Nagydobronyi Természet/Fotós Túra nyertesei

FELHIVÁS!!!

2013. október 20-án megrendezett Nagydobronyi Természet- Fotós túrán készült fénykép versenyre 19
fotó érkezett. A szavazás ezúttal a legnagyobb közösségi oldalon zajlott. Szavazni négy napig lehetett.
Végül a versenyt Molnár Katica „Őszi falevelek” című képe nyerte meg, második Petrusz Kristóf „ Az álcázás mestere” képe lett, harmadik pedig Orosz
Emese „ Út a természetbe” című fotója lett. Az első három díjazott értékes a
fotózáshoz fontos eszközökkel gazdagodott (fotós állvány, táska, memóriakártya). Köszönet a nyereményekért a KMKSZ Nagydobronyi Alapszervezetének,
Szilvási Zoltán polgármesternek és a többi névtelenséget kérő támogatónak.
Köszönet a többi versenyben résztvevőnek is. A fotók a nagydobrony.com.ua
címen megtekinthetőek. Reményeink szerint a télen megrendezésre kerülő
következő túrán még többen leszünk és a díjak is „értékesebbek” lesznek.

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 kevesebbr e azér t nem veszik bér be, mivel a földeket
megkell művelni és feljavítani termőképességüket. Tehát 1-2 év alatt a földek még hasznot nem
hoznak.

A nyertes fotók:
I. Helyezet

II. Helyezet

III. Helyezet

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.

A következő fotós túrára február
első hétvégéjén kerül sor, ha az
időjárás engedi. Mindenkit szeretettel várunk!

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

Bővebb információ a községházán: Ráti Anitánál és Musz Gergelynél
Hír –válogatás

(a z e l m ú l t h ó n a p le gf o n t os a b b h í r e i )

Nyitva tartja Kijevnek az EU a
partnerség ajtaját. Továbbra is
érvényes az Európai Unió ajánlata
Ukrajnának a társulási és szabadkereskedelmi megállapodás aláírására,
ugyanakkor Brüsszel nem kényszeríti
Ukrajnát semmire, Kijevnek magának, szabadon kell eldöntenie, milyen
kapcsolatra törekszik az unióval.

A Nagydobronyi Községi Tanács
Mindenkinek Áldott Karácsonyi
Ünnepeket és Sikerekben Gazdag
Boldog Új Évet kíván!!!!

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

Kedves érdeklődők és leendő ügyfeleink!
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”
Bátyú, Vasút út 39
Nyitva tartás: hétfő-szombat 9:00– 18:00-ig. Vasárnap szabadnap
Időpont egyeztetés telefonon!

