
 

 

 

 

 

 

 

 

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

További hírek: www.nagydobrony.com.ua 

Karácsonyi adománygyűjtés (2013) 

Az előző (2012-es) évhez hasonlóan 2013-ban is meghirde$ük a karácsonyi ado-

mánygyűjtést a Nagydobronyi rászoruló családok részére. A második alkalommal 

megszerveze� 

gyűjtésben szinte 

az egész falu részt 

ve�. Számos vál-

lalkozó, intézmény 

és magánszemély 

ajánlo�a fel segítségét. A rengeteg ruha mellet, na-

gyon sok játék gyűlt, valamint közel 1 tonna élelmi-

szer. Az előző gyűjtés során hatvan családhoz tud-

tuk elju�atni a 

felajánlásokat, ez 2013-ban majdnem a duplájá-

ra emelkede�, összesen 100 családnak tudtunk 

vinni az adományokból. Köszöne�el tartozunk 

annak a néhány önkéntesnek, utcaképviselőnek 

akik biztosíto�ák járműveiket a cél elérésében.  

Az adományok mind a legjobb helyre kerültek. 

Köszönet mindenkinek aki részt ve� benne és 

segíte� 2013-ban szebbé tenni valaki Karácsonyát.   

További képek : nagydobrony.com.ua 

Változtatások az ukrán adótörvényben.  

Az újítások értelmében eltörlik az általános 

forgalmi és egységes adót fizetők regisztráció-

járól szóló igazolást. Mostantól az ilyen adófi-

zetők regisztrálása a megfelelő nyilvántartás-

okba való bejegyezések alapján történik majd. 

Ugyancsak változnak a nem rezidens, tehát 

Ukrajnában állandó lakhellyel nem rendelkező 

személyekkel folytato� bizonyos tranzakciók 

szabályai.  

Ukrajna a legszegényebb ország Európában.  

RIA Rating felmérése alapján Ukrajna az utol-

só, 40. helyet foglalja el az európai országok 

közö� az élelmiszerkiadások arányát tekintve. 

Egy átlagos ukrán család a fizetésének a felét 

élelmiszerre költi, ami a legmagasabb mutató 

Európában. Ez főként az alacsony átlagbérek-

nek köszönhető. Nagyon nehéz a helyzet Mol-

dovában (43,2%) és Szerbiában is (42,9%). 

Egyszerűsítik az ingatlanjog bejegyzését.  

Az ukrán kormány egyszerűsíte�e az ingatlan-

jog bejegyzésének menetét. 2014. február 12-től 

az ingatlanjog állami bejegyzése és az erre 

vonatkozó korlátozások az új, teljes mértékben 

egyszerűsíte� eljárás szerint valósulnak meg.  

Százhetven hrivnyára csökkentik az útlevél 

árát. Ukrajna Legfelsőbb Bírósága az útlevél 

árát 170 hrivnyában állapíto�a meg. A bíróság 

ezzel a döntéssel elismerte az útlevél-kiállító 

hivatalok zsarnoksága ellen irányuló mozga-

lom igazát. A 2013. június 5-ei határozatában a 

Femida megerősíte�e, hogy az útlevél törvé-

nyes ára 170 hrivnya. A 2013. szeptember 17-ei 

döntésükkel a bírák az Ukrán Állami Migrációs 

Szolgálat oldalára álltak, amely a meghatáro-

zo� összegen kívül még további 87,15 hrivnyát 

követelt ismeretlen fizete� szolgáltatásokért és 

120 hrivnyát az útlevéligénylő űrlapért, amely 

az állam tulajdonát képezi. A kérdésben végle-

gesen Ukrajna Legfelsőbb Bírósága döntö�: a 

30 nap ala� elkészíte� útlevél hivatalos ára 170 

hrivnya. 

Az elnök aláírta a választási törvény módosí-

tását. Viktor Janukovics, Ukrajna elnöke aláírta 

a választási törvényt módosító jogszabályt, 

amelyet a Régiók Pártja előterjesztése nyomán 

fogado� el a Legfelsőbb Tanács még november 

végén. A módosítás értelmében önálló határon 

túli választókerületet hoznak létre, s változik a 

választókerületi választási bizo�ságok létreho-

zásának rendje is. 

Új rendszámokat vezetnek be Ukrajnában. Az 

Ukrán Igazságügyi Minisztérium jóváhagyta a 

gépjárművek rendszámának állami szabványá-

ról szóló kiegészítést. A változás az újabb 

sorozatú rendszámok első betűjét érinti. Ez 

segít orvosolni azokat a hibákat és félreértése-

ket, melyek az előző széria rendszámainak 

elfogyása mia� adódtak. Az új rendelet szerint 

a jármű tulajdonosa autócsere esetén megőriz-

heti a régi rendszámát. Ennek megfelelően egy 

használt jármű vásárlása esetén az új tulajdo-

nos a regisztrációnál meghagyhatja a régi 

rendszámot.  

Rezsicsökkentés Ukrajnában. Viktor 

Janukovics ukrán elnök utasíto�a a kormányt, 

hogy találjon megoldást a fogyasztói gázárak 

fokozatos csökkentésére. Az elnöki sajtószolgá-

lat közleménye szerint utasítását az elnök 

egyenesen Mikola Azarov kormányfőnek 

címezte. Janukovics kĳelente�e, azt szeretné, 

ha az ipari és a lakossági gázfogyasztók ʺmár 

január 1-jétől éreznék az árcsökkenéstʺ. ʺJól 

tudom, hogy a tározókban a régi áron vásárolt 

gáz van felhalmozva. Azt nem szabad o� tarta-

ni, hanem fokozatosan fel kell használniʺ - 

mondta az elnök.  

