
 

 

 

 

 

 

 

 

 Ukrajnában problémássá alakult 
az oltóanyagokkal kapcsolatos 

helyzet: egyes régiókban a szükséges-
nél több van belőle, más régiókban 

azon hiánycikké vált. A problémával 
tisztában vannak mind az egészség-
ügyi minisztériumban mind pedig a 

parlamentben. A minisztérium közlé-
se szerint egyszerűen nincs pénz az 

összes szükséges készítmény beszer-
zése. 

Több száz dollárba kerül  
egy tanári állás. Ukrajnában a külön-
böző termékek ára mellett a kenőpén-
zek összege is megnőtt. Már nemcsak 

a közigazgatási beosztásért, de a 
tanári, ápolói és villanyszerelői állá-
sért is sokszor kenőpénzt kell fizetni, 
melynek összege a munkától függően 

400–15000 dollár között mozog. 

Az Ukrán Nemzeti Bank  
rendelete szerint kizárólag nemzeti 

valutában adhatják ki a bankok a 
külföldről átutalt pénzösszegeket. 

Ezentúl az erre felhatalmazott bankok 
hrivnyára váltják át a magánszemély 
folyószámlájára érkezett összeget. 

A személyi igazolványok  
fénymásolásának beszüntetését kéri 
a pénzváltó helyeken az Ukrán Állami 

Vállalkozáspolitikai Szabályozó 
Bizottság az Ukrán Nemzeti Bank-

tól.A javaslatot az ukrán fővárosban, 
fénymásolatokkal kereskedő csalók 

megjelenése motiválta.  

Sajnos Kárpátalján szinte  
nincs olyan hét, hogy ne lepleznének 

le megvesztegetett tisztviselőket. 
Nem volt kivétel a múlt hét sem. Egy 
ungvári vállalkozó feljelentést tett a 
rendőrségen a nagybereznai járási 
Kiesvölgy (Lubnya) polgármestere 

ellen, aki egy 0,2 hektár területű telek 
kiutalásáért 15 ezer dollárt követelt 

tőle. A megvesztegetett tisztviselőt a 
rendőrség akkor tartóztatta le, amikor 
átvette ügyfelétől a megbeszélt össze-

get.  

Ezentúl öt évre szóló  
vízumajánlást ad a KMKSZ, mely 
félévente 90 nap magyarországi tar-

tózkodást biztosíthat, és a Külügymi-
nisztérium Konzuli Főosztályának 

levele alapján a két kárpátaljai konzu-
látus, pedig alkalmazni fogja a fenti 
állásfoglalást a vízumeljárásban.” A 

Külügyminisztérium a kérés teljesíté-
sének nincsen akadálya.  

Olcsóbbak lesznek a jogosítványok. 
A chippel ellátott jogosítványok vél-
hetően olcsóbbak lesznek – jegyezte 

meg az ukrán külügyminisztérium.Az 
új típusú jogosítványok magas árát az 
új gyártó írta elő. A chip nélküli 200 
hrivnyába, a digitális 250 hrivnyába 
kerül, azonban ezt a rendőrség elfo-

gadhatatlannak tartja. Ezentúl a jogo-
sítványokat az Ukrajina nyomdában 
fogják gyártani – írja a Tsn.ua inter-

netes hírportál.  

Külföldi rendszámú autók átfogó 
ellenőrzése. Augusztus elsejétől 

kezdve lép életbe a külföldi rendszá-
mú autók ellenőrzésére hirdetett 
"VÁMELLENŐRZÉS" nevű ak-

ció.Az akció célja a külföldi rendszá-
mú autók jogszerű használatának 
felderítése Ukrajna területén. Az 

akciócsoport tagjai lesznek a DAI 
munkatársai, a vámhivatal munkatár-

sai, valamint a szervezett bűnözés 
elleni ügyosztály emberei. 

Lakáshoz juthatnak a  
kárpátaljai fiatalok. 2013-ban az 

ifjúsági lakáshitelekről szóló program 
finanszírozására előreláthatóan több 

mint 6 millió hrivnyát különítenek el. 
A fiatal családok lakhatási problémá-
jának megoldására, jóléti és gazdasági 
szintjének emelésére Az ifjúság lak-
hatásának állami támogatása 2013–
2017 között című program, valamint 
az ukrán elnöknek az építkezési ága-

zat fejlesztésével kapcsolatos rendele-
te alapján jóváhagytak a megyei 
fiatalok számára egy lakáshitellel 

kapcsolatos programot, amely a 2013
–2017 közötti időszakra terjed ki. A 

projekt Ungváron és Munkácson 
működik. 