Mob.: +380-976157675

MÁRKUS ÉVA

Feltárási fúrómunkálatok közben
Ujjlenyomatot is felismerő
vasárnap éjjel feltör t a földgáz a
kártya az ukrán iskolákban. J övőre
kárpátaljai Ororszkomoróc közelében tervezik bevezetni az ujjlenyomatot is
lévő lelőhelyen – adta hírül adta hírül felismerő azonosító kártyát az ukrán
a helyi katasztrófavédelem. A gázöm- iskolákban. A kártyákat már tesztelik,
lés a szomszédos településtől másfél a belügyminisztérium szerint jelentőkilométerre, a magyar-ukrán határtól sen megkönnyíti majd az eltűnt gyer20 km-re, a működő fúrótoronynál
mekek felkutatását. A belügyminiszkövetkezett be. A jellegzetes gázsza- térium javaslatára készített azonosító
got az esetről beszámoló hírportálokkártyákat már tesztelik a nyugatukrajnai Ivano-Frankivszkban, és a
A kormány javasolja, hogy a jelen- ban megjelent hozzászólások szerint a
falu központjában is érezni lehetett.
tervek szerint jövőre országosan
legi 340 és 510 hrivnyáról emeljék
Ez
meglehetős
riadalmat
okozott
az
bevezetik.
510 és 680 hrivnya közöttire a bünteungvári járási településen, bár a katési tétel összegét azokkal szemben,
tasztrófavédelem igyekezett mindenUkrajnában feloldották a
akik hibás fék-vagy kormányszerkekit megnyugtatni, hogy az emberek
katonakötelesek útlevéltilalmát. Az
zetű gépjárművel közlekedéletét és a lakóházak épségét nem
ukrán Legfelső Tanács képviselőinek
nek.Ugyanilyen mértékű emelést
többsége megszavazta a kiutazási
fenyegeti veszély.
indítványoznak azok ellenében, akik
törvénynek a kötelező besorozásra
az előírt normatívákat, szabványokat
Rekordon az ukrán
váró fiatalokra vonatkozó korlátozó
megsértve alakították át szerkezetileg gabonatermés. Ukr ajna idén ker erendelkezését. Az eddig érvényes
a gépkocsit, sötétítették be annak
ken 60 millió tonnás gabonatermést
szabályozás szerint Ukrajnában a
takarít be, ami rekordnak számít ablakait.
sorkötelesek
csak megalapozott okok
jelenti a RIA Novosztyi. Az orosz
Magyar választókörzet jöhet
– külföldi tanulmányok, gyógykezehírügynökség
Nyikolaj
Priszjascsjuk
létre Kárpátalján. Az ukr án tör ukrán földművelésügyi és élelmezési lés, közvetlen hozzátartozó temetése
vényhozás úgy módosította a parlastb. – fennállása esetén juthattak
minisztert
idézte, aki Kijevben közölmenti képviselők megválasztásáról
útlevélhez, amihez be kellett szerezni
te,
eddig
a
bevetett
terület
94
százalészóló törvényt, hogy a választókörzea hadkiegészítő parancsnokság hozzátek határainak megállapításakor figye- kán 57 millió tonna gabonát takarítotjárulását.
tak
be.
Ezzel
megdőlt
a
2011-ben
lembe kell venni az egy tömbben élő
kisebbségek által lakott településeket, elért rekord, amikor ez a mennyiség
Gázáremelés és
56 millió tonna volt.
régiókat. A törvénymódosítást túlnyonyugdíjcsökkentés lesz. Kész a
mó többséggel, 365 támogató szavalakossági gázár megemelésére az
Indul az M3, a közmédia
zattal fogadta el a 450 tagú ukrán
ukrán államfő, hogy országa cserébe
új
tévécsatornája.
Régmúlt
idők
parlament, s azt a kommunista frakció
hozzájusson az IMF hiteléhez. Ha a
szórakozását kínálják mindenféle
kivételével minden parlamenti párt
műfajban, és nemcsak "leporolják" a kormány nem tud így forrást szerezni,
támogatta.
akkor keleti szomszédunknak az
régi filmeket, szórakoztató- és magazinműsorokat, vetélkedőket, hanem új államcsőddel kell számolnia. A gázárDecember elsejétől emelik
lendületbe hozzák. A sport-, ismeret- emelés egészen durva, 60 százalékos
lehet az évi 3500 köbméternél többet
a szociális segélyek összegét. Idén
terjesztő, tehetségkutató műsorok, a
fogyasztók esetén, a hrivnya árfomár másodszor emelik a szociális
legnépszerűbb színházi előadások
lyamsávjának tetejét a jelenlegi 8,1
segélyek összegét, ami annak köszön- hosszú évekre biztosítják a prémium
hrivnya/dollárról 8,5-re növelhetik.
hető, hogy a létminimum összege
tartalomszolgáltatást.
Egyik intézkedés sem számíthat a
1108 hrivnyáról 1176-ra növekedett.
lakosság barátságos fogadtatására,
A szociálpolitikai és munkaügyi
Németh Zsolt külügyi
minisztérium ígérete szerint minden államtitkár Kárpátalja megye veze- ráadásul Janukovics 2015-ben válaszszociális juttatást teljes egészében és
tőivel találkozott Ungváron.Németh tások elé néz, ezért nem nehéz kitalálidőben ki fognak fizetni.
Zsoltot Ungváron hivatalában fogadta ni, hogy az államfő csak azért vállalhatja fel ezeket a lépéseket, mert
Ivan Baloga, a Kárpátalja megyei
sarokba
szorították a körülmények.
tanács (közgyűlés) elnöke és
Itt Magyarul Is (IMI)
Olekszandr Ledida, az ukrajnai memozgalom . Az IMI fő feladatának
Rabszolga kereskedőket lepleztek le
gye kormányzója. A két vezetővel
tartja a magyar nyelv népszerűsítését
Ukrajnában. Rabszolgamunkár a
külön-külön folytatott megbeszélést
Kárpátalja szolgáltatási hálózataiban,
Németh Zsolt. Olekszandr Ledida is vitt Oroszországba ukrán építőmunkáhivatalaiban, intézményeiben. A
sokat egy nemzetközi banda, amelyhonlap a magyar nyelvű szolgáltatást támogatásáról biztosította vendégét a
nek két ukrán tagját már őrizetbe
Keleti
Partnerség
Program
fejlesztési
nyújtó kárpátaljai intézmények, vállavették a hatóságok, a bűncselekmény
projektjének kárpátaljai folytatását
latok, vállalkozások gyűjti egybe,
fehérorosz szervezőjét még keresik.
illetően.
rövid regisztráció után bárki felteheti
vállalkozását, intézményét.
További hírek: www.nagydobrony.com.ua
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A N a g y d o b r o n y i Kö z s é g i Ta n á c s h í r e i
Ismét lehetőség van vezetékes telefon bekötésére Nagydobronyban. Korlátozott számban. Kérvény benyújtása a
községházán!
A www.nagydobrony.com.ua címről letölthető Nagydobrony friss telefonkönyve. Aki nem találja magát, vagy
hibásan van telefonszáma, neve, lakcíme az jelezze az alábbi email címre: nagydobrony.lap @gmail.com.