Ismét emelik az alkohol és a cigare$a árát. 

Ukrajnában áprilistól 40-200 százalékkal növel-

nék az alkoholtartalmú italok és dohánytermé-

kek adóját. Április elsejétől a sör jövedéki adója 

a literenkénti 87 kopĳkáról 2,61 hrivnyára 

nőhet, ennek következtében 1 liter sör ára 1,74 

hrivnyával drágulhat. Az emelés mértéke egy 

év múlva eléri a 9,9 százalékot, azaz a 2,87 

hrivnyát. Továbbá arra köteleznék a sörgyára-

kat, hogy lássák el a palackokat zárjeggyel. A 

magas alkoholtartalmú italoknál az emelés 

következtében a jövedéki adó akár 40 százalé-

kos is lehet, az eddigi 49,49 hrivnya helye� 69,3 

hrivnya egy liter szesz után. 2015. április 1-jétől 

pedig újabb 10 százalékos emelést terveznek. 

Egy félliteres üveg vodka akár 10 hrivnyával is 

drágulhat. A cigare�a jövedéki adója 40 száza-

lékkal nőhet, így egy doboz cigare�a akár 2-3 

hrivnyával is többe kerülhet. 

Kárpátalján csapolták meg a magyar gázolaj-

vezetéket. Két helyszínen is illegális csapolást 

tártak fel a Kárpátalja területén keresztülhaladó 

orosz-magyar gázolaj vezeték. Az egyik 

Nevicke község térségében, a másik 

Nagydobrony közelében történt.  

Ukrán-magyar járőrszolgálat a zöldhatáron. 

Magyarország és Ukrajna határ rendészei a 

közös járőrszolgálatokat előre egyeztete� idő-

pontokban hajtják végre a zöldhatáron, felvált-

va ukrán és magyar területen – adta hírül a 

police.hu. A kezdeményezés célja az illegális 

cselekmények hatékonyabb megelőzése és 

felfedése az államhatáron valamint a tapaszta-

latcsere.Az ezt lehetővé tevő jegyzőkönyv, 

melyet a két ország határügyi főmegbízo�jai, 

Dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy, az ORFK 

rendészeti főigazgatója, valamint Mykola 

Litvin hadseregtábornok, az Ukrán Állami 

Határőrizeti Szolgálat vezetője írtak alá, 2013. 

november 30-án lépe� hatályba. 

Megszavazták a Keleti Partnerség Programot. 

A Keleti Partnerség Programjának az idei évre 

vonatkozó második szakaszáról szóló megálla-

podást, melynek értelmében a magyar külügy-

minisztérium és a megyei közgyűlés a tavalyi 

1+1 millió dollár után 2014-ben újabb 500 

000+500 000 dollárt költ kárpátaljai közintéz-

mények felújítására.  

Képviselői közgyűlés  

A Nagydobronyi község képviselői megtarto$ák a 2013-as év utolsó közgyűlését. 

A gyűlés elején Szilvási Zoltán polgármester oklevelet nyújto$ át minden képvi-

selőnek, ezzel is kifejezve köszönetét a testületnek az egész évben végze$ mun-

káért.   Ezek után az alábbi pontokat beszélték meg: 

1. Ukrajnai belpolitikai helyzet.  A múlt év végén kezdődő Kĳevi tüntetések 

Kárpátaljára is elértek. A megyei– és később a járási tanács is állást foglalt 

ebben és nyilatkozatot adtak ki. A Nagydobronyi Községi Tanács képviselői 

is megvita�ák a helyzetet,   azonban nyilatkozatot nem adtak ki. 

2. Sero Alapítvány. Az alapítvány szerződés módosítást kér a Nagydobronyi 

Községi Tanácstól a villanyórák helyzetét illetően. 

3. Karácsonyi adománygyűjtés. Az időközben lezajlo� adománygyűjtés részle-

teit beszélték meg a képviselők, természetesen mindenki az ügy mellet állt. 

4. Illegális gáz lezárás. December 9-én délután 15 óra körül egyszerre 220 ház-

tartás maradt földgáz nélkül Nagydobronyban. A helyszínre érkező mentő-

csapat megállapíto�a, hogy valaki jogosulatlanul nyúlt hozzá a középnyo-

mású gázvezetékhez. Több mint két órára volt szükség ahhoz, hogy helyre-

állítsák a gázszolgáltatást az érinte� háztartásokban. Ha valakinek van infor-

mációja az üggyel kapcsolatban, az kérjük jelezze. 

5. Költségvetési kérdések megbeszélése. 

Nagydobrony SC évzáró 

A 2013-as szezonban Nagydobrony foci csapata kiváló eredményt ért el 

az Ungvári járási labdarúgó bajnokságban. A felnő� csapat a III. helyen 

végze�, míg az ifik kiváló játékkal megsze-

rezték az I. helyet. Az évzáró eseményen a 

foci klub elnöke, Szilvási Zoltán 

megköszönte az edzőknek és min-

den játékosnak az egész évben 

nyújto� teljesítményt. Elismerően 

beszélt arról is, hogy annak ellenére hogy egész évben vissza 

tarto�ák a támogatásokat, minden játékos odaadóan megjelent 

minden mérkőzésen. Géci Béla edző reményét fejezte ki azzal 

kapcsolatban, hogy a következő szezonban a felnő� csapat meg-

ismételheti az ifik idei sikerét. Az oklevél és érem átadásban részt ve� iO. Szilvási Zoltán a 

SC Tavriya Simferopol  játékosa is.  A legjobb játékos címet a felnő� csapatban Györke Nándor 

kapta, az ifiknél pedig Benedek Zoltán.   Hasonló sikereket kívánunk a 2014-es szezonban is. 