Felgyújtotta magát egy férfi  
Ungváron. Benzinnel lelocsolta, 
majd felgyújtotta magát egy férfi 

hétfő délelőtt Ungváron, a Kárpátalja 
megyei állami közigazgatási hivatal 
épülete előtt, az életét a hivatal bejá-
ratánál posztoló rendőrök mentették 

meg.  
Szemtanúk beszámolója szerint az 50 
éves, ungvári illetőségű férfi térdre 
ereszkedett a közigazgatási hivatal 
épületének bejáratával szemben, 

benzint locsolt magára és meggyújtot-
ta. A tüzet az épület őrségének tagjai 
gyorsan eloltották és mentőt hívtak a 

helyszínre - adta hírül az ua-
reporter.com ungvári hírportál. 

 Egy dollárral nőtt a nyugdíj a 
második negyedévben. Július 1-jén 

1483 hrivnya volt az átlagnyugdíj 
Ukrajnában. 2013 második negyedév-
ében a nyugdíj átlagos összege nyolc 
hrivnyával emelkedett – adta hírül az 
ukrán nyugdíjalap sajtószolgálata. Az 
átlagos nyugdíj összege így 66 száza-
lékkal több a munkaképtelen állam-
polgárok törvény által meghatározott 
létminimumánál, amely 894 hrivnyát 
tesz ki. Júliusban 20,5 milliárd hriv-
nyát fordítottak a nyugdíjak kifizeté-
sére. Az első negyedévben az átlag-

nyugdíj 1474 hrivnya volt. 

Megnyílt Moszkvában az első  
Paprika bolt. Magyar élelmiszereket 
árusító bolt nyílt szerdán Moszkvában 

Paprika néven, a tervek szerint egy 
éven belül 10-15 üzletből álló hálózat 
jön létre Oroszországban – mondta el 
Fazekas Sándor vidékfejlesztési mi-
niszter az MTI-nek az átadás után 

telefonon. Az első, nagyjából kétszáz 
négyzetméteres alapterületű boltban a 
szalámik, húsáruk, borok, pálinkák, 

csokoládék, sörök mellett büfé is 
működik, ahol tradicionális magyar 

ételeket kínálnak. 

Újabb mentőautókat vásárol  
Ukrajna. Viktor Janukovics ukrán 

miniszterelnök aláírta az állami költ-
ségvetés módosításáról szóló tör-

vényt, mely szerint 922 millió hriv-
nyát különítenek el az egészségvédel-

mi minisztérium részére. Ebből az 
összegből több mint 1000 speciális 

autóbuszt vásárolnak az ukrán mentő-
szolgálati és katasztrófavédelmi köz-

pontok számára. 

A tíz évnél idősebb  
autók újrahasznosítását tervezik. 

Ukrajnában ki akarják vonni a forga-
lomból a környezetre ártalmas jármű-

veket. Emiatt hamarosan az autója 
újrahasznosításán kell elgondolkoznia 
mintegy 6 millió ukrán állampolgár-
nak, mivel körülbelül ennyien vezet-

nek tíz évnél idősebb járművet. 
A szakértők szerint ugyanis a tíz 
évnél régebbi gyártású autóknak 

nagyobb a szennyező hatásuk. Sok 
sofőr azonban nem ért ezzel egyet, 

hisz egy gépjármű környezetre gyako-
rolt hatását nem a kora, hanem az 
állapota határozza meg. Azonban 

tény, hogy a gödrökkel teli úttest csak 
ront az autók technikai állapotán.   

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

Nagydobronyi Falunap és Paprikás Krumpli Fesztivál 
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Beregszászi járás,  

Bátyú, Vasút út  39 

Mob.: +380-976157675 

                                   

KEDVES HÁZASULANDÓ FIATALOK! 

Kedves érdeklődők és leendő ügyfeleink!  

 

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

Időpont egyeztetés telefonon! 

Menyasszonyi ruhák, menyecskeruhák, koszorús

– és kísérő valamint báli– és gyerekruhák széles 

választékban megvásárolhatók és bérelhetők a 

legkedvezőbb áron.  

