szülőknek akik 
gyermekeiket elhozták. Re-
méljük a következő (télen) 

megrendezésre kerülő túrán szánkókkal és sítalpakkal 
felszerelkezve ismét kellemesen töltjük majd el ezt a 
néhány órát! 
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 A Nagydobronyi  Községi  Tanács hí 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.  

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. 

Kösöntyű-előadás és -táncház Nagydobronyban 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövet-
ség Ungvári Középszintű Szervezete és a 
Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület szerve-
zésében a Bethlen Gábor Alap támogatá-
sával négy helyszínen lépett fel a Lakitele-
ki Népfőiskola Kösöntyű Néptánccsoport-
ja.  

A Lakiteleki Népfőiskola által működtetett 
Kösöntyű Néptánccsoport 1993 februárjában 
alakult. A csoport alapítója és vezetője 
Lezsákné Sütő Gabriella, szakmai vezetője 
Fantoly Gyula, a népművészet ifjú mestere, 
nívódíjas koreográfus. Mindketten az alapítás 
óta a csoport táncosai is. Fennállásuk 20 éve 
alatt elsajátították hazánk legfőbb tájegysége-
inek táncait, Fantoly Gyula erdélyi gyűjtésé-
nek eredményeként pedig Szér (Szilágyság), 
Melegföldvár (Mezőség) Nyárádmagyarós 
(Nyárád-mente) és Györgyfalva táncait. Min-
den nyáron egyhetes tánctábort szerveznek a 
Népfőiskolán. Tánctáboraiknak mindig van-
nak idős adatközlő vendégei is, akik vallják: 
a táncot nem megtanulni kell, hanem eltanul-
ni. Egész valónkon átszűrve újra világra hoz-
ni, továbbadni. 2013. szeptember 13-án Csa-
pon, szeptember 14-én Nagyszőlősön és 
Nagydobronyban teltház előtt lépett fel a 
Kösöntyű Néptánccsoport. A több száz ér-
deklődő a fellépések után táncház keretében 
élvezhette tovább a magyar kultúra eme 
szegmensét. A Csapi előadáson jelen volt 
Bacskai József, Magyarország ungvári fő-
konzulja, Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke. 
A Nagydobronyi fellépést Farkasné Bőcs 
Judit, az Ungvári Főkonzulátus konzulja tisz-
telte meg jelenlétével. Az együttes tagjai 
órákon át táncoltatták a gyerekeket és az idő-
sebbeket. „Az eseménysorozat kiváló alka-
lom volt arra, hogy ízelítőt adjunk abból a 
programsorozatból, amit a Kárpátaljai Nép-

főiskolai Egyesület szeretne szervezni. Nép-
főiskolánk ugyanis táncház-mozgalmat sze-
retne elindítani Kárpátalján: havonta egy 
alkalommal egy-egy településen kárpátaljai 
táncosok, együttesek közreműködésével szer-
veznénk táncházat” – mondta el lapunknak 
Molnár Eleonóra, a Kárpátaljai Népfőiskolai 
Egyesület elnöke. A néptánccsoport szombat 
reggel a Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus 
Református Gyermekotthon lakóihoz is ellá-
togatott, és népviseletben, táncház keretében 
próbálta megismertetni a gyerekekkel a nép-
táncot. A KMKSZ Ungvári Középszintű 
Szervezetének elnökétől, Balogh Líviától 
megtudtuk, hogy már egy éve készülnek arra, 
hogy a Kösöntyű Néptáccsoportot a kárpátal-
jai közönségnek is bemutassák. Csapon tar-
tott köszöntőjében az elnökaszony elmondta: 
„Járásunkban az ősz a kulturális rendezvé-
nyek időszaka is. Évről évre azon vagyunk, 
hogy megyénk és az anyaország legjobb elő-
adóművészeit mutassuk be Önöknek, hogy 

ezáltal újabb és újabb kulturális és közösségi 
élményekkel gazdagodhassanak.” Az 
elnökasszony lapunknak azt is elárulta, hogy 
két okból is nagyon büszke erre a rendez-
vénysorozatra: elsősorban azért, mert a Laki-
teleki Népfőiskola Wesselényi Kollégiumá-
nak diákjaként szerette volna megosztani ott 
szerzett néptáncélményeit a helyi magyar 
közösséggel, és erre most sor kerülhetett. 
Másrészt azért, mert az ungvári járási közön-
ség mindig nagyon érdeklődő, most is min-
tegy 350 ember volt kíváncsi az előadásra, a 
csapi alapszervezet pedig mindig kész házi-
gazdája lenni a különböző programoknak. 
(Kösöntyű – régi, elsősorban ruhán viselt női 
ékszer. – a szerk.)  