Rongálás a parkban 

Még a karácsony sem múlhato� el rongálás nélkül. A központi parkban ismeretlenek két 

lebetonozo� szemetes kukát téptek ki a földből, te�ék használhatatlanná.  Továbbá a fe-

nyőfát is megrongálták és szinte az összes díszt lelopták.  Aki tud az elkövetőkről valamit 

kérjük jelezze. A jövőben talán fenyőt sem fog 

állítatni a polgármesteri hivatal hiszen évről 

évre megtörténik a rongálás. Korábban a Sting 

elő�i parkban pedig autóval hajto�ak a fűre, 

mivel az illető a 10 méterre lévő parkolóból lusta 

volt (vagy nem tudo� járni) gyalog bemenni. 

Ebben az esetben kiderült az illető személye 

(Herceg Róbert nagydobronyi lakos) ugyanis 

szemfüles olvasóink lefényképezték,amint a füves terület közepén parkolt.  A polgármeste-

ri hivatal ezért úgy döntö� ezentúl keményebben fog fellépni a hasonló cselekedetek ellen. 

A jövőben több térfigyelő kamera felszerelése is tervben van, melyek a parkok közelében 

lesznek kihelyezve.  
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Közérdekű információk 

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 hibá-
san 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,  0983372757 

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 rongálást 

észlelünk az elkövető a hatályos törvények értelmében akár börtönbüntetésre is ítélhető.  

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.  

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 

A „Pro Agricultura Carpatika” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány két vagy több 

kiskorú gyereket nevelő kárpátaljai magyar gazdák jelentkezését várja az „Első lépés” szo-
ciális programban való részvételre. 
A szociális program célja: életképes családi gazdaságok létrehozásának és beindításának 

segítése kamatmentes támogatás nyújtásával rászoruló nagycsaládok részére. 

A pályázathoz szükséges dokumentumok: 

• a családi összetételről szóló igazolás; 

• személyi igazolvány és identifikációs kód másolata jól olvasható minőségben; 

• az óvodás vagy tanköteles korú gyerekek esetén igazolás a tanintézményben való tanu-

lásról (a gyereküket magyarul taní$ató gazdák a pályázat elbírálásakor előnyt élveznek); 

• a kérvényben rövid indoklás arról, hogy miért szeretnének részt venni a kedvezményes 

programban; 

• gazdálkodási terv. 

A program részleteiről részletes tájékoztatást kaphatnak: 

– az Alapítvány irodájában (Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 

Kertészeti Tanszék, Apáczai terem), tel.: 0959131021, 0673124295; 

– Nagydobronyban, Hidi Lászlónál, tel.: 0673124353; 

– Verbőcön, Gál Istvánnál, tel.: 0960893379. 

A pályázatok beadásának határideje: 2014. január 31. 

További részletekről kérdeztük Őr Hidi Lászlót, a „Pro Agricultura Carpatika” Alapítvány 
elnökét. 

– Változnak-e a jelentkezés és a program feltételei? 

– A programra jelentkező gazdáknak az idei évben is ugyanazoknak a feltételeknek kell meg-
felelni, mint tavaly, nincs jelentősebb változás. Továbbra is azoknak a gazdálkodni kívánó 
családoknak a jelentkezését várjuk, akik két vagy több kiskorú gyermeket nevelnek, s a szülő-
földjükön képzelik el a boldogulásukat. Kiskorúnak számítanak azok a gyerekek is, akik be-
töltö�ék ugyan a 18. életévüket, de még valamelyik oktatási intézmény diákjai. A pályázat 
elbírálásakor kifejeze� előnyt élveznek azok a családok, akiknek tanköteles gyermekeik ma-
gyar tannyelvű intézménybe (osztályba) járnak. 

– Mire lehet pályázni? 

– Pályázni (a kiírásnak megfelelően) életképes családi gazdaság beindítására lehet. A kárpátal-
jai ado�ságokat figyelembe véve a gazdálkodni kívánók számára az egyik legperspektiviku-

sabb kitörési pont továbbra is a fóliás zöldségtermesztés. Úgy gondoljuk, hogy az idén is a 
jelentkezők túlnyomó többsége fóliasátor építéséhez, vagy a fóliasátrak fűrési rendszerének 
kiépítéséhez igényeli majd az Alapítvány anyagi és szakmai segítségét. De ha az idén is lesz-
nek olyan rendhagyó, jól megalapozo� pályázatok, mint az előző évben a családi méhészet 
beindítására volt, gondolom, az Alapítvány kuratóriuma pozitívan fogja elbírálni azokat is. 

– Milyen iratok kellenek a pályázat benyújtásához? 

– A pályázat kiírásakor igyekeztünk minél kisebbre csökkenteni a bürokratikus követelmé-
nyeket. A pályázónak a helyi községházáról kell kérnie egy igazolást a családi összetételről, 
valamint az iskolából arról, hogy milyen tannyelvű osztályban tanulnak a gyerekek. Magával 
kell még hoznia az ukrán személyi igazolványát és az adó-kódszámáról szóló igazolását. A 
kérvény, valamint a rövid üzleti terv megírásához segítséget nyújtunk, az egész ügyintézés 
max. fél órát vesz igénybe. 

– A sikeresen pályázó gazdák készpénzt kapnak? 