Ugyanitt működik virágüzletünk, ahol 

menyasszonyi és alkalmi csokrokat, kitűző-

ket, és autódíszítést vállalunk. 

Facebookon: „Menyasszonyi ruhaszalon Bátyú” 

M Á R K U S  É V A  

FELHIVÁS!!! 

További hírek: www.nagydobrony.com.ua 

Nagydobrony külterületén nagyon sok a parlagon hagyott, műveletlen föld, amely a 
kolhoz megszűnése után szétosztásra került. Ezek a földek (pajföldek vagy a 1,30 ha 
parcellák) nagyrészt kihasználatlanul áll. 2013-ban jelentkezett egy német tulajdonú de 
Ukrajnában bejegyzett cég az Agro-Szvoboda, mely bérbe venné és megművelné eze-

ket a földeket. A bérbe vétel kizárólag 5 és 10 évre szólhat! 5 évnél kevesebbre azért 
nem veszik bérbe, mivel a földeket megkell művelni és feljavítani termőképességüket. 
Tehát 1-2 év alatt a földek még hasznot nem hoznak.   

A BÉRBE ADÁS FELTÉTELEI: EGY ÉVRE A FÖLD ÉRTÉKÉNEK 3%-ÁT 
FIZETIK. Tehát az 1,30 hektáros föld bérbeadásáért évente 621 hrivnyát fizet-
nek. Pl.: minimális időre (5 év) a bérbeadásért 3105 hrivnyát fizetnek.  

Sokan azonban 2 darabban kapták meg a földeket, így előfordul olyan, hogy az 1,30 ha 
egy 50 és egy 80 szotekes földből tevődik össze. Az 50 szotekes földeket az emberek 
egy része használja ezért azt nem muszáj bérbe adni, elég a 80 szotekest bérbe adni (ez 
annak ellenére lehetséges hogy egy privatizációs papíron (AKT)  található mindkét 

föld). 80 szotek föld bérbeadásáért egy évre 382 hrivnyát fizetnek.  Pl.: minimális 

időre (5 év) a bérbeadásért 1910 hrivnyát fizetnek.  

Bővebb információ a községházán: Ráti Anitánál és Musz Gergelynél 

Nagydobrony lakosainak fontos a hagyomány szeretete, s annak őrzése, 
amely az idén is megmutatkozott.  

Idáig Újkrumpli vagy Paprika Fesztivál-
ról hallhattunk, de ez alkalommal egy-
szerre rendezték meg a Nagydobronyi 
Falunap és Paprikás Krumpli Fesztivált, 
illetve a II. Nagydobronyi Traktoros Ta-
lálkozót. Az ünnepséget kora délután 
nyitották meg. Az eseményt Szilvási Zol-
tán 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 rendez-
vényt. Felszólalt továbbá Vida László, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának kon-
zulja, aki szerint Nagydobrony messze földön híres vendégszeretetéről; Orosz Ildikó a 
II. RF KMF elnöke, aki elmondta 
jókívánságait a jövőre nézve, és úgy 
szólt Nagydobrony községhez, mint 
otthonához. Azt kívánta, hogy ma-
radjanak meg ugyanolyan jó 
dobronyinak, mint ahogy eddig tet-
ték. Balogh Lívia, a KMKSZ Ungvá-
ri Középszintű Szervezetének elnöke 
beszédében e lmondta ,  hogy 
Nagydobrony nemcsak Kárpátalja 
legnagyobb magyarlakta falva, ha-
nem egész Ukrajnáé, majd szintén 
kifejezte jókívánságait. Jelen volt 
még Balogh Tibor, Nyírbogdány polgármestere, Mihajlo Fedinec, az Ungvári Járási 

Tanács elnöke, akik szintén köszöntötték a jelen 
lévőket. Bárki, aki ellátogatott erre a jeles ünnep-
ségre, számtalan lehetőség, érdekes program 
közül. Az idei falunap egyik érdekessége volt, 
hogy Nagydobrony weboldalán élőben közvetí-
tették a falunap történéseit, és mint később kide-
rült közel 500-an néztek. Sajnos a hirtelen jött 
v i h a r  mi a t t  a  k ö z v e t í t é s  l e á l l t .  
(Folytatás a 4.-ik oldalon) 
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 A Nagydobronyi  Községi  Tanács hí re i  

Ismét lehetőség van vezetékes telefon bekötésére Nagydobronyban. Korlátozott számban. Kérvény benyújtása a 
községházán! 

