
 

 

 

 

 

 

 

 

(az  e lmúlt  hónap legfontosabb híre i )  

További hírek: www.nagydobrony.com.ua 

KMKSZ tisztújító közgyűlés 

2014. március 8-án lezajlo� Nagydobronyban is a KMKSZ helyi alapszervezeté-

nek tisztújító közgyűlése.  A jubileumi (25 éves az alapszervezet) gyűlésen részt 

ve� Balog Lívia a KMKSZ Ungvári járási alapszervezetének elnöke, valamint Dudar 

Fanni az Ungvári Magyar Főkonzulátus munkatársa is.   

Az első napirendi pont az elnöki beszámoló volt. Őrhidi László elnök először is el-

mondta, hogy az alapszervezet taglétszáma növekede�, így jelenleg 1625 tagból áll. A 

továbbiakban felsorolta azokat a kulturális eseményeket amelyeket teljesen vagy rész-

ben az alapszerveze� szerveze�, támogato�. Ilyen volt az Illyés Gyula színházi elő-

adásának a látogatása, a táncház program, tanösvény felavatása, teleház átadás és a 

paprikás-krumpli fesztivál megrendezése. A pénzügyi beszámoló után Balog Lívia 

tarto� rövid beszédet az ukrajnai válságról valamint tanácsokat ado� a jelenlegi zűr-

zavaros helyzet kezelésére, hangoztatva az elhatárolódást bármelyik más politikai 

szerveze�ől. Beszélt a magyar országgyűlési választásokról is, mint mondta az eddigi 

adatok alapján Kárpátaljáról 60 000 honosítás történt, a választásra azonban mindösz-

sze 1500-an jelentkeztek.  Megemlíte�e a Keleti- Partnerség program fontosságát ami-

ből már Nagydobrony lakossága profitált (az óvoda nyílászáróinak és tetőszerkezeté-

nek teljes cseréje) és a jövőben is fog (az idén a Református Líceum tetőszerkezetét 

cserélik le) .  

A gyűlés további részében Varga Sándor magyar tanár javaslatára létre szeretnének 

hozni egy elektronikus adatbázist az I. és II. világháborúban elese�ek névsorával, le-

hetőség szerint hozzá kapcsolva rövid történetekkel.  

Következe� a tisztújítás, ahol is a szabályoknak megfelelően a jelenlegi elnök lemon-

do� tisztségéről. A jelenlévő tagok javaslatára ismét Őrhidi Lászlónak szavaztak bizal-

mat újabb három évre. Az alelnöki tisztség betöltésére Walenta Istvánt és Bak Évát 

választo�a meg az alapszervezet.  A tisztújítást a tagok egyhangúlag megszavazták.  

A gyűlés végén Dudar Fanni a konzulátus képviseletében tarto� rövid tájékoztatót a 

szavazással kapcsolatban, valamint válaszolt egyéb más konzulátussal kapcsolatos 

kérdésre is. 

55 éves korig hívhatják be a tiszteket Ukraj-

nában. A részleges mobilizáció érinti Kárpát-

alját is. A mozgósításra az államfő rendeletének 

hatályba lépését követő 45 napon át kerül sor. 

A mozgósítási direktíva és az operatív parancs-

nokság, az államfő rendeletének végrehajtása 

céljából a hadkiegészítő parancsnokság szemé-

lyi állományát a háborús időknek megfelelően 

töltö�ék fel. Emia� katonai szolgálatra hívtak 

be ide 47 tisztet, akik már szolgálatot teljesí-

te�ek Ukrajna fegyveres erőinél, illetve más 

fegyveres testületeknél. Ők mindannyian a 

Beregszászi Egyesíte� Hadkiegészítő Parancs-

nokság bázisán teljesítenek majd szolgálatot. E 

személyek számára fenntartják munkahelyei-

ket. Bérezésük az állami költségvetésből törté-

nik, a hatályos jogszabályok szerint. Teljes 

mozgósítás esetén 19 éves kortól hívhatnak be 

katonának polgárokat. Tartalékállományban 

lévő katonákat, őrmestereket 45, tiszteket 55 

éves korig. 

EU-nagykövet: év végéig aláírják a társulás 

gazdasági részét (is). Konsztantyin Jeliszejev, 

az Európai Unió ukrajnai képviselője előrejel-

zése szerint Ukrajna és az EU még az idei év 

végéig aláírhatja az unióval való társulási 

egyezmény gazdasági részét.A diplomata azt is 

hozzáte�e, hogy a politikai rész aláírása márci-

us 21-ére van tervezve. A dokumentum tartal-

mazza Ukrajna területi egységének biztosítását, 

a határok sérthetetlenségét és biztonságát. 

Kijev nem fogadja el a Krím orosz elcsatolá-

sát. Ukrajna törvénytelennek tartja és nem 

fogadja el azt a Moszkvában kedden aláírt 

orosz-krími államközi megállapodást, amely 

szerint a Krími Köztársaság és Szevasztopol 

csatlakozik az Oroszországi Föderációhoz - 

közölte a kijevi külügyminisztérium szóvivője. 

Az ukránok zöme nem fogna fegyvert a hazá-

jáért. A felte� kérdésre eddig több mint ki-

lencezer szavazat érkeze�. Az olvasók 66 szá-

zaléka a három lehetséges válasz közül azt 

tarto�a a legszimpatikusabbnak, hogy „Én nem 

akarok harcolni”. A válaszadók 4 százaléka 

még gondolkozik a dolgon, de előbb még a 

családja véleményét is kikérné. Az internetes 

felmérés résztvevőinek mindössze harminc 

százaléka nyilatkozo� úgy, hogy minden kö-

rülmények közö� kész fegyvert ragadni. 