– Nem, a nyertes gazdák nem készpénzt kapnak, hanem a megpályázo� eszközöket és anya-
gokat kapják meg kamatmentesen. Erre az igen szigorú adó-, és könyvviteli szabályok mia� 
van szükség, hisz egyszerre kell megfelelni az ukrajnai törvényeknek, valamint a magyaror-
szági elszámolási előírásoknak. I� szeretném még megjegyezni, hogy a szállítási, szerelési, 
karbantartási kiadások a pályázó gazdát terhelik. Vegyük a legegyszerűbb példát! Ha egy 
gazda fóliaház építéséhez kért segítséget, akkor az Alapítvány biztosítja a hozzá való anyago-
kat: vascsöveket, armatúrát, fóliaborítást igény szerint. Besegítünk a szállítás megszervezésé-
be is, hisz ha egyszerre több gazdának viszi ki a teherautó az anyagokat, sokkal olcsóbb, mint-
ha mindenki külön-külön menne utána. A fóliaház összeszerelését azonban már minden gaz-
da a saját költségén, maga végzi el. 

– Milyen segítséget kapnak még a pályázatban nyertes gazdák? 

– Természetesen ezzel nem engedjük el a gazdák kezét, hisz egy sikeres családi gazdaság be-
indításához nemcsak a termelési eszközökre van szükség, hanem megfelelő szakismeretekre 
is. Falugazdász-szaktanácsadóink felkészítő tanfolyamot tartanak a téli-koratavaszi időszak-
ban, míg a termesztési szezonban rendszeres helyszíni szaktanácsadást biztosítanak a prog-
ramban részt vevő gazdák számára. Lehetőséget biztosítunk rendezvényeinken, szakmai ta-
nulmányutakon, bemutatókon való részvételre is. 

– Hol lehet jelentkezni? 

– A pályázatokat az Alapítvány irodájában lehet benyújtani (Beregszász, II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola, Kertészeti Tanszék, Apáczai terem), tel.: 0959131021, 0673124295. 
A pályázat benyújtásának határideje 2014. január 30. Várjuk a gazdák jelentkezését! 
Forrás:  

Pályázati felhívás 

A palántanevelő közeg kiválasztása 

A tőzeg dicsérete 

A palántaneveléshez a termelőknek olyan palántanevelő közegre van 

szükségük, amely megfelel az alábbi kritériumoknak: – megfelelő laza 

szerkezetű, s ezt a laza szerkezetet meg is tartja – jó nedvszívó és víz-

tartó képességű – megfelelő kémhatású (PH) – tartalmazza a megfele-

lő mennyiségű tápanyagokat (EC) – steril legyen, azaz ne tartalmaz-

zon növényi betegségeket kiváltó spórákat és mikrobákat. 

Évszázadokon keresztül erre a célra az istállótrágya komposztján 

alapuló keverékeket használták a gazdák, több-kevesebb sikerrel. 

Azonban a felsorolt 5 pontból csak az első ke�őnek felelt meg tökéle-

tesen, a második ke�őnek esetlegesen, míg az utolsó pontnak egyálta-

lán nem. Ezeknek a hiányosságoknak a kiküszöbölésére kezdték el 

használni a tőzeg alapú palántanevelő közegeket. Azonban a tőzegről 

tudni kell, hogy „nyers” formában alkalmatlan erre a célra. Ugyanis a 

tőzeg általában igen savanyú kémhatású. Ennek a savanyú kémhatás-

nak köszönheti a sterilitást, hisz a gombák és mikrobák ezt nem ked-

velik. Ezen kívül a közvetlenül hasznosítható tápanyagokban is igen 

szegény. Tehát a tőzeget alkalmassá kell tenni a fent említe� célra. 

Megfelelő mennyiségű mész hozzáadásával be kell állítani egy semle-

geshez közeli kémhatást (6,5 PH ), valamint a lassan lebomló műtrá-

gyák hozzáadásával biztosítani kell a megfelelő tápanyagszintet. A 

gazdák többségének csak 1-2 m3 magházföldre van szüksége, ők ké-

szen is megvásárolhatják az ún. szubsztrátot, a gazdaboltokban. Csak 

figyeljünk oda, hogy mit is vásárolunk! 

A tőzeg alapú szubsztrátot előállító cégek nem csak egyetlen terméket 

állítanak elő, hanem egy egész terméksort. Ugyanis a különböző növé-

nyek számára más-más típusú magházföldre van szüksége, más EC, 

PH értékekkel. A vidékünkön termelt legelterjedtebb zöldségfélék 

palántái számára az úgyneveze� standard összetételű keverékek a 

legalkalmasabbak, 5,5-6,5 PH-val és 1,0-1,5 EC-vel. Tovább bonyolítja 

a helyzetet, hogy a palántanevelő edény méretétől függően más-más 

frakciójú (durvább, szálasabb vagy finomabb, aprószemcsésebb) keve-

réket kell használnunk. A nagyon kicsi gyökérterű sej�álcás palánta-

nevelésnél (96-os, 160-as vagy 250-es sej�álcák) a legapróbb, 0-7-es 

frakciójú keveréket kell választani, a nagyobb gyökértérfogatú 40-es, 

54-es sej�álcák számára, valamint a 2dl-es műanyag poharakba a 

közepes, 0-20-as frakció a legalkalmasabb. Azok, akik ennél nagyobb 

poharakat használnak (2 literesig) a 7-25-ös frakciójú keveréket kell 

választaniuk. A vödrös-konténeres termesztésnél ezt kiegészítjük még 

a legdurvább, 0-45-ös szálas tőzeggel is, a gyökérzet jobb levegőzö�sé-

gének biztosítása érdekében. Természetesen a különböző cégeknél 

ezek a mére�artományok kis mértékben eltérhetnek egymástól. Azt, 

hogy az ado� zsákban konkrétan milyen típusú és összetételű keverék 

van, azt a zsákok hátoldalán található táblázatból kell kiolvasnunk. 