Nagydobronyba új állatorvos van kinevezve: Kun István. Ezentúl az ő feladata az állatok gyógyítása, regisztrációja és azonosítása. Megtalálható Nagydobronyban a községházán és a piacon.
Tel.: 050-709-6418

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

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

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

Az Ungvári járási szociális osztály felhívja a lakosság figyelmét, hogy 2013. december
16-tól 2014 január 16 -ig NEM tartanak ügyfélfogadást!
Ezért a Nagydobronyi Községi Tanács ezekben az ügyekben (családi pótlék, szubvenció) szintén nem
tart ügyfélfogadást a fent említett időszakban

vényt a képviselői testület jóvá-

Képviselői Közgyűlés
A Nagydobronyi Képviselői testület
megtartotta a 2013-as év soron követke- 4.
ző közgyűlését!

hagyta.
Beadvány a Nagydobronyi Tűz-

oltóságért. A tű zoltósá g kör ü l

Az alábbi napirendi pontokat vitatták
meg:

kialakult törvénytelen elbocsátá-

1.

Egészségügy. Az u k r á n szociá lis

döntött hogy beadvánnyal fordul-

miniszter megbízott tanácsadója

nak az illetékes szervekhez a hely-

nemrégiben Nagydobronyba láto-

zet rendezésére. A beadványban a

gatott

a

képviselők kikötik, csak akkor

Nagydobronyi kórház 40 ágyából

adják bérbe az épületeket a tűzol-

20-at szociálisan rászoruló öregek

tóság számára ha azok garanciát

megsegítésére szánják. Ezáltal a

vállalnak

arra,

jelenlegi dolgozók mellé további

Nagydobronyi

lakosokat

képzett ápolókra lesz szükség a

maznak majd és az eddig elbocsá-

feladatok ellátására. Ehhez kellet

tottakat visszaveszik munkába.

annak

kapcsán,

hogy

a képviselői testületnek hozzájá-

rulni, amit egyhangúlag meg is

sok okán a képviselői testület úgy

5.

tettek.
2.

3.

„Nagydobronyért”

hogy
alkal-

díj

és

„Nagydobrony” életmű díj. A
polgármester javaslatára ez emlí-

Ekotek Nagydobrony. M in t is-

tett két díjat ezentúl minden évben

mert

létesíti

a falunapon adnák át. A díjakra a ja-

Nagydobronyban a 13 hektáron

vaslatokat a község lakosai tennék

elterülő nap elem farmot! A hosz-

meg a döntést pedig szavazással a

szas adminisztrációs munka egyik

képviselői testület hozná meg. A

lépése a most elkészült tervdoku-

„Nagydobronyért” díjjal a faluért,

mentáció, melyet a község képvi-

a helyi közösségért végzett önzetlen,

selői testületének is kellet fogad-

áldozatos tevékenységet

nia! A képviselők jóváhagyták a

„Nagydobrony”

dokumentációt!

olyan személyek kapnák akik so-

az

említett

cég

Föld privatizációk. H id i G a b r iella kérvénnyel fordult a községhez, hogy szeretné megvenni a
498 m 2 alapterületű földet. Elké-

méltatnák.

életmű

díjat

kat tettek akár közművelődés, a

lés, akár vallási élet terén végzett
munkásságukkal.
Adomány gyűjtés. A képviselői tes-

területének értékbecslése, a 0,28

tület maximálisan támogatja a Kará-

hektár terület értéke 148 728 hr

csonyi adománygyűjtést a rászoruló

melyet a tulajdonos 4 részletben

családok részére. Kérik a lakosságon

fizet ki. Pankovics Tamás szintén

kívül a vállalkozókat, intézményeket

jelezte

a

is, hogy vegyék ki részüket a gyűjtés-

földterület

ben. Az adományokat 2013. decem-

Csongor

úton

szándékát

lévő

megvásárlásra, melyet szintén 4
részletben fizet ki. E három kér-

Az ünnepekre való tekintettel a Községi Tanács nem tart ügyfélfogadást az alábbi napokon:

2013. december 24-25-26-27
2014. január 1-2, 7-8
Megértésüket köszönjük!

Nagydobronyba került a Buzánszky-kupa
Vasárnap, december elsején rendezték meg az I. Kárpátaljai Buzánszky Jenő ifjúsági labdarúgó kupát a kárpátaljai Ungváron. A Magyar Rádió Nonprofit Zrt., valamint a Kárpátaljai
Megyei Állami Televízió és
Rádió Társaság és a Genius
Jótékonysági
Alapítvány
által szervezett teremlabdarúgó tornán 4 csapat vett
részt. Az eseményen jelen
volt a nemzet sportolója, a
magyar Aranycsapat tagja, a
torna névadója, Buzánszky
Jenő is. Az MFSKA támogatásával a tornán részt vett
nagydobrony csapata is.
A
tornát
végül
a
nagydobronyi diákok nyerték, egy ungvári, egy csapi és egy másik ungvári iskola tanulói
előtt. Minden résztvevő oklevelet kapott Buzánszky Jenő aláírásával.
Az iskola nagytermében a díjátadó ünnepségen a közönség állva vastapssal
köszöntötte az olimpiai bajnok és világbajnoki ezüstérmes veterán labdarúgót.
Ezt követően archív felvételt vetítettek
az évszázad mérkőzése, a 6–3-as magyar
győzelemmel zárult londoni angol–
magyar összecsapás góljaiból. A díjátadón a szokásos helyezésekért járó serlegek és emlékplakettek mellett minden
csapat két-két dedikált focilabdát és egyegy rádiósmagnót vehetett át. A gólkirályi címért járó elismerést a nyolcgólos Hidi M. Sándor kapta, a legjobb játékosnak járó díjat Szanyi Sándornak ítélték oda, a legjobb
kapus kapott gól nélkül Szilvási Szabolcs lett,
mindhárman nagydobronyiak.

gyermek oktatás/nevelés, a népműve-

szült a Három Ász étterem föld 6.

vásárlási

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

ber 18-ig vár juk a községházán.