Kárpátalja hetilap 

Nagydobronyban is járt dr. Budai Gyula államtitkár 

A „Pro agricultura Subcarpathica” Megyei Jótékonysági Alapítvány meghívá-
sára szeptember 25-én Kárpátaljára látogatott dr. Budai Gyula, Magyaror-
szág Vidékfejlesztési Minisztériumának parlamenti államtitkára, kíséretében 
Tóth Katalin helyettes államtitkárral, dr. Torda Márta főosztályvezető-
helyettessel és dr. Jávor Andrással, a Debreceni Egyetem rektorhelyettesével. 
Nagydobronyban látogatást tett Balog Sándor és Balog László gazdaságában! 

A magyarországi delegáció először Ungvárra utazott, ahol meg-
beszélést folytattak a KMKSZ vezetőivel, Kovács Miklós elnök-
kel és Brenzovics László, valamint Gulácsy Géza alelnökökkel. 
A megbeszélésen a felek átekintették az agrár-együttműködés 
lehetőségeit, s egyetértettek abban, hogy a nagyobbrészt falvak-
ban élő kárpátaljai magyarság jövője szempontjából meghatáro-
zó jelentősége van a mezőgazdasági termelés korszerűsítésének, 
amihez a KMKSZ-szel és a „Pro agricultura Subcarpathica” 
Alapítvánnyal együttműködve, a Vidékfejlesztési Minisztérium 

lehetőségeihez képest támogatni kívánja a kárpátaljai magyar gazdákat. A látogatás Nagydobronyban 
folytatódott, ahol Őr Hidi Lászlónak, a „Pro agricultura 
Subcarpathica” Alapítvány elnökének vezetésével az államtit-
kár és kísérete megtekintette Balogh Sándor hajtató kertész 
gazdaságát, amely a „Pro agricultura Subcarpathica” Alapít-
vány visszatérítendő támogatásával kialakított „Élő példa” 
modellgazdaság. Lényege, hogy a talajtól elszigetelten, kó-
kuszroston tápoldatok felhasználásával termelnek magas légte-
rű fóliasátorban uborkát. A módszer vidékünkön történő elter-
jesztését azért tartják célszerűnek az alapítvány vezetői, mert a 
monokultúrás, fóliaházas növénytermesztés esetén a talajban 
idővel annyira felszaporodnak a különféle kórokozók, hogy nem marad más megoldás, el kell szakad-
ni a talajtól és azt pótló anyagon kell a növények hajtatását végezni. Balogh Sándor virágkertészetét 
is megnézték a vendégek, ahol egynyári cserepes virágot, kardvirágot és az őszi fordulóban krizanté-
mot termesztenek. Az államtitkár megtekintette a szintén nagydobronyi Balogh László állattartó gaz-
daságát is, aki több mint 200 egyedből álló mangalicakondával rendelkezik, és kint az erdőn makkol-
tatva tartja a disznókat, mint őseink. Az egészséges húsú ősi magyar sertésfajta ilyen módon történő 
tartásának előnye, hogy az állatok húsa a természetes táplálék fogyasztása és a sok mozgás miatt 
ízletesebb, szalonnájuk vékonyabb lesz vastag húscsíkkal. Balogh László korszerű haltenyészetét is 
bemutatta, ugyanis bérel egy tíz hektár vízfelületű halastavat Nagydobrony és Kisdobrony között. A 

tó a horgászturizmus kiszolgálása mellett már most is 
ellátja friss hallal a környező falvak lakosságát. La-
punknak dr. Budai Gyula elmondta: „Az anyaország és 
a kárpátaljai magyar gazdák együttműködésében én 
nagyon nagy perspektívát látok. Október elején lesz a 
magyar–ukrán gazdasági vegyes bizottság ülése. Úgy 
látom, nagyon komoly lehetőségek vannak a két ország 
kétoldalú agrár-együttműködésének területén, szerin-
tem ehhez a megyei vezetők kapcsolatépítését kellene 
tovább erősíteni. A kárpátljai magyar gazdák támogatá-
sa terén is van komoly előremozdulás, például legutóbb 

45 itteni gazda vett részt egy Csongrád megyei szakmai úton, ahol a számukra szükséges technológiai 
transzfert és innovációs ötleteket kaptak. Azt látom itt, Nagydobronyban, hogy az ehhez hasonló 
szakmai utaknak már megvan az eredményük. Azt gondolom, hogy minden itteni magyar település-
nek meg kellene találnia azt az ágazatot, amely az adottságainak leginkább megfelel, és azon a terüle-
ten mi igyekszünk az itteni szervezeteknek pályázati úton segítséget nyújtani.” Dr. Budai Gyula kár-
pátaljai programja végén ellátogatott a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Főiskolára, Beregszászba, ahol 
a főiskola megtekintését követően, lapzártánk után részt vett egy, a „Pro agricultura Subcarpathica” 
Alapítvány által szervezett gazdafórumon. Az államtitkár még szeptember 25-én visszautazott Buda-
pestre. 