Nem egységes a konkrét termék jelölésére használt betű-, szám-, vagy 

szín-kód sem, amit a zsákok elején vagy oldalán kell megkeresnünk. 

Használjunk „koktélokat” 

Az egyik leggyakoribb probléma évről évre a palántadőlés. Mivel ezt 

a tünetet többféle kórokozó is kiválthatja, nem elegendő a palántane-

veléshez használt magházföldet egyféle gombaölő szerrel fertőtleníte-

ni. Lehet, hogy a 2-3-féle méregdrága szer együ�es használata pazar-

lásnak tűnik, de ha figyelembe vesszük az esetleges károkat, amit 

elkerülhetünk, nagyon megéri. Nálunk jól bevált a Previcur 20 ml + 

Fundazol 10 gr + Ridomil Gold MZ 25 gr keverék 10 liter vízhez. Ez 

kb. 3-4 m2 palántanevelő felület egyszeri beöntözésére elegendő. Fon-

tos, hogy a talaj előzőleg nedves legyen, mert különben a vegyszerün-

ket a talaj felső (vékony) rétege magába szippantja, s így az nem tudja 

kifejteni a hatását az alsóbb rétegekben. 

A túl jó se jó! Ügyeljünk a magházföld EC értékére. A túl magas sótar-

talom ugyanis gátolja a magvak csírázását. Az egyik gazdánál megtör-

tént, hogy a magházföld pótlólagos megműtrágyázása mia� a kelés 

addig nem indult be, míg bő vízzel át nem mosa�uk azt. inkább le-

gyen egy kicsit sovány, tápanyagokban kevésbé gazdag a földkeveré-

künk. A későbbiekben az esetlegesen hiányzó tápanyagokat tápoldat 

formájában pótolhatjuk. A tápoldatozásnál ügyeljünk a megfelelő 

töménységre: 10 liter vízbe 2,5 dkg műtrágyánál ne tegyünk többet, 

uborka esetében pedig 1,5-2 dkg a felső határ. 

Gál István, a "Pro Agricultura Carpatika" Alapítvány  

szaktanácsadója 



 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Üdvözöl jük községünk újszülöt te i tÜdvözöl jük községünk újszülöt te i tÜdvözöl jük községünk újszülöt te i tÜdvözöl jük községünk újszülöt te i t     
2013 DECEMBER2013 DECEMBER2013 DECEMBER2013 DECEMBER    

    
Farkas Nikoletta (Sumna 22)Farkas Nikoletta (Sumna 22)Farkas Nikoletta (Sumna 22)Farkas Nikoletta (Sumna 22)    
Katona Roland (Rákóczy 11)Katona Roland (Rákóczy 11)Katona Roland (Rákóczy 11)Katona Roland (Rákóczy 11)    
Miskolci Milán (Kékpatak 31)Miskolci Milán (Kékpatak 31)Miskolci Milán (Kékpatak 31)Miskolci Milán (Kékpatak 31)    
Benedek Roland (Rákóczy 25)Benedek Roland (Rákóczy 25)Benedek Roland (Rákóczy 25)Benedek Roland (Rákóczy 25)    
    

    

2014 JANUÁR2014 JANUÁR2014 JANUÁR2014 JANUÁR    
    
Sponták Veronika (Tavasz 29)Sponták Veronika (Tavasz 29)Sponták Veronika (Tavasz 29)Sponták Veronika (Tavasz 29)    
Pap Károly  (Juzsna 12)Pap Károly  (Juzsna 12)Pap Károly  (Juzsna 12)Pap Károly  (Juzsna 12)    
Váradi Ilona (Juzsna 3)Váradi Ilona (Juzsna 3)Váradi Ilona (Juzsna 3)Váradi Ilona (Juzsna 3)    
Szanyi MartinSzanyi MartinSzanyi MartinSzanyi Martin----Levente (Ady E. 15)Levente (Ady E. 15)Levente (Ady E. 15)Levente (Ady E. 15)    
Lakatos Krisztina (Sumna 12)Lakatos Krisztina (Sumna 12)Lakatos Krisztina (Sumna 12)Lakatos Krisztina (Sumna 12)    
Szanyi Vivien (Felvég 17)Szanyi Vivien (Felvég 17)Szanyi Vivien (Felvég 17)Szanyi Vivien (Felvég 17)    

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

Köszöntők 

A Nagydobronyi Községi Tanács 

ezúton szeretné köszönteni   

azokat a munkatársait és  

képviselőit, akik  

nemrégiben ünnepelték/ünneplik  

születésnapjukat:  

Ráti ÉvaRáti ÉvaRáti ÉvaRáti Éva    

Csicsó AndreaCsicsó AndreaCsicsó AndreaCsicsó Andrea    

Hidi ErzsébetHidi ErzsébetHidi ErzsébetHidi Erzsébet    

    

Búcsúzunk  fa lunk e lhunyta i tó lBúcsúzunk  fa lunk e lhunyta i tó lBúcsúzunk  fa lunk e lhunyta i tó lBúcsúzunk  fa lunk e lhunyta i tó l     
2013 DECEMBER2013 DECEMBER2013 DECEMBER2013 DECEMBER    
Katona Emil  (Tábla 6)Katona Emil  (Tábla 6)Katona Emil  (Tábla 6)Katona Emil  (Tábla 6)    

Katona Erzsébet (Kisdobronyi 104)Katona Erzsébet (Kisdobronyi 104)Katona Erzsébet (Kisdobronyi 104)Katona Erzsébet (Kisdobronyi 104)    
Szilvási József (Kistemető 15)Szilvási József (Kistemető 15)Szilvási József (Kistemető 15)Szilvási József (Kistemető 15)    