Többször órákig nem lesz tévéadás április-

ban. 2014 tavaszán az Antenna Hungária 

folytatja a digitális földfelszíni televíziós (DVB-

T) hálózatok fejlesztését, a cég a nyár folyamán 

a meglévő három multiplexen túl további ke�ő 

multiplex (D és E jelű) országos elindítását 

tervezi.A fejlesztés keretében az Antenna Hun-

gária június végéig számos telephelyén telepí-

tési munkákat végez, mely kihat a digitális 

földfelszíni televíziós és analóg rádiós szolgál-

tatások elérhetőségére is. 

A Jobb Szektor elítéli a vereckei emlékmű 

felgyújtását. Elítéli a vereckei magyar honfog-

lalási emlékmű hétfői felgyújtását Olekszandr 

Szacsko, a kárpátaljai Jobb Szektor (PSZ) veze-

tője, aki a kárpátaljai és ukrajnai helyzet desta-

bilizálására irányuló kísérletként értékeli az 

emlékjel elleni támadást. 

Csökkentené az ukrán export vámját az EU.  

A javaslat értelmében csökkentenék az uniós 

belső piacra irányuló ukrán export vámterheit, 

évi ötszáz millió euró értékben. "Egyoldalú 

gazdasági lépések sorozatára teszünk javasla-

tot". Amennyiben a javaslat még áprilisban 

megkapja a jóváhagyást, az intézkedés június-

ban hatályba léphet. A vámkönnyítés a múlt 

héten bejelente� segítségnyújtási csomag része. 

Üzemanyagot loptak Nagydobronynál.  

Ismeretlen személyek meglékelték a Csongor 

és Nagydobrony közö� húzódó csővezetéket, 

adta hírül a megyei katasztrófa-elhárítás sajtó-

szolgálata. A tájékoztatás szerint az ügyeske-

dők közel egy méter mély gödröt vájtak a 

műveletükhöz. A kiérkező operatív egységek 

és a rendőrök már csak a lopás tényét tudták 

rögzíteni, senkit nem találtak a helyszínen. Bár 

a gödör színültig megtelt dízelolajjal, érdekes 

módon a szakértői vizsgálatok szerint nem 

történt környezetszennyezés.  

Fizetős le� a Magyar parlament. Magyar 

Igazolvánnyal vagy állampolgársággal is mini-

mum 1750 forintért tekinthetik meg a budapes-

ti Parlament épületét a kárpátaljai magyarok. A 

parlamenti látogatásra szolgáló belépő az EU 

állampolgárainak egységesen, tehát a magyaro-

kat is beleértve 1750, míg az unión kívüli ál-

lampolgárok számára 3500 forintba kerül. Ez 

azoknak jelenthet újdonságot, akik 2013 elő� 

jártak a magyar törvényhozás épületében. 

Akkor ugyanis a magyar állampolgárok, vala-

mint mindazok, akik a pénztárnál magyarul 

szólaltak meg, térítésmentesen kapha�ak belé-

pőkártyát. 

Külföldi autókra vonatkozó jogszabály-

módosítást kér a megyei tanács.  A Kárpátaljai 

Megyei Tanács az Isztambuli Egyezményre 

(1990) hivatkozva ezért arra kéri felhívásában a 

Legfelsőbb Tanácsot, hogy hosszabbítsa meg az 

országban való tartózkodás lehetséges időtarta-

mát a külföldi rendszámú gépkocsik számára. 

2013. március 5-én az Állami Határszolgálat 

módosíto�a a kereskedelmi gépjármű fogal-

mát, csökkentve az ilyen autók ukrajnai tartóz-

kodásának lehetséges időtartamát. A tartózko-

dási időtartam meghaladása mia� azóta szá-

mos tulajdonosnak kelle� több ezer hrivnyás 

büntetést fizetnie. Az ilyen eljárás nem mond-

ható törvényesnek, ugyanis az Isztambuli 

Egyezményben foglaltak alapján – melyhez 

Ukrajna 2004. március 24-én csatlakozo� – a 

külföldi cégek által bejegyze� autók egy évig 

tartózkodhatnának Ukrajnában. 

A Kárpátalja megyei tanács (közgyűlés) kép-

viselői Brenzovics Lászlót, a Kárpátaljai Ma-

gyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnökhe-

lye�esét választo�ák meg több mint kétharma-

dos többséggel a testület elnökének első he-

lye�esévé pénteken Ungváron. 

Nagydobronyi Rendvédelmi Szervezet 

Hirtelen ,meglepő módon megugrott a bűncselekmények száma községünkben az elmúlt 

hetekben, napokban! Március 21.-én reggelre is több lopás történt (hidak vasszerkezetének 

felszedése több ház előtt, valamint nagy területen elültetett facsemetéket húztak ki gyöke-

restől). Talán el kellene gondolkodni a község lakóinak, hogy megvédjék értékeiket és 

ennek érdekében össze kellene fogni!  

Tisztelt lakosság! A KEMÉNY MUNKÁVAL MEGMŰVELT FÖLDEK VÉDELME 

NEM FONTOS? 

 

TISZTELT VÁLLALKOZÓK! AZ IPARI LÉTESITMÉNYEK VÉDELME NEM 

FONTOS? 

Jellemzően majd csak akkor fognak elgondolkodni ezen az emberek, ha már késő lesz. Az 

Ukrajnában uralkodó zűrzavaros helyzetben az emberek sajnos már a rendőrség munkájára 

sem számíthatnak (eddig sem nagyon….). A Nagydobronyba beosztott körzeti rendőrt az 

elmúlt napokban a rendőrség „reformja” kapcsán elmozdították beosztásából! És ezt tudják 

azok is akik a bűncselekményeket elkövetik, azt is tudják, hogy a korábban működő pol-

gárőrség sincs már.  

 A felhívásunkra sajnos kevesen jelentek meg, mindössze harmincan az önvédelem, rend-

védelem szempontjából fontos gyűlésen. De így is sikerült megalakítani a tömörülést, 

melynek a megjelent tagok javaslatára a Nagydobronyi Rendvédelmi Szervezet nevet ad-

ták.  