szerző: Badó Zsolt 
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Takács Abigél (Virág u. 36)Takács Abigél (Virág u. 36)Takács Abigél (Virág u. 36)Takács Abigél (Virág u. 36)    
Lakatos Nikoletta (Sumna 25)Lakatos Nikoletta (Sumna 25)Lakatos Nikoletta (Sumna 25)Lakatos Nikoletta (Sumna 25)    
Hidi Levente (Rákóczi u. 13)Hidi Levente (Rákóczi u. 13)Hidi Levente (Rákóczi u. 13)Hidi Levente (Rákóczi u. 13)    
Ráti Mia (Éger u. 13)Ráti Mia (Éger u. 13)Ráti Mia (Éger u. 13)Ráti Mia (Éger u. 13)    
Miskolci Viktória (Kékpatak 31)Miskolci Viktória (Kékpatak 31)Miskolci Viktória (Kékpatak 31)Miskolci Viktória (Kékpatak 31)    
Demján Alex (Kisdobronyi u. 45)Demján Alex (Kisdobronyi u. 45)Demján Alex (Kisdobronyi u. 45)Demján Alex (Kisdobronyi u. 45)    

Ámit Ferenc (Juzsna 3)Ámit Ferenc (Juzsna 3)Ámit Ferenc (Juzsna 3)Ámit Ferenc (Juzsna 3)    
Váradi Emese (Nyirigyszög 35)Váradi Emese (Nyirigyszög 35)Váradi Emese (Nyirigyszög 35)Váradi Emese (Nyirigyszög 35)    
Hidi Máté (Alvég 1)Hidi Máté (Alvég 1)Hidi Máté (Alvég 1)Hidi Máté (Alvég 1)    
Vaszilcsenkó InezVaszilcsenkó InezVaszilcsenkó InezVaszilcsenkó Inez----Eliza (Éger Eliza (Éger Eliza (Éger Eliza (Éger 
31)31)31)31)    
Lakatos Migel (Sumna 18)Lakatos Migel (Sumna 18)Lakatos Migel (Sumna 18)Lakatos Migel (Sumna 18) 

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

Köszöntők 

Molnár T. ErzsébetMolnár T. ErzsébetMolnár T. ErzsébetMolnár T. Erzsébet    
Popka ErzsébetPopka ErzsébetPopka ErzsébetPopka Erzsébet    
BBBBooooccccsssskkkkáááárrrr    MMMMáááárrrriiiiaaaa    

    

A Nagydobronyi Községi Tanács ezúton szeretné köszön-
teni  azokat a munkatársait és képviselőit, akik  

nemrégiben ünnepelték/ünneplik  
születésnapjukat:  

 

Búcsúzunk  falunk e lhunytaitólBúcsúzunk  falunk e lhunytaitólBúcsúzunk  falunk e lhunytaitólBúcsúzunk  falunk e lhunytaitól     

Bátyi Mária (Kossuth u. 10)Bátyi Mária (Kossuth u. 10)Bátyi Mária (Kossuth u. 10)Bátyi Mária (Kossuth u. 10)    
Molnár Gábor (Alvég u. 23)Molnár Gábor (Alvég u. 23)Molnár Gábor (Alvég u. 23)Molnár Gábor (Alvég u. 23)    
Szilvási János (Fűrdő u. 2)Szilvási János (Fűrdő u. 2)Szilvási János (Fűrdő u. 2)Szilvási János (Fűrdő u. 2)    
Kovács Piroska (Nyirigyszög 4)Kovács Piroska (Nyirigyszög 4)Kovács Piroska (Nyirigyszög 4)Kovács Piroska (Nyirigyszög 4)    

Hidi Elza (Felvég u. 8)Hidi Elza (Felvég u. 8)Hidi Elza (Felvég u. 8)Hidi Elza (Felvég u. 8)    
Pap Aladár (Sumna 7)Pap Aladár (Sumna 7)Pap Aladár (Sumna 7)Pap Aladár (Sumna 7)    
Pinte János (Béke u. 52)Pinte János (Béke u. 52)Pinte János (Béke u. 52)Pinte János (Béke u. 52) 

H. Mária, 2013.  szeptemberH. Mária, 2013.  szeptemberH. Mária, 2013.  szeptemberH. Mária, 2013.  szeptember 

SzámszerűségSzámszerűségSzámszerűségSzámszerűség    
    

Emberi számba vesznek kitüntetéseket, 

Ezzel akarják feltüntetni dicsőségeinket, 

Pedig a „Péteri” felismerés alázattal, 

Többet mond a villogó csillogásnál. 

Vegyük ezt komolyan, töredelmes szívvel, 

Mert Megváltó Urunk eljöhet ma éjjel.     