Lakatos József (Sumna)Lakatos József (Sumna)Lakatos József (Sumna)Lakatos József (Sumna)    
Lakatos Irén (Sumna)Lakatos Irén (Sumna)Lakatos Irén (Sumna)Lakatos Irén (Sumna)    

    
2014 JANUÁR2014 JANUÁR2014 JANUÁR2014 JANUÁR    

Katona Margit (Kisdobronyi ú. 69)Katona Margit (Kisdobronyi ú. 69)Katona Margit (Kisdobronyi ú. 69)Katona Margit (Kisdobronyi ú. 69)    
Szanyi Erzsébet (Tábla ú. 52)Szanyi Erzsébet (Tábla ú. 52)Szanyi Erzsébet (Tábla ú. 52)Szanyi Erzsébet (Tábla ú. 52)    
Molnár Ferenc (Csongori ú. 92)Molnár Ferenc (Csongori ú. 92)Molnár Ferenc (Csongori ú. 92)Molnár Ferenc (Csongori ú. 92)    
Balog József (Kossuth ú. 11)Balog József (Kossuth ú. 11)Balog József (Kossuth ú. 11)Balog József (Kossuth ú. 11)    
Katona Mária (Kossuth ú. 95)Katona Mária (Kossuth ú. 95)Katona Mária (Kossuth ú. 95)Katona Mária (Kossuth ú. 95)    
Balog Borbála (Felvég ú. 10)Balog Borbála (Felvég ú. 10)Balog Borbála (Felvég ú. 10)Balog Borbála (Felvég ú. 10)    

Molnár P. Kálmán (Kistemető 2)Molnár P. Kálmán (Kistemető 2)Molnár P. Kálmán (Kistemető 2)Molnár P. Kálmán (Kistemető 2)    

A „SZERET”A „SZERET”A „SZERET”A „SZERET”    
    

Atyám adj örök Karácsonyt, 

Az emberi szívekbe. 
Mert Szeretet által, 

Juthatunk győzelemre, 

A Szeretet építő ereje, 
Teszi a világot helyére. 
Megmarad e három, 

Hit, Remény, Szeretet. 
Pokol kapui sem árthatnak, 
Mert a Sátán legyőzetett.    

H. Mária, 2013.  DecemberH. Mária, 2013.  DecemberH. Mária, 2013.  DecemberH. Mária, 2013.  December 

Megemlékezés Péter bácsiról 

 "Boldogok az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyer-

nek" (Máté 5:7)  

Pieter van Driel, ahogyan itt Nagydobronyban ismertük, Péter 
bácsi 1926. augusztus 20-án született a hollandiai 
Middelharnisban. Elődei hugenották voltak, akik Franciaor-

szágból menekültek Hol-
landiába az üldözés miatt. 
Péter bácsi tanárként dol-
gozott, majd 40 évig isko-
laigazgató volt. A Delfti 
Református Gyülekezet 
presbitereként és diakónu-
saként a 70-es évektől 
látogatta a volt szocialista 
országok magyar reformá-
tus gyülekezeteit Erdély-
ben, Felvidéken, a Vajda-
ságban. 1976-ban jött elő-
ször Kárpátaljára, ekkor 

szembesült azzal a ténnyel, hogy a református egyházban 
nincsenek sem Bibliák, sem énekeskönyvek, sőt a határon 
tilos bármilyen vallásos irodalom behozatala.  
 
A 80-as években az ő közreműködésével kezdődött meg a 
bibliaterjesztés a Kárpát- Medencében. Így került Kárpátaljára 
az ő szervezésében a Stichting Hulp Oost-Europa segélyszer-
vezet adományaként sok ezer magyar nyelvű Biblia, külön a 
gyengén látók számára nagyméretű, nagybetűs Bibliákkal 
együtt. Később kaptunk a gyerekek számára Ingwersen-féle 
magyarázó szöveggel ellátott Bibliákat és a kétkötetes színes 

gyermekbibliákat. Később érkeztek a kárpátaljai ref, gyüleke-
zetekbe a "Jertek, énekeljünk" c. gyermekénekeskönyvek, 
majd pedig az új Magyar Református Énekeskönyvek. De 
ezenkívül több mint 30 tonna magyar, orosz, ukrán, moldáv, 
örmény stb. nyelvű egyházi irodalmat küldött a volt Szovjet-
unió területére. Hála legyen Istennek, hogy a Nagydobronyi 

református gyülekezet is kivette a részét a Bibliák terjesztésé-
ben, a postáról csomagok ezrei indultak útnak, hogy a szomja-
zó lelkek az élet vizét ihassák. 
A Péter bácsi által képviselt Stichting HOE segélyszervezet 
támogatásával épült fel az Irgalmas Samaritánus Református 
Egészségügyi Gyermekotthon Nagydobronyban. Péter bácsi 
segített az Alapítványon keresztül református templomok 
építésében Tiszaújfaluban, Baktán, Bakosban, Csapon. A ci-
gány reformátusok számára négy templomot építettek 
Szernyén, Nagydobronyban, Kisdobronyban és Gáton. 
Ugyancsak részt vett a templomfelújításokban Csepében, 
Szürtén, Makkosjánosiban és Feketeardóban. Részt vett a 
parókiaépítésekben és felújításokban Bátfán, Botfalván, 
Palágykomorócon, Nagydobronyban, Kisdobronyban, 
Tiszaágteleken, Szürtén, stb. Péter bácsi ott volt mind a négy 

református gimnázium indulásánál és a későbbiekben is segí-
tette a működésüket. Kórházak felszerelésében és berendezési 
tárgyak beszerzésében is részt vett Csapon, Nagydobronyban, 
Nagyszőlősön, Huszton, a munkácsi gyermekkórházban, és 
számos elmegyógyintézetnél, állami árvaházaknál. Ő általa 
indult be a Beregszászi Kálvin Nyomda. 
 