Sokakban felmerül majd, hogy  ez is olyan lesz, mint a polgárőrség (egy fél évig működik, 

kezdeti nagy lelkesedéssel), és valóban lehet ilyen is, de ez Önöktől és  a tagoktól függ 

majd.  Annyi biztos, hogy a most megalakult szervezet alapjaiban más lesz, államilag bere-

gisztrált, a törvény által biztosított kereteken belül fog tevékenykedni (pl. fényképes iga-

zolvány minden tagnak, járőrszolgálat a falu területén, a közlekedési rendőrök munkájának 

megfigyelése stb).   

MINDEN NAGYDOBRONYI AKI MEG AKARJA VÉDENI A FALUJÁT, ÉRTÉKEIT, 

CSALÁDJÁT  

önkéntes alapon beléphet.  

AMINT HIVATALOSAN IS BEREGISZTRÁLTUK A SZERVEZETET, ÚJABB TO-

BORZÓ GYÜLÉST HIVUNK ÖSSZE!  
(erről időben értesítünk majd mindenkit a nagydobrony.com.ua és a facebook.com/nagydobrony oldalon) 

Menyasszonyi ruhák, menyecskeruhák, koszorús– és kísérő 
valamint báli– és gyerekruhák széles választékban megvásá-

rolhatók és bérelhetők a legkedvezőbb áron.  
Különleges akciókkal várjuk a menyasszonyokat. 

KEDVES HÁZASULANDÓ FIATALOK! 
Kedves  érdeklődők és  leendő ügyfe le ink!  

       Esküvői  ruhaszalonunkba megérkeztek a  2014-as  év  legújabb model l je i .  

Ugyanitt működik virágüzletünk, ahol menyasz-
szonyi és alkalmi csokrokat, kitűzőket, és autó-

díszítést vállalunk. 

Nyitva tartás: hétfő-szombat 9:00– 18:00-ig. 

M Á R K U S  É V A  

Beregszászi járás,  

Bátyú, Vasút út  39 

Mob.: +380-976157675 

                                 

Kellemes Húsvéti Ünnepeket  

kívánunk minden  

olvasónknak!!! 
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Közérdekű infor mációk 

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.  

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

gazdakönyvbe. 

Az uborkaplánták ültetéséről - A talaj előkészítése 

A szervestrágyázást és a talajforgatást a gazdák többsége még a 

tél beállta előtt elvégezte. Ha nincs elővetemény (retek, saláta, 

hagyma stb.), akkor könnyű dolgunk van. Az ilyen talajból vi-

szonylag könnyen kialakíthatjuk motorkapával (frezával), de 

akár kézi kapával és gereblyével is a szükséges morzsalékos ta-

lajszerkezetet az ültetéshez. Jóval nehezebb dolgunk van a fent 

említett elővetemények után, mert az öntözésektől, taposástól a 

talajszerkezet elég rögös lesz. Ahol gondot jelenhet a magas ta-

lajvízszint, feltétlenül szükséges, de máshol is tanácsos bakhátat 

készíteni. Ezen kívül a megnövelt talajfelszín-felület lehetővé 

teszi a talaj jobb felmelegedését, ami az uborkánál nagyon fon-

tos. 

A télen is fedett fóliaházak talaja általában tavaszra nagyon kiszárad. 

Az ilyen talajt az ültetés előtt 5-10 nappal fel kell tölteni nedvesség-

gel (vízzel). Ugyanis a száraz talajba ültetett palántákat nagyon ne-

héz lesz öntözni. Ez azért van, mert az ilyen száraz, poros talajszer-

kezet rossz vízvezető. Még a csekély vízmennyiségtől is a palánták 

körül egy túlöntözött zóna alakul ki. Ebben először szinte megfullad-

nak a gyökerek, majd hirtelen kiszáradva szinte egy vályog-tömbbé 

válik az ilyen talaj. 

 A talaj előkészítéshez tartozik még a megfelelő talajhőmérséklet 

biztosítása. Az uborkapalántákat csak olyan talajba szabad kiültetni, 

amelynek a hőmérséklete 10-15 cm mélységben még a hajnali órák-

ban sem megy 15,0C alá. 

A palánták előkészítése 

A tervezett kiültetés előtt 4-5 nappal a palántákat fokozatosan hozzá 

kell szoktatni a kiültetés utáni viszonyokhoz. Edzésnek csak egy kis 

jóindulattal nevezhető ez a folyamat, hisz a vízmegvonást kalciumhi-

ányos és só-kártételes tünetekhez, míg a 12,0C alá vitt hőmérséklet 

gyökérpusztuláshoz vezethet. E helyett fokozott szellőztetéssel, a 

palánták szétrakásával, az éjszakai hőmérséklet 15,0C -on tartásával 

készíthetjük elő a palántákat a stresszmentes kiültetéshez. 

Amennyiben valamilyen oknál fogva nem tudjuk idejében kiültetni a 

palántákat, a felnyurgulás megakadályozására a vízmegvonás helyett 

használjunk inkább 1/2–1/3 töménységű réztartalmú permetszereket 

(pl. Fórum R, Champion stb.) 

Ültetés 

Az ültetéskor a legfontosabb 

teendőnk, hogy megakadá-

lyozzuk a palánták gyökérze-

tének a pusztulását, sőt meg-

felelő feltételek biztosításával 

minél intenzívebb növekedés-

re serkentsük. Ehhez a fent 

említett, megfelelően magas 

talajhőmérséklet, valamint könnyen felvehető foszfor szükséges. A 

palántákat az úgynevezett starteres tápoldatba rakjuk (1–1,5 dkg/10 

liter víz) úgy, hogy az éppen befedje a cserepeket (poharakat). Né-

hány perc alatt így a palántaföld megszívja magát ezzel a foszfor dús 

tápoldattal, biztosítva számára a tápanyagokat a legkritikusabb idő-

szakban. A kiütetés utáni beiszapoló öntözést lehetőleg langyos, 15–

20,0C -os vízzel végezzük. 