    

Üdvözöl jük községünk újszülötte it ! ! !Üdvözöl jük községünk újszülötte it ! ! !Üdvözöl jük községünk újszülötte it ! ! !Üdvözöl jük községünk újszülötte it ! ! !     

"„Az Isten nem holtaknak, hanem élőknek Istene. Ti tehát igen tévelyegtek." 

(Márk 12:27) 

Az egyház a Krisztus teste, és a benne hívők gyülekezete. Az örökké élő Krisztusban hívők is örökké 
élnek. Vannak, akik már elköltöztek az Úrhoz és várják a boldog feltámadást, mások még itt a földön 
küzdenek és várják az Úr Jézust, aki eljön értük és magához veszi őket, de még utánunk is jönnek, 
akiket az Úr elhív, megigazít és megdicsőít. Aki hisz a Fiúban, örök élete van. 

Akkor miért ünnepelik az emberek az úgynevezett "Halottak Napját"?  Isten sehol nem rendelt ilyen 
ünnepet, mert Ő az élőknek Istene. Az egyház történelme során sajnos sok pogány szokás és hagyo-
mány vegyült a tiszta evangéliumi tanítás közé. A világban élünk, de nem e világból valók vagyunk. 
Ezért volt szükség a reformációra, hogy az egyház visszatérjen a tiszta evangéliumi forráshoz, és meg-
tisztítsa az egyházat a Bibliával ellenkező tévtanításoktól. Sajnos, ma már a reformátusok többsége 
sem ismeri a teljes Szentírást, még kevésbé a hitvallásainkat. Ezért érzem a felelősséget, hogy az egyre 
jobban terjedő halott kultusz veszélyére felhívjam kedves Testvéreim figyelmét. 

A Szentírás azt parancsolja, hogy a hívek testét, mint a Szent Lélek templomát, amelyről helyesen 
hisszük, hogy fel fog támadni az utolsó napon, tisztességesen és babonaság nélkül át kell adni az anya-
földnek, sőt azokról, akik az Úrban szentül elaludtak, tisztességesen meg kell emlékezni és a hátrama-
radottak, vagyis özvegyeik és árváik iránt minden kegyeletes kötelességet teljesíteni kell. Elítéljük 
tehát azokat, akik a holttestekkel nem törődnek, vagy pedig a lehető leghanyagabbul hányják őket a 
földbe. Elítéljük viszont azokat is, akik a halottakért áldoznak és pénzért bizonyos imádságokat mor-
molnak. Ilyenféle szolgálataikkal akarják kiszabadítani övéiket azokból a gyötrelmekből, melyekbe a 
halál révén jutottak. Hisszük ugyanis, hogy a hívők a testi halálból egyenesen Krisztushoz költöznek 
és ezért egyáltalán nem szorulnak rá az élők közbenjárására, a halottakért való könyörgéseire, egyszó-
val azoknak bárminemű szolgálatára. Hisszük továbbá azt is, hogy a hitetlenek egyenesen a pokolba 
vettetnek, ahonnan az élőknek semmiféle buzgólkodása sem nyitja meg az istentelenek számára a sza-
badulás útját. 

Az pedig, amit egyesek a tisztítótűzről tanítanak, ellentmond a keresztyén hitnek: "hiszem bűneinknek 
bocsánatát és az örök életet", a Krisztus által való teljes megtisztulásnak és Krisztus Urunk e szavai-
nak: Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbo-
csátott, örök élete van, és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre. (Ján.5:24) 

Amit pedig a szellemekről vagy a holtak lelkéről mondanak, hogy néha megjelennek az élőknek és 
tőlük olyan szolgálatokat kérnek, melyek által megszabadulhatnának, az ilyen kísérteteket az ördög 
incselkedései, mesterkedései és ámításai közé soroljuk, mint ahogy az ördög a világosság angyalának 
tudja magát álcázni,úgy igyekszik az igaz hitet vagy felforgatni, vagy kétségessé tenni. Az Úr az Ótes-
tamentumban megtiltotta, hogy az igazságot a holtaktól tudakoljuk és hogy bármilyen kapcsolatot 
tartsunk fenn a szellemekkel. (5 Mózes 18:11) A kárhozatban gyötrődő gazdag, ahogy az evangélium 
elbeszéli, nem kap engedélyt az övéihez való visszatérésre, mert amint az Isten szava kijelenti: Van 
Mózesük és prófétáik, hallgassák azokat. Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi 
meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad.(Luk.16:29-31) 