Évente 4-5 alkalommal látogatott el a nagydobronyi gyermek-
otthonba, elmondása szerint itt érezte magát "otthon". Amikor 
eljött, mindig eljött a vasárnapi istentiszteletre. Amíg ereje 
engedte, Szolyván a kis református gyülekezetet is felkereste. 

Utoljára 2013 novembe-
rében volt Kárpátalján, 
Nagydobronyban, bár 
orvosai már két évvel 
ezelőtt eltiltották az 
utazástól, ennek ellené-
re még nyolcszor ült 
repülőre. Még december 
16-án üdvözlő lapot 

adott fel, amelyben minden kedves ismerősének Áldott Kará-
csonyi Ünnepeket kívánt. 
2013. december 24-én, karácsony szent estéjén Péter bácsi, az 
Úr Jézus szolgája megtért Teremtőjéhez. Élete alázatra, szere-
tetre, türelemre tanít. Még életében meghagyta, hogy temeté-
sén orgonán szólaljon meg a "Mindig velem Uram" kezdetű 
ének és a magyar Himnusz. Az volt a végakarata, hogy se 
virágot, se koszorút ne hozzanak a temetésére, koporsóját egy 
nagydobronyi szőttes borította.  
Temetése 2013. december 30-án volt Delft városában.  

 

"Az Úr szemei előtt drága az ő kegyeseinek  

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

Kis Sándor Kis Sándor Kis Sándor Kis Sándor (Tiszaágtelek, Fő út 58) és Hidi Bettina Hidi Bettina Hidi Bettina Hidi Bettina (Vásártér utca 23)   
(2014. január 11.) 

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

Február 4.-én ünnepli első születésnapját 

 

Molnár MilánMolnár MilánMolnár MilánMolnár Milán    
Ebből az alakalomból köszöntik szülei és 

testvére Natika! 

„„„„Egy éves lettél.Egy éves lettél.Egy éves lettél.Egy éves lettél.    

Kicsi gödrös kezed arcomba teszedKicsi gödrös kezed arcomba teszedKicsi gödrös kezed arcomba teszedKicsi gödrös kezed arcomba teszed    

Kedvesen, ha hozzád beszélek,Kedvesen, ha hozzád beszélek,Kedvesen, ha hozzád beszélek,Kedvesen, ha hozzád beszélek,    

tündér mosollyal porcelán arcodontündér mosollyal porcelán arcodontündér mosollyal porcelán arcodontündér mosollyal porcelán arcodon    

megpihensz egy percet.megpihensz egy percet.megpihensz egy percet.megpihensz egy percet.    

Egyetlen gyertyádat még elfújni nem,Egyetlen gyertyádat még elfújni nem,Egyetlen gyertyádat még elfújni nem,Egyetlen gyertyádat még elfújni nem,    

csak csodálni tudod,csak csodálni tudod,csak csodálni tudod,csak csodálni tudod,    

de apró kezeddel örömöd de apró kezeddel örömöd de apró kezeddel örömöd de apró kezeddel örömöd     

a tortába tapsolod.a tortába tapsolod.a tortába tapsolod.a tortába tapsolod.    

Január 10.-én ünnepelte első születésnapját 

Bara SanyikaBara SanyikaBara SanyikaBara Sanyika    
Ebből az alakalomból köszöntik őt, és 

kívánnak számára egészségben és szeretet-

ben gazdag Istentől megáldott hosszú, 

boldog életet, szülei, nagyszülei és család-

tagjai. 

    

Vár a mosoly és a dal, maradj mindig fiatal.Vár a mosoly és a dal, maradj mindig fiatal.Vár a mosoly és a dal, maradj mindig fiatal.Vár a mosoly és a dal, maradj mindig fiatal.    

Soha bánat ne érjen, hozzád rossz szó ne férjen.Soha bánat ne érjen, hozzád rossz szó ne férjen.Soha bánat ne érjen, hozzád rossz szó ne férjen.Soha bánat ne érjen, hozzád rossz szó ne férjen.    

Kicsi madár válladra vidáman repüljön,Kicsi madár válladra vidáman repüljön,Kicsi madár válladra vidáman repüljön,Kicsi madár válladra vidáman repüljön,    

Kacagó nótát csak Neked fütyüljön.Kacagó nótát csak Neked fütyüljön.Kacagó nótát csak Neked fütyüljön.Kacagó nótát csak Neked fütyüljön.    

Csillogó szemedből könny sose guruljon,Csillogó szemedből könny sose guruljon,Csillogó szemedből könny sose guruljon,Csillogó szemedből könny sose guruljon,    

Lágy tavaszi szellő arcodhoz simuljon.Lágy tavaszi szellő arcodhoz simuljon.Lágy tavaszi szellő arcodhoz simuljon.Lágy tavaszi szellő arcodhoz simuljon.    

Az igazi boldogság ne hagyjon el soha,Az igazi boldogság ne hagyjon el soha,Az igazi boldogság ne hagyjon el soha,Az igazi boldogság ne hagyjon el soha,    

Kísérje utadat angyalok mosolya.Kísérje utadat angyalok mosolya.Kísérje utadat angyalok mosolya.Kísérje utadat angyalok mosolya.    