A palántákat nem szabad túl mélyre ültetni, ugyanis ez gyökérpusz-

tuláshoz és tőbetegségekhez vezethet. A nagykönyv szerint a gyökér-

nyaki résznek nem volna szabad a fólia talajával érintkeznie, a táp-

kocka tetejének 1–1,5 cm-rel a talajfelszín fölött kellene maradnia. 

Rendkívüli esetben, amikor a palántáink nagyon megnyúltak, s nem 

bírnák ki az álló ültetést, ültethetjük fektetve is. Ilyenkor ügyeljünk 

arra, hogy a sziklevél mindenképpen a felszínen maradjon. A gyö-

kérnyaki rész befertőződésének megakadályozására a palántaneve-

lésnél már ismertetett szerekkel védekezhetünk. Praktikus módszer, 

amikor a szükséges szermennyiséget poharazás helyett háti permete-

zőgépekkel juttatjuk ki a palánták tövéhez. Természetesen ilyenkor 

ki kell venni a porlasztót, hogy könnyebben és egy sugárban menjen 

a permetlé. 

 

A begyökerezési időszak 

A kiültetés utáni első héten a csepegtetőszalagok helyett érdemesebb 

az öntözőkannával öntözni az állományt. Ugyanis gyakran előfordul, 

hogy annak ellenére mutatnak vízhiányos tüneteket a kiültetett pa-

lánták, hogy a talaj megfelelően nedvesnek tűnik. Ez azért van, mert 

az uborka gyökérzete még nem nőtt ki a palántaföldből, továbbra is 

főleg onnan veszi fel a vizet és a tápanyagot. S hiába adunk a cse-

pegtetőszalagon keresztül elvileg elegendő, sőt sokszor még túl sok 

vizet is, a palántáink nagyon hamar elhasználják a saját kis szűk 

gyökérzónájukból a vizet, s „szomjan halnak a folyó közepén”. 

 

5-7 nap múlva aztán elkezdhetjük a rendszeres tápoldatozást. A táp-

oldatok összetételére és mennyiségére vannak ugyan általános szabá-

lyok, de a legfőbb szabály az, hogy folyamatosan igazítsuk azt a 

növények igényeihez. De ezzel már a következő cikkünkben fogunk 

foglalkozni. 

 

Gál István verbőci gazdálkodó, a "Pro Agricultura Carpatika" Ala-

pítvány szaktanácsadója 

Tarasz Sevcsenkóra emlékeztek Nagydobronyban 

Tarasz Sevcsenko születésének 200. évfordulóját méltatta március 13-án a 

Nagydobronyi Kultúrház és Könyvtár. Az ukrán költészet egyik legismertebb és leg-

kiemelkedőbb alakjának irodalmi és társadalmi jelentőségéről, próféta szerepéről 

tudhattak meg többet a jelenlévők. A Tarasz Sevcsenko és Petőfi Sándor életében, 

költészetében megbúvó párhuzamokra már több irodalomtörténész felfigyelt. Az 

életút hasonlósága, a szabadságvágy, a nemzeti felszabadító mozgalmak hírnökei-

ként örökre bevésték magukat a nemzeti és 

egyetemes irodalom kőtáblájába.   

E neves nap alkalmából a  Nagydobronyi Kultúrház növendékei és az ungvári járás 

több könyvtára egyszerre szavalta (élő internetes kapcsolatban) Tarasz Sevcsenkó, 

N. N. (Мені тринадцятий минало...") című versét, valamint Iván Inna előadásában 

a Реве та стогне Дніпр широкий című vers hangzott el. Az élő versmondásban részt 

vett a Téglási, Nagy Lázi, Kereknyei, Szerednyei és Nagydobronyi könyvtár is.  

Kerek erdőn jártam 

Kék ibolyát láttam. 

El akart hervadni 

Meg szabad-e locsolni? 

 

Én kis kertész legény vagyok, 

Rózsavízzel locsolkodok. 

Úgy locsolom a lányokat, 

Mint kertész a virágokat. 
 

Kelj föl párnáidról, szép ibolyavirág, 

Nézz ki az ablakon, milyen szép a világ! 

Megöntözlek szépen az ég harmatával, 

Teljék a tarisznya szép piros tojással! 

 

Zöld erdőben jártam, 

Két őzikét láttam. 

Az egyik kacsintott, 

Ide a forintot! 

 

Én még kicsi vagyok, 

Verset nem tudok. 

Majd jönnek a nagyok, 

Mondanak azok. 

Ajtó mellett állok, 

Piros tojást várok. 

Ha nem adják párjával, 

Elszökök a lányával! 

 

Jó reggelt, jó reggelt, 

Kedves liliomszál, 

Megöntözlek rózsavízzel, 

Hogy ne hervadozzál. 

Kerek erdőn jártam, 

Piros tojást láttam, 

Bárány húzta rengő kocsin, 

Mindjárt ideszálltam. 

Nesze hát rózsavíz, 

Gyöngyöm, gyöngyvirágom. 

Hol a tojás, piros tojás? 

Tarisznyámba várom! 

 
 

Ákom-bákom, berkenye; 

Szagos húsvét reggele. 

Leöntjük a virágot, 

Visszük már a kalácsot. 

 

Korán reggel útra keltem, 

Se nem ittam, se nem ettem. 

Tarisznya húzza a vállam, 

Térdig kopott már a lábam. 

Bejártam a fél világot, 

Láttam sok-sok szép virágot. 

A legszebbre most találtam, 

Hogy öntözzem, alig vártam. 