Elhunyt szeretteink sírjait nemcsak egy napon, hanem bármikor lehet és kell is gondozni, virággal 
ékesíteni, de ebben is kövessük az egyszerűséget, és kerüljük a pompát. A "halottak" mindig temetik a 
halottaikat, mi pedig várjuk az Úr Jézust. Ha mi, református hívők is követni fogjuk a világot a gyer-
tyagyújtással, a koszorúzással, innen már csak egy lépés választ el a szentelt víztől s attól, hogy halot-
tainkért "engesztelő áldozatot" hozzunk, misét szolgáltassunk, lelki üdvükért imádkoztassunk, és be-
csapjon az ördög azzal, hogy a halál után is lehet változtatni az ember állapotán. Akinek életében nem 
kell az üdvösség Krisztusban, az immár elkárhozott, nem segít rajta az sem, ha a világ összes gyertyá-
ját elégetik a sírja felett. Aki pedig a Krisztusé, annak nincs szüksége ott az örök fényben pislogó 
mécsvilágra. Isten nem a holtaknak, hanem az élőknek Istene. Ha némelyek mégis közületek ünnepet 
szentelnek a halottaknak, hallják meg Jézus szavát: Ti tehát igen tévelyegtek. 

Testvéri  szeretettel Horkay László. 

A napokban ünnepelte  8-ik szüle-

tésnapját 

Szanyi F LászlóSzanyi F LászlóSzanyi F LászlóSzanyi F László    

És 2-ik születésnapját    
Szanyi F SándorSzanyi F SándorSzanyi F SándorSzanyi F Sándor 

Ebből az alakalomból köszöntik szülei, nagyszülei, keresztszülei és 

Sándor bátyjuk!! 

Áldott legyen az Úr ki nékünkÁldott legyen az Úr ki nékünkÁldott legyen az Úr ki nékünkÁldott legyen az Úr ki nékünk    

megadott titeket, köszönjük  a sorsnak,megadott titeket, köszönjük  a sorsnak,megadott titeket, köszönjük  a sorsnak,megadott titeket, köszönjük  a sorsnak,    

hogy hozzánk hozott titeket!hogy hozzánk hozott titeket!hogy hozzánk hozott titeket!hogy hozzánk hozott titeket!    

Rögös volt az út amíg érkeztetek,Rögös volt az út amíg érkeztetek,Rögös volt az út amíg érkeztetek,Rögös volt az út amíg érkeztetek,    

de elfeledtünk mindent mikor megszülettetek.de elfeledtünk mindent mikor megszülettetek.de elfeledtünk mindent mikor megszülettetek.de elfeledtünk mindent mikor megszülettetek.    

Isten féltő keze vezéreljen titeket és mi összetett kezekkel imád-Isten féltő keze vezéreljen titeket és mi összetett kezekkel imád-Isten féltő keze vezéreljen titeket és mi összetett kezekkel imád-Isten féltő keze vezéreljen titeket és mi összetett kezekkel imád-

kozunk értetek.kozunk értetek.kozunk értetek.kozunk értetek.    

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

KisKisKisKis----Feri László Feri László Feri László Feri László (Sevcsenkó 2) és Badó Gyöngyi Badó Gyöngyi Badó Gyöngyi Badó Gyöngyi (Ady Endre u. 34)  (2013. október 26) 

Interjú Toronij Eduárddal a Csapi rendőrség vezetőjével  

A napokban Nagydobronyban járt a  csapi rendőrség vezetője! Láto-
gatásának apropója a már sikeresen működő 24 órás kamera rendszer 
szemrevételezése volt. Azonban válaszolt néhány kérdésre! Mint 
elmondta, Nagydobrony a hozzá tartozó területek közül, sőt járási 
viszonylatban is biztonságosnak mondható. Kisebb bűncselekménye-
ket leszámítva (kisebb értéktárgyak lopása) nem igazán fordulnak 
elő súlyosabb bűncselekmények. A Nagydobronyba (és környező 
falvakba) beosztott körzeti rendőr, Jarema Vaszil szerint is az itteni 
emberek nyugodtak, dolgosak mint mondja: „az itteni embereknek a munkától nem jut idejük semmi 

másra, persze ez nagyon jó!” 

Mi a teendő pl. ha ellopják a biciklit? Érdemes-e jelenteni? 

- Természetesen igen, hiszen nagyon sok esetben előkerülnek. Fontos, hogy minden esetben jegyző-
könyvezzék az esetet és feljelentéssel éljenek. Ha  törvényes módon járunk el akkor az elkövető kézre 
kerítése után az akár 1-2 éves feltételes szabadságvesztésre is ítélhető, ha a bíróság úgy dönt! 
 
Nagydobronyból milyen panaszokkal és kik fordulnak a leggyakrabban önökhöz? 

- Általában kisebb értéktárgyak eltűnését jelentik, valamit sokszor hívnak családi vitákhoz is. Az ese-
tek jelentése fele-fele arányban megoszlik a roma és nem roma lakosság körében. Szeretném biztatni 
az embereket, hogy bármilyen vitájuk van akár szomszéddal akár családon belül bizalommal fordulja-
nak hozzánk, hiszen sokszor megelőzheti a súlyosabb eseteket ha időben tudomást szerzünk a problé-

más személyről.  