A mérkőzések
után az
Aranycsapat
tagját
népes közönség előtt Pásztor Zoltán, a Kossuth
Rádió intendánsa kérdezte egy közönségtalálkozó keretében az ungvári Dayka Gábor Középiskolában. A legendás hátvéd egyebek mellett
elmondta: még ma is álmodik néha a 60 évvel ezelőtti, londoni 6-3-as győztes meccs magyar góljairól.
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"Drága Advent,

köszöntünk!

www.nagydobrony.com.ua

dására.
Három dologra hívja fel figyelmünket az Úr.

„Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva; Ti meg hasonlók az olyan emberekhez, akik az ő urukat várják, mikor jő meg a menyegzőről, hogy mihelyt megjő és zörget,
azonnal megnyissák néki.” (Luk.12:35,36)
Advent eljövetelt jelent. Már volt egy Advent, amire évszázadokig várt a zsidó nép, amikor az Isten Fia eljött hozzánk. Eljött,
hogy megváltsa a bűnös embert. A megváltás megtörtént, amikor a kereszten önmagát áldozta érettünk. Jézus Krisztus visszament a mennybe, ahonnan újra el fog jönni ígérete szerint, de
most már nem alázatos szolgaként, hanem mint uraknak Ura és
királyok Királya, hogy ítéletet tartson mindenek felett. Mi várjuk az ő második eljövetelét, de várakozásunknak olyannak kell
lenni, amint Ő mondotta a felolvasott Igében.
A karácsony ünnepét négy adventi vasárnap vezeti be, hogy
minden évben újra és újra az eljövendő Krisztus várására buzdítson bennünket. Sajnos az Úrra való várakozás a ma élő keresztyénekben igen ellanyhult. Sokan gúnyolódva mondják:
Hol van az ő eljövetelének ígérete? Hiszen már kétezer éve hiába várunk, az Úr mégsem jön. Ezekre a kételkedő szavakra
csak annyit mondhatunk, ami meg van írva: „Nem késik el az
ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem
hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek,
hanem hogy mindenki megtérésre jusson.”(2.Pét.3:9) Ne gondoljuk, hogy az Úr elfeledkezett ígéretéről, sőt annál inkább
legyünk mindig készen, mert Ő még ma eljöhet. Kedves Testvéreim! A karácsony előtti adventi napokban ne csak az Úr eljövetelére gondoljunk, hanem elsősorban cselekedjük meg, amit
Jézus Krisztus kíván tőlünk. A fenti Igéből világosan láthatjuk,
hogyan kell várnunk az Urat és hogyan készüljünk az Ő foga-

Egész napos gazdaképzés
A Pro Agricultura Carpathica Kárpátaljai megyei Jótékonysági
Alapítvány szervezésében 2013. november 29-én 8.00 órai kezdettel a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Esztergom termében egész napos gazdaképzést tartottak.
A rendezvényre közel 160
gazdálkodó látogatott el
szerte Kárpátalja magyar
lakta vidékéről (Salánk,
Dercen,
Szürte,
Nagydobrony, Csongor stb).
A résztvevőket az alapítvány elnöke Hidi László
köszöntötte. Megtisztelte jelenlétével a konferenciát Orosz Ildikó a II. Rákóczy Ferenc Magyar Főiskola elnöke, Brenzovics
László a KMKSZ alelnöke, Tóth István Magyarország Beregszászi konzulátusának vezetője, a Vidékfejlesztési Minisztérium
Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályának főosztályvezető helyettese, dr. Torda Márta, valamint dr. Hancsók
Szabolcs, Ötvös Sándor kárpátmedencei referensek.
Az első előadást Ragyák László, a Rijk Zwaan Hungary Kft. Keletmagyarország tanácsadója prezentálta. Témája a korszerű zöldséghajtatás volt, a hagyományos és korszerű termesztési technológiák
összehasonlítása az uborkahajtatás példáján. Az izgalmas előadás
során bemutatta a termőföld nélküli termesztés legelterjedtebb
módjait. Vázolta a technológiai követelményeket és összehasonlította anyagi szempontból is e modern termesztési technológiát az
uborka termesztés példáján. Talán sok gazdában fogant meg az
elhatározás, hogy új technológiával próbálkozik a következő idényben.
Rövid kávé szünetet követően a nap második előadását Gál István a
Pro Agricultura Carpatika ügyvezető igazgatója mutatta be. Az