Piros tojás, fehér nyuszi, 

Locsolásért jár egy puszi. 

 

Nyalka legény vagyok, 

Lányokhoz indulok. 

Mert ma minden lánynak 

Rózsavizet hozok. 

Megöntözzem őket, 

Mint a virágokat, 

Nem venném lelkemre, 

Hogy elhervadjanak. 

Ám e fontos munkám 

Ingyen nem tehetem, 

Cserébe a hímes tojást 

Sorra  ide kérem. 

Zöld erdőben jártam véled 

Kezem erre-arra téved 

Úgy éreztem, nem vagy nedves 

Meglocsolhatlak-e kedves? 

 

Pálinkás jó reggelt kívánok e háznak, 

Főképp a dolgos szülők jól nevelt lányá-
nak! 

Elmondom én gyorsan jövetelem célját: 

Megöntözöm most a környék legszebb 
lányát. 

Kívánok e háznak hát mindenből eleget, 

Főképp békességet, egészséget és szerete-
tet! 

 

Itt a húsvét, eljött végre, 

A szép lányok örömére. 

Mert a lányok szép virágok, 

Illatos víz illik rájuk. 

Kit húsvétkor nem locsolnak, 

Hervadt virág lesz már holnap. 

Ne fuss el hát, szép virágom, 

Locsolásért csók jár, három! 

 

 

Locsoló versek 
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Üdvözöljük községünk újszülötte i t  

Baksa Johanna (Tavasz u.) 
Ámit Dzsesztin (Sumna u. 39) 

Pap Krisztián (Sumna u. 4) 
Badó László (Kisdobronyi u. 125) 

Ráti Barbara (Garb u. 26) 
Lakatos Elvira (Sumna u. 8) 

Hidi Bianka (Zrinyi u. 8) 

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:  

 

Bátyi László 
 

Búcsúzunk  fa lunk e lhunytaitó l  

Katona Jolán (Internacionalna u. 18) 
Kupás István (Kistemető u. 7) 
Jermolova Margit (Béke u. 17) 

Balog János (Felvég u. 10) 
Nagy Erzsébet (Égér u. 50) 

Feltámadás 
 

Istenem add meg azt nékünk 

Hogy kevélyekké ne legyünk, 

Hanem töredelmes szívvel, 

És a bűnbánó lélekkel 

Várjuk a Feltámadás örömét 

Alázatos Jézusunk főművét. 

Ha ezt elfogadja szeretetünk, 

Az Élet királya lakozni fog bennünk. 

H. Mária, 2014.  Március 

Húsvétra 

 "Ne féljetek. A Názáreti Jézust keresitek, aki megfeszí�ete�; 

föltámado�, nincsen i�; ímé a hely, ahová őt helyezék. De 

menjetek el, mondjátok meg az ő tanítványainak és Péter-

nek, hogy elő�etek megyen Galileába; o� meglátjátok őt, 

amint megmondo�a néktek." (Márk 16:6-7) " (Máté 5:7)  
 

Ha valaki meghal, az élet nem állhat meg, folyik tovább. 

Akiket csak távolról érint valakinek a halála, hamar 

napirendre tér felette. A sokaság, akiket elhitettek a 

vezetők, tudomásul vette, hogy pénteken három go-

nosztevőt kivégeztek. Megérdemelték, - így gondol-

ták az ünnepre összegyűlt tömegből sokan. De nem 

ezért jöttek Jeruzsálembe.  Jövetelük célja a húsvét 

megünneplése volt, Együtt volt a család, az ismerő-

sök, közösen elfogyasztották a húsvéti bárányt a tör-

vény előírása szerint, el is felejtették volna az egé-

szet, hiszen minden csoda csak három napig tart. 

   De valami különös dolog történt a hétnek első napján. 

Asszonyok voltak a temetőben, és azt mondták, hogy 

a Jézus sírja üres. Valami angyali jelenést is láttak. 

Először Jézus tanítványainak és külön Péternek 

mondták el a hírt. Az Emmausból való Kleofás és 

barátja is meghallották ugyanazt. De mindez olyan 

hihetetlennek tűnt előttük, hogy üres beszédnek tar-

tották. Még a legközelebbi tanítványok is, nemcsak a 

hitetlen Tamás. Nem is hitték el addig, amíg Jézus 

személyesen meg nem jelent és szemükre vetette 

hitetlenségüket. 

    Ki hitte el először, hogy Jézus feltámadt? Érdekes, 

hogy nem azok, akiknek háromszor megjelentette, 

hogy az ember Fiának szükség feltámadni harmadna-

pon a halálból, hanem azok hitték el, akik halálát 

okozták. A főpapok és a nép vezetői nagy pénzt ad-

tak az őröknek, hogy ne mondják senkinek, hogy 

angyal szállott le és elhengerítette a követ és Jézus 

nincs a sírban, hanem hazudják azt, hogy elaludtak 

és azalatt a tanítványok ellopták Jézus testét. 

    A Jézus feltámadásának híre kétezer éve az egész vilá-

gon elterjedt. Hozzánk is eljutott azoknak hiteles 

tanúbizonysága által, akik találkoztak a Feltámadot-

tal. Hogy fogadod ezt az örömhírt? Kételkedéssel, 

mint a tanítványok, vagy félelemmel, mint a főpa-

pok?  

   Abban a közösségben lehet Vele találkozni, ahol Ő 

megjelenik és megmutatja, hogy Ő él. Békességet ad 

a gyászolóknak, Szent Lelkét közli a tanítványaival, 

velük együtt jár, tanítja őket. Ma is ott van, ahol ket-

ten, vagy hárman egybegyűlnek az ő nevében, ma is 

gyógyítja a betegeket, megbocsátja a bűnöket, feltá-

masztja a halottakat. Jézus Krisztusé a hatalom 

mennyen és földön, tegnap és ma és örökké ugyan-

az.A mi feladatunk bizonyságot tenni a Jézus Krisz-

tus feltámadásáról. Nekünk is szól az Ő parancsa: 

"Menjetek el, és mondjátok meg." Már nem kell fél-

nünk senkitől és semmitől, mert aki feltámadott az 

megy előttünk, amint megígérte: "Ímé, én ti veletek 

vagyok mind a világ végezetéig" 

Istentől megáldott Feltámadás ünnepet kívánok min-

den kedves olvasónak! 