Mennyiben segíti a rendőrség munkáját a Nagydobronyban elhelyezett négy kamera? 

- Mint említettem Nagydobrony biztonságos hely, azonban földrajzi fekvéséből eredően fontos csomó-
pont. A kameráknak köszönhetően minden irányból megtudjuk figyelni a kereszteződést. A gyakorlat-
ban azt jelenti, hogy több esetben is segített már a nyomozásban, hiszen komolyabb bűncselekmények 
elkövetésénél mindig valamilyen jármű is van, ezek pedig elhaladhatnak a kamerák előtt. De van egy 
olyan eset is amit kizárólag a kamera segítségével oldottunk meg.  

Mi a véleménye a polgárőrségről? 

- Sajnálattal hallottam, hogy megszűnt. Ez volt az egyetlen működő ilyen szervezet a járásban. Ezért 
biztatnám az embereket, alakítsák újra. Véleményem szerint az ilyen társadalmi, polgári szervezet 
nagyon szükséges. Külföldi országokban évtizedek óta működő dolog, persze ott jelentős anyagi támo-
gatással valósul meg mindez. Azonban, tapasztalatból mondom amíg működött Nagydobronyban a 
polgárőrség óriási bűnmegelőző szerepe volt. Néhány esetben eredményesebb is mint a rendőrség 
munkája, hiszen a polgárőrök a bűnelkövetés pillanatában lefülelhetik a bűnözőt. Sokkal gyorsabban 
tudnak reagálni a faluban történő lopásokra, családi vitákra. A mi kapacitásunk elég gyenge, az önök 
falujába beosztott kollégának még ezen kívül 3-4 faluban is hely kell állnia.  

Végszónak annyit, hogy ne féljenek a rendőrséghez fordulni, bizalommal hívják! Nagydobrony megbí-

zottja Jarema Vaszil aki a fogadónapja mellet az alábbi telefon számon érhető el: 711-184, 
0500117751.  

 

SEGÍTSÜNK EGYÜTT 2013SEGÍTSÜNK EGYÜTT 2013SEGÍTSÜNK EGYÜTT 2013SEGÍTSÜNK EGYÜTT 2013 ---- ban is ! ! !ban is ! ! !ban is ! ! !ban is ! ! !     

A Nagydobronyi Községi Tanács szeretné ha a Karácsony minden Nagydobronyi 

lakos számára békességben és szeretetben telne. Azonban községünkben is sajnos 

sok olyan család van akik az ünnepi asztalt nem tudják méltón megteríteni.  

Ezeknek a családoknak szeretne segíteni a Községi Tanács.  

Mindenkit kérünk  aki teheti ,készítsen egy kis ajándékcsomagot, mely lehet élel-

miszer vagy használt ruhacsomag  

(kérjük feltüntetni a ruha férfi, nő, vagy gyerek számára van) . 

 

Adományát jutassa el legkésőbb  DECEMBER 18Adományát jutassa el legkésőbb  DECEMBER 18Adományát jutassa el legkésőbb  DECEMBER 18Adományát jutassa el legkésőbb  DECEMBER 18----ig a községházára. ig a községházára. ig a községházára. ig a községházára.     

Mi pedig biztosítjuk, hogy a rászorulók még Karácsonyig megkapják !Mi pedig biztosítjuk, hogy a rászorulók még Karácsonyig megkapják !Mi pedig biztosítjuk, hogy a rászorulók még Karácsonyig megkapják !Mi pedig biztosítjuk, hogy a rászorulók még Karácsonyig megkapják ! 

Avarégetés, avagy tombol a hülyeség kora 

Mi történik, ha valaki begyújtja a ker� „füstgyárat”?

Széles körben elterjedt „népbetegség” a ker� hulladékok 

és az avar égetése. Kevesen tudják, hogy ez a tevékeny-

ség mennyire káros a környezetre és az emberi egészség-

re. Az értékes szerves anyagból az égetés során hamu 

keletkezik, mely csak korlátozo*an alkalmas talajerő-

utánpótlásra, nagyobb mennyiségben egyenesen rom-

bolja a talaj humuszkészletét. Ezzel szemben komposztá-

láskor maradéktalanul elbomlanak a növényi részek és 

hasznos humusz keletkezik. Egy átlagos ker� tűz, mely-

ben vegyesen égetünk avart, fűnyesedéket és gallyakat, 

légszennyezést okoz. A nagy szennyezést elsősorban az 

váltja ki, hogy alacsony a tűz hőmérséklete, így aminek 

égni kellene nem ég el, vagy csak félig. Például a növényi 

részekben lévő szén ugyan oxidálódik, de csak részben, 

és szén-dioxid helye* mérgező szén-monoxid keletkezik. 