A www.nagydobrony.com.ua címről letölthető Nagydobrony friss telefonkönyve. Aki nem találja magát, vagy 
hibásan van telefonszáma, neve, lakcíme az jelezze az alábbi email címre: nagydobrony.lap @gmail.com.  

Nagydobronyba új állatorvos van kinevezve: Kun István. Ezentúl az ő feladata az állatok gyógyí-

tása, regisztrációja és azonosítása. Megtalálható Nagydobronyban a községházán és a piacon.  

Tel.: 050-709-6418 

Az Ungvári járási családi-, gyermek és ifjúsági Központi Szociális szolgálat munkatársa várja a lakosság kérését és 
panaszait, szociálisan hátrányos családok, gyerekek segítése.  A szakember Luca Renáta. Az alábbi munkarend 
szerint dolgozik a községi tanács épületében:      

                               Szerda — 8.00-17.00          Péntek — 8.00-17.00 

A Nagydobronyi Községi Tanács Végrehajtó Bizottsága előzetesen figyelmezteti a lakosságot a közte-
rületek megóvására, különös tekintettel az elkészült központi parkra és szoborra. Amennyiben rongá-

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

Bizonyára mindenki észre vette az Nagydobrony újság kézbesítése körül zajló nehézsége-
ket, sajnos a Magyarországi pályázaton az újság fenntartásra és a weboldal fejlesztésre kért 
összegeket nem kaptuk meg. Ezért a szűkös anyagi helyzet miatt a kézbesítést sem tudjuk 

megoldani. Ezentúl az újság kézbesítését az adott utcákhoz tartozó  képviselők végzik.  

Kérünk minden egyes Nagydobronyi lakost, aki valamilyen hivatalos ügyintézés miatt készül a községházá-
ra, MINDEN alkalommal hozza magával az érintett személy paszportját és  

kódszámát. Ezeket a dokumentumokat minden igazolás, vagy határozat kiállításánál fel kell használni, a 
legtöbb esetben pedig ezeknek a fénymásolata is szükséges.  

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

A Kárpátaljai Református Egyház idén augusztus 24-

én rendezte meg immáron hagyományos egyházkerületi 

családi napját, melynek ezúttal az Ungi Egyházmegye 

legnagyobb református gyülekezetével bíró 

Nagydobrony adott otthont. A több mint hétezer embert 

megmozgató, sikeresen lebonyolított rendezvény áldott 

alkalom volt arra, hogy a résztvevők közösséget vállal-

janak egymással és Istennel, erősítsék hitüket, elkötele-

zettségüket, hittel vallják: „Református magyar va-

gyok…” 

Ezen a napon nem csupán rég nem látott ismerősök, 
hittestvérek találkoztak, de itt közösségben lehettünk 
Istennel is. És hiszem, nagyon sokak szívében meg is 
fogant a vágy, hogy megismerje az Isten útját, hogy 
cselekvő hittel – háza népével együtt – az Urat szolgál-
ja… 

Erre buzdítottak ezen a napon az igehirdetések, az elő-
adások, a bizonyságtételek egyaránt. Nyitóáhítatában 
Zán Fábián Sándor, a KRE püspöke a 25. zsoltár segítsé-
gével arra biztatott, hogy bizalommal, hitvalló közösség-
ként járuljunk az Úr elé, kérjük az Ő vezetését, irgalmát, 
halljuk meg az Ő hívó szavát, hogy megtapasztalhassuk 
szabadítását, szeretetét, hogy még ma megtörténjen a 
szívünkben a megújulás, a szövetségkötés, a döntés, 
hogy melyik utat választjuk. Vezess, kérünk, hogy ne 
tévelyegjünk, hogy ne kelljen rádöbbennünk: csak szó-
ban vagyunk hitvalló keresztyének, cselekedeteink, 
életünk nem ezt tükrözi. Az Úr szabadító Isten, öröktől 
fogva irgalmas és kegyelmes. Jó és igaz az Úr, utat 
mutat a vétkeseknek, az Ő útjára tanítja az alázatosokat, 
szeretet és hűség az Ő ösvénye azoknak, akik megtartják 
szövetségét és intelmeit, hangsúlyozta a püspök 