Testvéri szeretettel Horkay László.  

 

A napokban ünnepli első születésnapját 

Bátyi Aliz 

Ebből az alakalomból 

köszöntik szülei,  

nagyszülei és kereszt-

szülei 

„Születés napodra mit is kívánjunk Neked, 
Adjon a jó Isten hosszú boldog életet. 

Ameddig a mi szívünk utolsót nem dobban 
Szeretünk téged kisfiam, 

mindenkinél jobban. 
Ne ismerj szenvedést, ne ismerj bánatot 
Adjon a sors neked igaz boldogságot, 

S hogyha bármi gond is ér, 
Tudd, hogy amíg mi vagyunk 

Örömben és bajban melletted vagyunk….. 

Magyar rendszám, ukrán jogsi - Mi a teendő? 

Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke lakossági megkeresésre levélben 

fordult Pintér Sándorhoz, Magyarország belügyminiszteréhez, mely-

ben arról tájékoztatta, hogy a magyar rendszámú személygépkocsit 

vásárolt kárpátaljaiaktól a magyarországi közlekedés-rendészet ille-

tékesei az anyaország területén nem hajlandóak hiteles dokumen-

tumként elfogadni az ukrán jogosítványt. „Pénzbírság kiszabása 

mellett arra kötelezik a magyar rendszámú személygépkocsikkal 

közlekedő kárpátaljai autótulajdonosokat, hogy jogosítványukat 

honosítsák magyarra. A honosítás során viszont az Ukrajnában ki-

adott okiratot elveszik. Ebben az esetben viszont idehaza lehetnek 

gondjaik a gépkocsivezetőknek az ukrán közlekedésrendészettel.” 

 

A KMKSZ elnöke arra kérte a belügyminisztert, hogy járjon közben, 

és lehetőség szerint tegye lehetővé, hogy a kárpátaljai magyarok 

magyar rendszámú gépkocsival és ukrán jogosítvánnyal is közleked-

hessenek. 

Pintér Sándor belügyminiszter válaszlevelében a hatályos jogszabá-

lyokat ismertetve többek között a következőket közölte: „A fentiek 

alapján megítélésem szerint egy ukrán–magyar kettős állampolgár 

akkor lehet Magyarországon forgalomba helyezett jármű üzemben 

tartója, és vezetheti a járművet az ukrán hatóság által kiállított veze-

tői engedéllyel, ha Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelke-

zik, ugyanakkor a tényleges helyzetnek megfelelően bejelentette 

külföldi tartózkodási helyét is, melyet bármely okmányirodában 

megtehet. Ezt követően az ukrán hatóság által kiállított vezetői enge-

dély a magyarországi tartózkodás kezdetétől számított egy évig 

jogosítja járművezetésre, amely időszak minden egyes határátlé-

pést követően újra kezdődik.” 

Kárpátalja 

Felhívás 

1944 őszén Kárpátalján a legnagyobb mértékű etnikai tisztogatásra került sor annak 

érdekében, hogy a terület Szovjetunióhoz való csatolása zökkenőmentesen történjen 

meg.  

Kárpátalja városaiban a magyar és német katonaköteles korú férfilakosság „izolálásáról", 
eltávolításáról, elhurcolásáról az 1944. november 13-i dátummal ellátott, a 
„Városparancsnokság 2. számú parancsa" felzetű falragaszokról értesülhetett a lakosság. Ez-
zel vette kezdetét a becslések szerint 40 000 kárpátaljai, zömmel magyar férfi kálváriája. 

  A deportálásról, az elhurcoltakról 2014-ben 70. alkalommal emlékezik meg a kárpátaljai 
magyarság.  

Nagydobrony lakossága is megszenvedte a „háromnapos” kényszermunkát, ami közel négy-
száz férfi elhurcolását jelentette a szolyvai haláltáborba. A tábor poklát túlélő emberekre éve-
kig tartó kényszermunka várt a Szovjetunió belső területein.  Majd  százan soha nem tértek 
haza a szenvedések földjéről.  Az otthon maradt családtagok helyzete sem volt irigylésre mél-
tó. A gazdálkodás a nőkre, öregekre és a gyerekekre maradt. Aztán elkezdődött a 
szovjetizálás: beszolgáltatások, kuláklista, bekényszerítés a kolhozba. 

  70 év múltán sem felejthetjük el az akkor történteket, a magyarságuk miatt kínhalált szenve-
detteket, a meggyötört nagydobronyiakat. A KMKSZ Nagydobronyi Alapszervezete felhívás-
sal fordul a mai nagydobronyiakhoz, hogy a sztálini lágerekbe elhurcolt apáik, nagyapáik 
emlékét és emlékeit soha ne felejtsék el! Fontosnak tartjuk, hogy a jövő nemzedékek is tudja-
nak a „malenkij robot” szörnyűségeiről, embertelenségéről. Az elhurcoltak hozzátartozóit 
arra kérjük, hogy a családi emlékezet kincsestárából hívják elő elődeik szenvedéstörténetét, 
és mondják el ezt a fiataloknak! A KMKSZ-alapszervezet aktivistái útján kívánja összegyűj-
teni ezeket a történeteket, az utókor okulására. Kérünk mindenkit, segítsék gyűjtőmunkájukat, 
hogy elkészülhessen a sztálini terror nagydobronyi áldozatainak emlékkönyve! 