Legyenek a ti derekaitok felövezve. El ne feledjük, hogy
nincsen itt maradandó városunk. Csak jövevények vagyunk
a földön és egyszer el kell innen távoznunk. Időnk is rövid
és a napok gyorsan futnak. Ne kezdjünk bele mindenbe,
ami akadályoz az egy szükséges dolog végzésében. Nem
szabad gondatlanul, lustán lopni a napot és közben elhanyagolni a kötelességünket. Készen kell lennünk, hogy
bármelyik pillanatban megállhassunk Urunk előtt. Ha valakinek szíve oda van kötve a világi dolgokhoz, ez akadályozza őt a készenlétben. Ha valaki ragaszkodik a pénzhez, a földhöz, a hírnévhez, a bűnhöz, és el nem szakad
azoktól, az úgy fog járni, mint Lót felesége. Milyen fájdalmas lesz érezni, ha nem tettünk meg mindent, amit lehetett
volna, nem bocsátottunk meg mindent, ha patópálként
mindig ráértünk tétlenkedni, és az a nap majd tolvajmódra
lep meg minden hanyag keresztyént. Csak úgy várhatjuk .Jézust, ha érte mindent kárnak és szemétnek tudunk
ítélni, érette mindenről le tudunk mondani, különben azokkal egy sorsra jutunk, akikről azt mondja az Úr: „Aki meg
akarja tartani az ő életét, elveszti azt.”
Szövétnekeitek legyenek meggyújtva! Világosságr a van
szükségünk, hogy az ellenség ne tudjon ránk törni. Ha
nincs felülről való világosságunk, akkor bárki félrevezethet
bennünket. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, annyira, hogy elhitessék, ha lehet a választottakat
is. (Máté 24:24) Az Isten Igéje legyen lábainknak szövétneke és az Ő Szent Lelke gyújtson szívünkben világosságot, hogy ez által felismerhessük mindig az igazságot és ne
essünk tévelygésbe. A Hegyi Beszédben azt mondja Jézus:
„Ti vagytok a világ világossága” és hozzáfűzi: „Úgy
fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a
„Élő példa” innovációs program eredményeinek— című előadásból
részletes eredményeket felmutatva kiderült, hogy a talaj nélküli
uborkatermesztés igen is eredményes minden szempontból. E technológiát Nagydobronyban és Verbőcön végezték el elsőként.
Ezután Zentai Ákos – az Árpád Biokontrol
2003. Kft képviseletében bemutatta A biológiai
növényvédelem
térnyerése
hajtatásban című előadását. A roppant érdekes előadásban a gazdák megismerhették a különböző
hasznos gombákkal történő védekezést a kártékony gombákkal szemben. Továbbá számos
olyan fürkészdarazsat és egyéb ragadozó atkát
mutatott be melyek kiváló eredménnyel veszik
fel a harcot a különböző levéltetvekkel és kártevő rovarokkal, kikerülve az egyre károsabb kémiai növényvédelmet.
Az ebédet követően a résztvevők Janó Imre – Délker-TÉSZ igazgatósági tagjának előadását hallgathatták meg, a Gazdaszövetkezeti
modell bemutatása a magyarországi TÉSZ-ek példáján. Egy 2003
óta működő gazdaszövetkezetet
mutatott be. A szövetkezet fő
feladata a levenni a terhet a gazdák válláról, azáltal, hogy a szövetkezet a megtermelt áru eladását
helyettük elvégzi. Kezdetben 260
fővel megalakuló szövetkezet
mára megduplázódott, áruforgalmuk pedig a 2 milliárd forintot is meghaladja. Az előadó csak biztatni tudja a kárpátaljai gazdákat az összefogásra, hiszen együtt,
egységben kontrollálni tudnák a piacot és a haszon is növekedne.
Ezt követően Bocskay István (Szentes város önkormányzatának
munkatársa) előadását élvezhették. Ismertette hogyan valósítható
meg a marketing a zöldségtermesztésben, és konkrét példákkal is
szolgált az ún. „Szentesi” minta alapján, melynek jelmondata „Vedd és védd a szentesit” . Ezt a gazdaságfejlesztő modellt már

Üdvözöljük községünk újszülötteit!!!
Fazekas Alex (Széchényi 6 )
Fazekas Flórián (Széchényi 6 )
Ámit Dianna (Sumna 39)
Papp Aladár (Juzsna 13)
Demes Kristóf (Vásártér 38)
Haga Kristóf (Garb 18)
Kuruc Jázmin (Juzsna 16)

Verba Dániel (Rákóczy 26)
Papp Makszim (Sumna 1)
Szanyi Martin (Ady E. 4)
Balog Áron-Zsombor (Ady E. 33)
Szernyi Luca (Kucsárka 3)
Gábor Máté (Kisdobronyi út 38)

Akik a gyereküket nem Ukrajnában anyakönyveztetik azok kérjük szóljanak a községházán, hogy írjuk
be a gazdakönyvbe.