Február 8.-án ünnepli második születésnapját 

Vinda ÁrminVinda ÁrminVinda ÁrminVinda Ármin    
Ebből az alakalomból köszöntik szülei és 

nagyszülei. 

„Születés napodra mit is kívánjunk „Születés napodra mit is kívánjunk „Születés napodra mit is kívánjunk „Születés napodra mit is kívánjunk 

Neked,Neked,Neked,Neked,    

Adjon a jó Isten hosszú boldog életet.Adjon a jó Isten hosszú boldog életet.Adjon a jó Isten hosszú boldog életet.Adjon a jó Isten hosszú boldog életet.    

    

Ameddig a mi szívünk utolsót nem dobbanAmeddig a mi szívünk utolsót nem dobbanAmeddig a mi szívünk utolsót nem dobbanAmeddig a mi szívünk utolsót nem dobban    

Szeretünk téged kisfiam,Szeretünk téged kisfiam,Szeretünk téged kisfiam,Szeretünk téged kisfiam,    

mindenkinél jobban.mindenkinél jobban.mindenkinél jobban.mindenkinél jobban.    

Ne ismerj szenvedést, ne ismerj bánatotNe ismerj szenvedést, ne ismerj bánatotNe ismerj szenvedést, ne ismerj bánatotNe ismerj szenvedést, ne ismerj bánatot    

Adjon a sors neked igaz boldogságot,Adjon a sors neked igaz boldogságot,Adjon a sors neked igaz boldogságot,Adjon a sors neked igaz boldogságot,    

S hogyha bármi gond is ér,S hogyha bármi gond is ér,S hogyha bármi gond is ér,S hogyha bármi gond is ér,    

Tudd, hogy amíg mi vagyunkTudd, hogy amíg mi vagyunkTudd, hogy amíg mi vagyunkTudd, hogy amíg mi vagyunk    

Öröm és bajban melletted vagyunk…..Öröm és bajban melletted vagyunk…..Öröm és bajban melletted vagyunk…..Öröm és bajban melletted vagyunk…..    

Felhívás 

A gépjárművek kötelező műszaki szemléjének  2014-es évre szóló beosztása: 

Helyszín Nagydobrony, focipálya: 

2 0 1 4 . 0 2 . 1 3 .  1 0 . 0 0  ó r á t ó l   

2 0 1 4 . 0 4 . 0 2 .  1 0 . 0 0  ó r á t ó l   

2 0 1 4 . 0 6 . 1 7 .  1 0 . 0 0  ó r á t ó l   

2 0 1 4 . 0 8 . 2 8 .  1 0 . 0 0  ó r á t ó l   

2 0 1 4 . 1 0 . 1 4 .  1 0 . 0 0  ó r á t ó l   

2 0 1 4 . 1 2 . 0 9 .  1 0 . 0 0  ó r á t ó l   

A Községi tanács 2013-as összegzése: 

2013-ban a Nagydobronyi Községi Tanács  96 újszülö�et 

regisztrált, ebből 35 roma nemzetiségű. A halál esetek száma 

64 ebből 4 roma.  A tanácshoz 28 esküvő volt bejegyezve. 

3363 igazolás volt kiadva. Az összesíte� adatok alapján 

Nagydobrony lakossága 5774 fő, ebből hozzávetőlegesen 800 

roma.  

FELHIVÁS 

Az Ukrán Állami statisztikai hivatal kérésére akik jószágokkal 

rendelkeznek (sertés, szarvasmarha, ló) és ezek száma változik (ha 

eladnak vagy vesznek) kérjük jelezzék a községházán! 

Keresztelő Fiú Lány Összesen 

34 39 73 

Konfirmáció Fiú Lány Összesen 

35 32 67 

Esküvő 35 pár 

Temetés Férfi Nő Összesen: 

30 29 59 

Úrvacsorázók 
2013-ban 

Férfi Nő Összesen: 

1548 2637 4185 

A NAGYDOBRONYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 

2013-AS ÉVI STATISZTIKAI ADATAI 

 

 

 

 

 

 

 
14-el több keresztelés volt, mint temetés; 

184-el többen úrvacsoráztak, mint a 2012-es évben. 



 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Nagydobrony 

Cím: Nagydobrony, Csongor út 2. Tel.: 714-325,  

www.facebook.com/nagydobrony 

További érdekességek háttéranyagok, fényképek, videók: 
http://www.nagydobrony.com.ua 

Email: nagydobrony.lap@gmail.com 

WALENTA ISTVÁN 

Lapunk megjelenését  
támogatja a  

Nagydobronyi Községi  
Tanács  

és a  
Bethlen Gábor Alapkezelő 

Zrt. 

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 

 

 
HÖLGYEK- URAK FIGYELEM! ÚJ FODRÁSZ ÉS KOZMETIKAI SZALON NYÍLT! 

Várjuk leendő ügyfeleinket a Csongor út 59 szám alatt! BALOG ANETT, tel.: 050-04-75-281 

Koporsók és szemfedelek széles választékban Nagydobronyban ! ! !   
Ár: 700 hrivnyától 1500 hrivnyáig!  

Megtekinthetők a piac területén (előzetes egyeztetés után). Tel.szám: 098-9432-602 

A szemét díj befizetés minden csütörtökön és pénteken 8.00-12.00-ig a községháza épületében  
Szanyi Jánosnál. 

A 2014-es évre a szemétdíj nem változott tehát maradt 3 hr/hó/fő, a temető karbantartási díja pedig  
0,50 hr/hó/fő. Azok akik legkésőbb 2014. március 31-ig nem rendezik tartozásuk az első félévre azoktól a szemetet nem visszük el! 

Az alábbi listában szereplők (2013-as év) kérjük rendezzék tartozásukat . 