  Segítségüket előre is köszönjük! 

                                               A KMKSZ Nagydobronyi Alapszervezetének Elnöksége 

Nagydobronyi húsvétvárás  

Nagydobronyban igen-igen régi időktől fogva él egy sajátos, csakis erre a tele-

pülésre jellemző népszokás: a zöldágak állítása virágvasárnapon. A helybéliek 

levágnak egy ágat – legtöbbször fűzfáról – színes papírszalagokkal díszítik fel. De 

nem akárhol került-kerül sor erre, hanem csak a lányos házaknál, ahol egyéves kor-

tól kezdődően tizenkét-tizenhárom éves korig bezáróan lányok laknak. Igaz, koráb-

ban zöldággal díszítették azokat a házakat is, ahol ettől idősebb eladó lányok éltek.  

Eredetileg virágvasárnaptól nagypéntekig kellene kint lennie a kapun, de ma már 

akadnak, akik hamarabb leveszik, pedig ez a hagyománnyal összeegyeztethetetlen.   

A húsvéti ünnepkör legelterjedtebb hagyománya a locsolkózás. Már vasárnap dél-

után megkezdődött, amikor is a nagyobbacska legények udvarolni indultak, s a lá-

nyoktól hímestojást kaptak. Húsvéthétfőn ez folytatódott, elsősorban a rokonság 

körében, de bejárták sorra a falu lányos házait is, boldog ünnepeket kívánva. Érde-

kesség, hogy húsvét második napján a kisebb gyerekek, az óvodás korú legénykék 

sem maradtak távol a locsolkózástól és a "tojásszedéstől".   

Korábban a nyers tojásra viasszal rajzolták rá a mintát, vízbe hagymahéjat tettek, 

hozzá némi piros festéket adagoltak, felfőzték, és abba rakták bele az előre megraj-

zolt tojásokat. Később a tojásokat kiszedték a forró vízből, letörölték róla a viaszt, s 

így alakultak ki a piros alapon a fehér formák. Úgy akkoriban, mint ma a leginkább 

elterjedt díszítés a tulipános, és a rózsás. Jelenleg ezt az eljárást szinte nem alkal-

mazzák. Politúros festékkel viszik rá az ornamentikákat a hímesekre. Egyszerűen 

nem jut idő arra, hogy a régebbi technikát tiszteletben tartva, azzal bíbelődjenek.  

„Úgy tartották a régiek, hogy a húsvét gazdag ünnep, mind hagyományokban, 

mind ételekben. Igaz, közben nagyot változott a világ, manapság már a hímesek 

közé odakerülnek a csokoládéból készültek, meg egy pár hrivnya is, de a húsvéti 

locsolóversmondás évszázadok óta fennmaradt. Így volt ez régen, így van ez ma 

is …” 
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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  

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 kedden, 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 tartozásukat az első félévre, azoktól a 

szemetet nem visszük el! 

AKIK NEHÉZ ÉLETHELYZETBE KERÜLTEK 

Az Ungvári járásban, Nagydobronyban több mint három hónapja működik a szociális kiszolgá-

lás territoriális központjának osztálya, amely olyan hajlott korú embereknek nyújt akár fekvőbe-

teg-ellátást is, akik nehéz élethelyzetbe kerültek és külső segítségre szorulnak. Ez a kor követel-

ménye volt. A központ 20 rászoruló befogadására alkalmas. 

 

A központ Nagydobronyban a járási kór-

ház egykori belgyógyászati részlegének 

bázisán jött létre. Itt a holland jótékonysá-

gi alap képviselőinek támogatásával nagy-

javítást végeztek, kicserélték a nyílászáró-

kat, ajtókat, otthonos 2, 3, 4 ágyas szobá-

kat alakítottak ki. Berendezték az orvosi 

szobákat, az étkezdét, a mellékhelyisége-

ket. A napokban a holland jótékonysági 

alap képviselői a konyha berendezésén 

dolgoznak. Báthori Jószef az alap nevében 

arról biztosított, hogy ez nem az utolsó 

segítség, amit a részlegnek nyújtanak. 

Nemrég Úr Ferenc helyi vállalkozó egy mosógépet ajándékozott a központnak. 

Ráti Zsuzsanna, a részleg megbízott vezetője elmondta, az egészségügyi dolgozók minden tőlük 

telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a páciensek ne úgy érezzék magukat, mint a kórházban, 

hanem mintha otthon lennének. Természetesen, ez nem könnyű, ha figyelembe vesszük, hogy ide 

különböző szociális háttérrel kerülnek be az emberek. Olyanok vannak itt, akik más és más körül-

mények között elvesztették hozzátartozóikat. Valamennyien nehéz sorsúak. Épp ezért sajátos hozzá-

állást igényelnek. Az orvosok és a nővérek igyekeznek… 

Ivan Homovics, a szociális kiszolgálás ungvári territoriális központjának igazgatója elmondta, hogy 

jelenleg az általa irányított intézmény nyilvántartásában 1540 magányos hátrányos helyzetű ember 

szerepel. Ők mind szociális támogatást igényelnek. A központban három részleg működik: szociális 

segítség otthon, címre szóló pénzbeli segély és tárgyi juttatás megszervezése, ideiglenes tartózkodá-

sú részleg a szerednyei járási és a körzeti onokóci 

kórházban. A központ munkatársai végzettségüket 

tekintve pedagógusok, egészségügyi dolgozók, mű-

velődési szakemberek, vagyis olyan emberek, akik a 

magányos idősökkel beszélgetve megfelelő hang-

nemben tudnak társalogni, tanácsot adnak, vagy 

egészségügyi ellátásban részesítik őket. Megtalálni a 

magányos, beteg, tehetetlen embert, támogatni, fel-

ajánlani a szolgáltatásokat – ez a központ szociális 

dolgozóinak legfontosabb feladata. Mellesleg, járá-

sunkban a hasonló intézmények működtetésének van 

pozitív példája. Ezek egyike az irgalmas szamaritá-

nusok szeretetotthona, amely szintén 

Nagydobronyban található. 