Búcsúzunk falunk elhunytaitól
Balog József (Éger u. 25)
Hidi Borbála (Tábla 39)

Katona Sándor (Rákóczy 46)

Sok boldogságot kívánunk a házasulandóknak
Badó László (Kisdobronyi út 125) és Kacsari Bettina (Tábla utca 38)
(2013. december 14.)

ti jócselekedeteiteket és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” Vigyázzatok, hogy ebben a sötét világban senki se
rejtse véka alá a gyertyát, hanem e bűnös világnak sötét
éjjelén ki-ki világítson a maga helyén.
Legyetek hasonló az olyan emberekhez, akik az ő urukat
várják. Azt mondhatná valaki, már felöveztem der ekamat, szövétnekem meg van gyújtva, tehát készen vagyok.
Ez nagy tévedés! Mert a szolgáknak feladatuk is van. Ránk
bízta Jézus, hogy idejében adjuk ki az eledelt házunk népének. Az evangélium hirdetése minden keresztyén kötelessége. A szeretetet nemcsak hirdetni kell, hanem gyakorolni
is. Jézus számon kéri majd azt is, amit elmulasztottunk.
Amennyiben nem cselekedtétek meg eggyel is az én legkisebb atyámfiai közül, én velem nem cselekedtétek meg.
Még szomorúbb látni, hogy akik tudják, hogy Uruk eljön,
világosságot is kaptak, ennek ellenére mégis azzal hitegetik
magukat, hogy halogatja még az én Uram a hazajövetelt. A
hitetlenekhez hasonlóan ők is dobzódnak és részegeskednek, verik szolgatársaikat, nem gondolnak arra, hogy az Úr
Jézus eljön, amelyik órában nem várják és a haszontalan
szolgát nagyon keményen megítéli. Tartsuk emlékezetünkben az Úr figyelmeztetését és várjuk Őt. Higgyünk ígéretében, hogy hamar eljön és az Ő jutalma vele van. Aki eljövendő, eljő és nem késik. Legyünk hasonlók az olyan emberekhez, akik várják az ő Urukat.

Testvéri szeretettel Horkay László

Hálás Köszönet Horkay László lelkipásztorunknak aki mar több éve fáradhatatlanul hónapról-hónapra megírja tanításait, prédikációit
újságunk számára! Kívánjuk, hogy ez még
hosszú ideig így maradjon!
számos település átvette és reméli a Kárpátaljai gazdák is magukévá teszik.
A konferencián került sor az e-Piac weboldal bemutatására. A Pro
Agricultura Carpatika adminisztrátora Kovács Beáta röviden ismertette a kezdeményezés aktualitását, majd konkrétan bemutatta a
weboldal használatát. A Pro Agricultura Carpatika Alapítvány által,
egy direkt erre a célra létrehozott weboldalon a gazdák felkínálhatják a portékájukat megvételre, feltüntetve a legfontosabb tudnivalókat, míg a vásárlók válogathatnak a felkínált termékek közül. A
konkrét adásvétel az általuk megbeszélt helyen és időpontban történik meg. A hirdetések feladása ingyenes. Az oldal címe: www.epiac.com.ua
A konferencia utolsó előadása az Alternatív megújuló energiaforrások jelentősége a hajtatásban címmel volt hallható Babicz Szabolcs, Holland Alma Kft. képviseletében. Ismertette az új lehetőségeket, konkrétan az energia füzek felhasználását fóliák illetve lakóházak fűtéséhez felhasználva. Az energiaültetvényeket – növekedésüktől függően – két-három évente járva szecskázó gépekkel takarítják be. A megtermelt faaprítékot (csipszet) néhány hetes száradás
után erő, vagy fűtőművekben égetik el. A fűz energiatartalma magas. A svéd nemesítésű füzek égéshője 21000-21200 KJ/Kg, a hazai füzeké 18-19000 KJ/Kg. Ez az akácéval és más kemény fák
energiatartalmával vetekszik, vagy meghaladja azokat. Ezen kívül
alacsony hamutartalmuk és gyors nedvesség leadásuk is kedvező.
Az előadásokat követően a Pro Agricultura Carpatika elnöke összefoglalva a nap eseményeit elmondta. sikeresnek értékeli a konferenciát, a gazdák tartalmas és hasznos előadásokat hallhattak. Köszönettel tartozunk a megjelent gazdáknak és előadóknak.
A konferencia létrejöttét a Vidékfejlesztési Minisztérium, a II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kárpát Régió
Üzleti Hálózat támogatta.

A Nagydobronyi Könyvtár vezetője
Bocskár Mária
Köszönetét fejezi ki a jelentős könyvadományért : Balog Líviának a KMKSZ Ungvári
járási Középszintű Képviselőjének, a Rotary
Club képviselőinek: Vándor Jánosnak és Farkas Imrének és Magyarország Ungvári Főkonzulátusának.
Köszöntők
A Nagydobronyi Községi Tanács ezúton szeretné köszönteni azokat a munkatársait és képviselőit, akik
nemrégiben ünnepelték/ünneplik
születésnapjukat:

Kis László
Misák Sándor

Balog Mónika
Ráti Mária

Musz Gergely
Nagy Gizella

Mennyei ajándék
Az Isten - Szeretet,
Vallani van okom.
Mert elküldte Fiát,
Szívemben hordozom.
Mennyei Ajándék,
Melyet világ nem ad.
Melyet mindenki vár,
S a „Karácsony” megad.
H. Mária, 2013. Karácsony