Az égetés során keletkező káros anyagok hatásai pl.: 

rákkeltők, mutagének, károsítják az immunrendszert. Ha 

a születés körüli időszakban jutnak be a szervezetbe, 

életre szólóan megváltoztathatják a hormonok termelé-

sét. Az anyagnak hatása lehet a közpon� idegrendszerre, 

szívre, a vesére, okozhat görcsöket, kómát, szívműködési 

zavarokat, légzési elégtelenséget, ájulást.  

Mindenki gondolkodjon el ezen mielő* nekilát az 

égetésnek. 
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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 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. 

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

 

Új magyar város született 

Városavató ünnepséget tartottak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Ajakon 
vasárnap, 2013. szeptember 28-29-én. Természetesen az eseményen részt vett 
minden testvértelepülés, köztük Nagydobrony is.  

A megye legfiatalabb és az ország egyik legfiatalabb városában vasárnap reggel nagy volt a sürgés-
forgás. Nem pusztán a három napos ünnepi programsorozat zárására készülődtek, hanem öt országgyű-
lési képviselő fogadására is. Ennyi potentát még nem járt egy időben egy sajtótájékoztató, valamint az 
azt követő ünnepi képviselő testület apropóján Ajakon. Kerekes Miklós polgármester elmondta: a gyö-
kerek adottak voltak a várossá váláshoz, a rang pedig felelősséggel és kötelességgel jár. „Mi a kihívá-

sokat szeretjük és várjuk, feladatokra és munkára je-
lentkeztünk. Ajak, ahol az értékek találkoznak – eddig 
ez volt a mottónk. Most a következő jelmondat társul 
mellé: Ajak, a jövő települése, a jövő városa” – említet-
te a helység agilis vezetője. Hozzátette, jelenleg is tart a 
belterületi csapadékvíz-elvezetési rendszer felújítása 
300 millió forint értékben, kerékpárút létesül Kisvárdá-
ig 340 millió forintos költségvetéssel, és létrejön a tér-
ségi szociális ellátó központ, amely több környékbeli 
települést is kiszolgál. Előkészítési stádiumban van az 

Ajakot, Dombrádot, Gyulaházát, Nyírkarászt és Anarcsot tömörítő, 3,2 milliárd forintos összköltségű 
szennyvízberuházás. 

Tállai András, a Belügyiminisztérium önkormányzatokért felelős ál-
lamtitkára közölte: „Már többször jártam itt, és indig megfog a folya-
matos építkezés látványa, valamint az, hogy mennyire tisztelik és gya-
korolják a hagyományokat. Ez országosan is egyedülálló, másutt pél-
daként említhető. Védjegyükké vált a böllérverseny és a hagyomány-
őrző lakodalmas fesztivál is. Egy város nem attól lesz város, hogy 
mennyi utat, járdát vagy óvodát épít, hanem az ott élő emberek lelke 
és akarata teszi azzá. Állítom: Ajakon csoda történt!” 

Dr. Vinnai Győző kormánymegbízott a megye legfiata-
labb, 28. városáról megjegyezte: Ajak a hagyomány és 
modernitás egységét nyújtja, ahol minden feltétel és 
lehetőség adott a további fejlődéshez. Kisvárda 6 kilo-
méteres közelségével együtt is alkalmas a kisváros a 
térségi gazdasági, kulturális, oktatási és igazgatási veze-
tő szerep betöltésére. 

Kozma Péter országgyűlési képviselő speciális helyzet-
ben van, hiszen ezer szállal kötődik Ajakhoz. „Itt nőttem 

fel, itt éltem 18 éves koromig, tehát tudom, hogy honnan és hová jutott a település, amelyhez sok érzel-
mi szál fűz” – fejtegette a díszpolgár. 

Dr. Seszták Miklós, a térség országgyűlési képviselője szerint a hit összetartó ereje teszi mássá a min-
tegy 3600 lelkes települést. „Kevés helyen tapasztalható az, ami itt, az ajaki mise hatalmas erőt képes 
adni”. 

Seszták Oszkár országgyűlési képviselő, a megyei közgyűlés elnöke Kerekes Miklós tevékenységét 
méltatta, aki frakcióvezető is egyben. 
„Önmagáért beszél az a tény, amit Ajak elért az 
utóbbi időben. A fejlődés töretlen, ami az össze-
fogásnak köszönhető”. 

Tállai András ünnepélyes keretek között nyújtot-
ta át a városvezetőnek a rangot jelképező kul-
csot. 

A város avató ünnepség keretén belül öreg-
fiuk focibajnokságra került sor Ajak és test-
vér-települései között.Nagydobrony csapata a 
megmérettetésen végül második lett. A torna 
legjobb játékosa Pinte András a legjobb kapus pedig Vojtovics Zsenya. A gól királyi címről csu-
pán egy góllal marad le Dr. Baksa Géza!  