A legfontosabb, mindent megtenni annak érdekében, hogy az itteni páciensek is védettnek érezzék 

magukat. A költségvetésben elkülönítették az ehhez szükséges pénzösszeget. 

 

Ung-Vidéki Hírek 

Nyomó János obsitlevele 

A hagyományos, régi parasztházak tisztaszobájában a bekereteze� családi fény-

képek, hímze� vagy üvegre feste� bibliai idézetek, dísztányérok melle� a falon 

kiemelt helyre került egykor a család valamelyik férfi tagjának színes obsitlevele. 

Obsitlevelet a katonaságból való elbocsátáskor kaptak a leszerelők. Ezek hivata-

los okiratok voltak, rendszerint nem voltak díszesek. A falra nem ezek kerültek, 

hanem előre gyárto�, színes nyomatok A3-asnál nagyobb méretben. 

Ezek már elég mutatósak, figyelemfelkeltőek voltak, 

méltóak arra, hogy a szoba díszei legyenek, felkelt-

hették a vendégek kíváncsiságát, és beszélgetés köz-

ben elindíthatták a háborús emlékek felidézését. 

Ilyen obsitleveleket vagy katonai emléklapokat béke-

időben is szereztek a volt honvédek. Viszont az első 

és második világháború résztvevőinek obsitlevelei 

valószínűleg sokkal értékesebbek voltak, tekintettel 

arra, hogy tulajdonosaik harctéri szolgálatát bizonyí-

tották. Még tíz vagy húsz évvel korábban is, amíg 

éltek a háborús résztvevők, sok második világhábo-

rús katonai emléket lehetett látni házaikban, szobáik-

ban. Aztán ezek is eltűntek, ma már többnyire rako-

dókba, kamrákba vagy a padlásokra kerülnek ezek a 

tárgyak. Az első világháborús obsitlevelek még 

ezeknél is korábban tűntek el, semmisültek meg. 

Éppen ezért rendkívüli egy ilyen katonai emléklap 

előkerülése.  

Nemrég egyik kolléganőm arról tájékoztatott, hogy 

családi ereklyeként őrzi dédapjának, néhai Nyomó Jánosnak a bekeretezett obsitlevelét. Az 

ilyen színes nyomatok közepére mindig egy álló vagy lovon ülő katonát rajzolt a nyomat terve-

zője. A fejrész üresen volt hagyva, hogy a tulajdonos a saját fényképét ragaszthassa oda. Sze-

rencsés esetben a fényképből kivágott fej arányosan illeszkedett a rajzolt katona méretéhez, de 

ez nem mindig sikerült. Nyomó János esetében ez viszonylag jól végrehajtott montázs lett. A 

színes nyomaton a katona alakját tölgylomb-koszorú övezi. Két felső sarkában az Osztrák- 

Magyar Monarchia császára, I. Ferenc József, és a Német Birodalom uralkodója, II. Vilmos 

babérkoszorús, zászlókkal és koronákkal ékesített arcképe kapott helyet. Az alsó sarkokba a 

Monarchia egyesített címere és a német birodalmi címer került. Köztük a felirat nemzeti szala-

gon: „Szövetséges hadjáratunk emlékére”. A két uralkodó között az évszám: 1914/15. Nem 

hiszem, hogy csupán ez a két év volt Nyomó János szolgálati ideje. Valószínűbb, hogy végig-

harcolta a háborút. Az évszám inkább a nyomatot megrendelő katonai vezetők vágyait fejezheti 

ki, akik a háború gyors lezárására számítottak. Egyébként a két uralkodó arcképe között az 

évszámon ott van keresztbe tett pálmaágak felett a félhold egy ötágú csillaggal, ami nyilván a 

harmadik szövetségest, Törökországot hivatott jelképezni. A jobb kezével tölgylombos sapkát 

lengető, baljával szuronyos puskát markoló katona alakja mögött bal felől ágyút, hátrébb tábori 

kórházat látunk, jobb felől viszont elesett katonákat, géppuskázó honvédeket, győzelmesen 

rohamozó huszárcsapatot és a hátráló ellenséget, valamint égő falut. Feje felett a németek büsz-

kesége, egy Zeppelin léghajó lebeg. Az egész kompozíció a korabeli szemlélők számára, akik 

nem jártak a háborúban, a hazafias propagandának megfelelően, mutatott egyfajta idealizált, 

rendezett, ünnepélyes képet a háborúról. Az obsitlevelek tulajdonosai természetesen tudták és 

talán el is mondták családtagjaiknak, vendégeiknek, hogy milyen a háború a valóságban. Mi-

lyen a lövészárok, a kézitusa, az üvöltő ágyúk, milyen volt az élet és méginkább a halál a fron-

ton. Talán Nyomó János is beszámolt minderről, ám az emlékek, az emlékek hordozóival 

együtt, lassan elhaltak. Ma már csak azt tudja a család e díszes kép egykori tulajdonosáról, 

hogy aranykezű asztalos volt, jó gazda, két gyermek édesapja, a falu megbecsült polgára. Mint 

asztalos az ő szakmai tudását dicséri, keze munkáját viseli a templomi padok egy része.  

Emlékezzünk tehát a nagy háború egyik nagydobronyi katonájára, talán hősére, Nyomó János-

ra. 

Varga Sándor magyartanár 

A mezőgazdásági gépjárművek kötelező műszaki szemléjének  2014-es évre szóló 

beosztása! Helyszín Nagydobrony, focipálya: 

2014.04.02. 10.00 órától   2014.06.17. 10.00 órától  

2014.08.28. 10.00 órától    2014.10.14. 10.00 órától  