Köszönettel tartozunk Hidi Máriának a sok-sok szép
versért! Reméljük 2014-ben is közzétehetjük írásait!
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Visszatekintés (2013)
Január-Február.
Már hagyománnyá vált, hogy meghívást kapunk testvértelepüléseink disznótoros ünnepségeire. Nem volt ez másként 2013-ban
sem. Elsőként a Biatorbágyi „Falu disznótora” rendezvényen
vettünk részt melyen megkóstolhattuk a pecsenyét, flekkent,
majd orja levest, hurkát, kolbászt, toroskáposztát, körmös csülökpörköltet.

rajtuk keresztül az általuk tanított gyerekek célirányos, a helyi Családi Nap Nagydobronyban. A Kárpátaljai Református Egysajátosságokra és a különböző veszélyhelyzetek esetén tanúsítan- ház idén augusztus 24-én rendezte meg immáron hagyományos
dó magatartásra történő felkészítés volt.
egyházkerületi családi napját, melynek ezúttal az Ungi Egyházmegye legnagyobb református gyülekezetével bíró Nagydobrony
Az édesanyákat és a nagymamákat köszöntötték Nagydobronyi
adott otthont. A több mint hétezer embert megmozgató, sikerekultúrházban és színvonalas műsorral lepte meg a közönséget a
sen lebonyolított rendezvény áldott alkalom volt arra, hogy a
Nagydobronyi Középiskola több tánccsoportja is.
résztvevők közösséget vállaljanak egymással és Istennel, erősítMájus 24-én ismét ballagási ünnepségre került sor a sék hitüket, elkötelezettségüket, hittel vallják: „Református maNagydobronyi Középiskolában.
gyar vagyok…”

Két héttel később részt vettünk az Ajaki Farsangi Disznótoros
fesztiválon is. Az évről évre nagyobb fesztiválon 2013-ban már
22 csapat vett részt. Végül Nagydobrony csapata sikerrel szere- Május 25-én pedig a Nagydobronyi Református Líceum búcsúpelt a főzőversenyen, ahol harmadik helyen végeztünk a köröm- zott diákjaitól.
pörköltnek köszönhetően.
Június-Július
Március.
2013. júniusában újabb testvértelepüléssel gazdagodott közséA Nagydobronyi Középiskola idei március 15-i ünnepsége Petőgünk. A pest megyei kisváros Biatorbágy részéről Tarjáni István
fi Sándor születésének 190. évfordulójának jegyében telt.
polgármester, Nagydobrony részéről pedig Szilvási Zoltán polNagydobronyban március 3-án, a Líceum adott otthont az alap- gármester az idei városnapok rendezvényeinek keretein belül
szervezet gyűlésének. Az alapszervezet elnöke Őrhidi László aláírták a szerződést. A szerződés aláírásig eltelt rövid idő alatt
már többször el látogattak az érintett felek egymás rendezvényeibeszámolt a 2012-es év eseményeiről.
re. A két település közötti kapcsolat Szanyi József és Kovács
Az elmúlt évek leghidegebb márciusa volt. Jelentős anyagi károk
László Biatorbágyi lakosoknak köszönhető, akik több szállal is
keletkeztek a már februárban elvetett burgonyában, retekben.
kapcsolódnak Nagydobronyhoz. Az idei Biatorbágyi Városnapokra a nagydobronyi küldöttség közel 50 fővel utazott el, közÁprilis
tük községünk néhány képviselőjével valamint a Hímes Nép2013. április 2-tól Nagydobrony központját négy kamerával szetáncegyüttes tehetséges fiataljaival, Hidi Endre keramikussal és
relték fel. A 4 kamera éjjel-nappal rögzít, valamint internet elHorkay László lelkésszel. Az idei városünnepének jelmondata:
éréssel is rendelkezik ezáltal az ungvári rendőrség folyamatosan
„Egy nemzet, egy család”.
figyeli a kamerák képét. Egy kamera Beregszász felé néz, egy
Munkács felé, egy Ungvár felé és egy a Felvég utcára van irá- Foci: 2001-es születésű korosztály csapata megnyerte az Ukrán
nyítva.
Labdarúgó Szövetség által szervezett „Bőrlabda” elnevezésű
ifjúsági labdarúgó torna járási fordulóját, majd a megyei zónát és
Elsőként tartott modell válogatást Nagydobronyban a híres budaa megyei döntőt. Ennek köszönhetően ők képviselték Kárpátalját
pesti Angelface Modell ügynökség.
a Volodimir-Volinszkban megrendezett köztársasági zónadön2013. április 17-én a Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Refor- tőn.
mátus Gyermekotthon kis lakóinak részvételével faültetésre kePónikat kapott a nagydobronyi gyermekotthon az Amako cégnek
rült sor. A jótékonyági akció főszervezői Magyarországi és Ungköszönhetően. A gyerekek azonnal örömmel vették őket körbe, a
vári erdészek. Az anyaországi erdészek 14 fővel képviselték
bátrabbak rögtön felültek a hátukra, a félénkebbek a simogatásig
magukat.
merészkedtek el. Mint Katkó László igazgató elmondta, ezek a
Létrehozták a Tanösvényt, mely a Nagydobronyi Vadvédelmi lovacskák nem csupán örömet szereznek majd a gyerekeknek, de
Rezervátumban található. Az útvonal egy kb. 7 km hosszúságú, – mint köztudott, itt beteg, sérült leányokat is nevelnek – a rehaönmagába visszatérő hurkot alkot. A kijelölt útvonalat kék-fehér bilitációs munkában is fontos szerepet kapnak.
színű túrajelzések jelölik, és információs táblák segítik az itt
Elkezdődött a középiskola előtti terület átalakítása.
jelenlévő élővilág megismerését.
Nagydobronyi tűzoltók Ajakon. Az Ajaki Fesztiválközpontban
A "Pro Agricultura Carpatica" Megyei Jótékonysági Alapítvámegrendezett versenyen 22 település 52 csapata vett részt 11
nya, Nagydobronyban a zöldségtermesztésben résztvevő kárpátkategóriában és a 7x55 méteres tűzoltó váltófutásban. Eredméaljai magyar gazdák
számára szervezett előadást. A
nyesen szerepeltek a Nagydobronyi tűzoltók is.
nagydobronyi kultúrházban megrendezésre került eseményre az
„Élő példa ” nevű innovációs és családi modellgazdasági prog- Augusztus-Szeptember
ram keretében került sor. A szakmailag kifogásolhatatlan előadáVII . Ajaki Lakodalmas Fesztivál. Idén hetedik alkalommal keson szép számmal jelentek meg gazdálkodók Ungvári, Munkárült megrendezésre ez a három napos fesztivál, amelyen ismét
csi, Beregszászi és Nagyszőlősi járás településeiről közel hatvarészt vett Nagydobrony küldöttsége. Továbbá Kárpátaljáról képnan.
viseltette magát Császlóc és a Vereckei hágónál található Verebes község is. A rendezvény létrejöttét a hagyományok őrzése és
Május.
ápolása motiválta. Nagydobronyt a népszerű Hímes néptánc2013. májusában polgárvédelmi gyakorlatot tartottak a
együttes mellet elkísérte a rendezvényre a Special együttes is.
Nagydobronyi Középiskolában, melynek célja a pedagógusok és