Az	Ungvári	járási	szociális	osztály	előadása	

Az ENSZ közgyűlése 1992 decemberében A SZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM 
VILÁGNAPJÁvá nyilvánította október 17. napját. A közgyűlés felhívta a tagállamok figyelmét arra, 
hogy szenteljék ezt a napot a szegénység elleni küzdelemmel kapcsolatos konkrét tevékenységek 
bemutatásának. Az ENSZ közgyűlése a kormányközi és civil szervezetek figyelmét arra irányította, 
hogy nyújtsanak segítséget a szegénység elleni küzdelemmel kapcsolatos tevékenységek megszerve-
zéséhez a nemzeti kormányoknak. 

A szegénység egy ördögi kör, azaz ha a szülők képzetlenek, alultápláltak és rossz egészségi állapottal 
bírnak, akkor a gyermekeik is jelentős hátránnyal vágnak neki a felnőtt életüknek.  

A szegénység egy olyan világméretű probléma, amely másként jelentkezik a fejlődő országokban, 
ahol a lét és a nemlét kérdését jelenti, mint pl. Ukrajnában. Országunkban legjobban talán a gyerme-
kek étkeztetésének ügyét sajnálja, amiért kicsúszik a szakemberek kezéből. A szegényekkel foglal-
kozni, igenis nem karitatív kérdés, hanem egy ország kötelessége, kulturáltságának kérdése is. A 
szakember szerint két fázisa van a szegénységből való kitörésnek. Az első út a szegénységből az önál-
lóság felé vezet. Ezt segélyekkel, valamint állami támogatásokkal, közmunka segítségével tudja el-
képzelni. Ezzel együtt kell azt elérnünk, hogy a saját környezetüket rendben tartsák, berendezkedje-
nek az önellátásra, normális életvezetésre szokjanak át, tisztaságra és higiéniára. Második lépés, eljut-

tatni őket a munkaerőpiacra. Támogatni kellene a vállalkozóvá válásukat, úgy, hogy előtte helyreállít-
ják a munkaszakértelműket, munkaképességüket. - A közmunkát eredetileg erre találták ki. 

Döntő jelentőségű, hogy az óvodától, kisiskolától kezdődjön el szakképzés, legalább az előfeltételek 
megteremtése. Ezt kis létszámú osztályokban, személyre szabott foglalkozásokkal lehet előteremteni, 
hogy ne legyen morzsolódás. Ezt a szülők és a pedagógusok közötti kapcsolat megteremtésével, fo-
lyamatos megerősítésével lehet csak véghezvinni. Ha megismernék egymást, akkor elkerülhetőek 
lennének a szurkálódások, a konfliktusok. A roma asszonyok segítségével nyerhetőek meg a roma 
közösségek. Az ENSZ fő célkitűzései közt is szerepel a nők megnyerése, a női nem szerepének meg-
erősítése. Ők a kulcs a változás elindításához, hiszen sokkal szociálisabbak a férfiaknál, és adva van a 
gyerekekhez való kötődésük. Rajtuk keresztül gyorsabban mozgósíthatóak, változásra készek.  

A napokban ezzel a témával foglalkoztunk a Szegénység világnapja alkalmából! A Nagydobronyi 
Községi Tanács épületében szép számmal jelentek meg a segítségre szorulók! A rövid előadás után a 
szociális osztály ruhacsomagokkal kedveskedett. Az eseményen részt vett Nagydobrony polgármester 
Szilvási Zoltán, a falu jegyzője Varga Gizella és a helyi újság is érdeklődéssel dokumentálta a nem 
mindennapi alkalmat.  

Luca Renáta 

Őszi	mulatság	a	kultúrházban	

2013. október 20.-án a Nagydobronyi Kultúrházban őszi mulatságra került sor, ahol Molnár 
Annamária vezetésével fellépett az 
ének és színjátszó csoport. A meghí-
vott szülők és barátok egy Szüreti 
színdarabot láthattak és szüreti dalokat 
hallhattak. A nagycsoport tagjai két 
humoros párbeszédet adtak elő 
„Juliska és Mariska” és „Rossz helyen 

kopogtat” címmel, amelyen nagyon jól szórakoztak a nézők.  
A fellépés után Töklámpás versenyre került sor, ahol ajándékban részesült „a Legijesz-

tőbb”(Hadar Levente), „a Legviccesebb”(Mészár Levente) és „a Legkreatívabb”(Katona 
Viktória) töklámpás készítője. Mindezek után a gyerekek elfogyasztották a kislányok és 
anyukák által sütött finomságokat, majd egy kisebb táncmulatsággal zárult az idei őszi ün-
nepség.  

 

 

 

 

Molnár Annamária 