Nagydobronyi Falunap és Paprikás Krumpli Fesztivál. Idáig
Újkrumpli vagy Paprika Fesztiválról hallhattunk, de ez alkalommal egyszerre rendezték meg a Nagydobronyi Falunap és Paprikás Krumpli Fesztivált, illetve a II. Nagydobronyi Traktoros
Találkozót. Az ünnepséget kora délután nyitották meg. Az eseményt Szilvási Zoltán polgármester nyitotta meg. Köszöntőt
mondott Őr Hidi László, a KMKSZ Nagydobronyi Alapszervezetének elnöke, aki külön kiemelte, hogy milyen nagy öröm
számukra, hogy szeptember 1-jén, a tudás napján szervezhették
meg ezt a rendezvényt. Az idei falunap egyik érdekessége volt,
hogy Nagydobrony weboldalán élőben közvetítették a falunap
történéseit, és mint később kiderült közel 500-an néztek.
A „Pro agricultura Subcarpathica” Megyei Jótékonysági Alapítvány meghívására szeptember 25-én Kárpátaljára látogatott dr.
Budai Gyula, Magyarország Vidékfejlesztési Minisztériumának
parlamenti államtitkára, kíséretében Tóth Katalin helyettes államtitkárral, dr. Torda Márta főosztályvezető helyettessel és dr.
Jávor Andrással, a Debreceni Egyetem rektor helyettesével.
Nagydobronyban látogatást tett Balog Sándor és Balog László
gazdaságában.
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 város avató ünnepség keretén belül öreg fiuk focibajnokságra került sor Ajak és
testvér-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 csupán egy góllal marad le Dr. Baksa Géza!
Október-November.
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 hódolhassanak. Amatőr fotósok és profik egyaránt részt vettek közel
55-en. A fotós versenyt Molnár Katica „Őszi falevelek” című
képe nyerte meg, második Petrusz Kristóf „ Az álcázás mestere”
képe lett, harmadik pedig Orosz Emese „ Út a természetbe” című
fotója lett.
A Nagydobronyi Kultúrházban őszi mulatságra került sor, ahol
Molnár Annamária vezetésével fellépett az ének és színjátszó
csoport. A meghívott szülők és barátok egy Szüreti színdarabot
láthattak és szüreti dalokat hallhattak.
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A Nagydobrony havilapban lehetőség van magánszemélyek, vállalkozások intézmények részére hirdetésre, reklámra, fényképes köszöntőkre. Egy apróhirdetés díja
egy hónapra 10 hr. Fényképes köszöntő 30 hr. A reklámok díja: 50 cm2 = 30 hr. Minden hirdetés és köszöntő megjelenik Nagydobrony hivatalos weboldalán is. A
hirdetéseket személyesen lehet feladni a községházán Ráti Anitánál vagy a Stingben. Tel.:097-155-64-87

A címünkre beérkező leveleket nem őrizzük meg és nem továbbítjuk. A cikkért minden esetben a szerző viseli a felelőséget.
Nagydobrony
Cím: Nagydobrony, Csongor út 2. Tel.: 714-325,
www.facebook.com/nagydobrony
További érdekességek háttéranyagok, fényképek, videók:
http://www.nagydobrony.com.ua
Email: nagydobrony.lap@gmail.com
WALENTA ISTVÁN
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