Mit jelent ma reformátusnak lenni? Hogyan lesz valaki 
hitvallóvá? Mi az, ami megkülönböztet bennünket más 
vallásúaktól, s mi az, ami összekapcsol? Többek között 
ezekre a kérdésekre kereste a választ, s fogalmazta meg 
a református hit alaptételeit Bölcskei Gusztáv, a Tiszán-
túli Református Egyházkerület püspöke, az MRE zsina-
tának lelkészi elnöke. Hitvallásunkban mindig erő kell 
legyen, tudnunk kell nemet és igent mondani. Ha Isten-
hez tartozunk, vállalni kell a közösséget Vele, s arról 
mernünk kell beszélni másoknak is, mondta. Reformá-
tusnak, protestánsnak lenni azt jelenti, hogy kiállunk 
valami mellett – hitünk, Jézus mellett. Ez jelenti a hitval-
lást. Sajátossága a református hitnek, hogy egyszerre 
szólunk az evangéliumról és a törvényről, mert ezek 
összetartoznak, hangsúlyozzuk a Szentírás egységét – az 
Ó- és az Újszövetség együtt jelentik Isten beszédét. 
Tartás és erő árad a mi hitalapunkból, Isten szövetsége-
sei vagyunk – ennek csúcsa a Krisztussal való szövetség. 
Sokan felteszik a kérdést: milyen az igaz keresztyén, 
igaz keresztyének vagyunk-e? Az ember keresztyénsége 
az unokáiban látszik meg, fogalmazta meg az elgondol-
kodtató választ Bölcskei Gusztáv. A megélt ige, a cse-
lekvő szeretet, a példamutatás fontosságát, az ima erejét 
hangsúlyozta bizonyságtételében Majoros Béla, a Barka-
szói Középiskola igazgatója, gyülekezeti gondnok. 

Igen tanulságos előadásokat hallgathattak meg a résztve-
vők a szemináriumokon, melyek vezérgondolata a Hit 
nélkül nincs hitvallás volt. A Szabadítóba vetett hit 
erejéről, a gyógyulás lehetőségéről, a családtagoknak a 
szenvedélybetegekhez való viszonyulásáról beszélt 
előadásában id. Pocsai Sándor, a csongori Szenvedély-
betegeket Mentő Bethesda Misszió lelkész vezetője. 

Hittel fogadni és hitet (át)adni című előadásában Berki 
Andrea, mádi lelkész azokhoz szólt, akiknek családjában 
fogyatékkal élők vannak. Zsúfolásig megtelt a templom 
azokkal az érdeklődőkkel, akik Pálhegyi Ferenc A Válás 
helyett vallás – a hit megélése és megvallása a család 
kríziseiben címmel tartott előadásából szerették volna 
megtudni többek között azt, hogyan kezeljék, illetve 
hogyan oldják meg keresztyénien a házasságban felme-
rülő problémákat. A hit annyit ér, amennyit gyümölcsö-
zik, mondta Marton Árpád, aki azokat bátorította, akik 
elakadtak a hit útján. Kocsis József és felesége, Nagy 
Barna és felesége, Gyurkó Miklós és felesége arról tett 
bizonyságot, hogyan élhető és vallható meg hitünk, 
hogyan található meg helyünk a közösségben. Molnár 
Róbert abban próbált segítséget nyújtani a hallgatóknak, 
hogy a közéleti tevékenységet hogyan éljük meg hittel, 
Isten vezetésére figyelve, miként szolgálhatunk vala-
mennyien a családban, a közösségben, a másokért való 
felelősségünkre figyelmeztetett. A hit megélése és meg-
vallása az élet alkonyán volt a témája annak az előadás-
nak, melyet Tóth Kása István tartott azok számára, akik 
Isten kegyelméből elérték az időskort. Ezt az időszakot 
is Isten ajándékaként kell megélnünk, ebben a korban is 
terve van az Úrnak velünk, hangsúlyozta Gulácsy Lajos. 
A pedagógusok Fedorszki Andrea vezetésével arról 
beszélgettek, miként élheti meg ma egy pedagógus a 
Krisztusba vetett hitét az ifjúság között. Mennyire va-
gyunk biztosak hitünkben? Mennyire mondhatunk ki 
dolgokat úgy a hitünkről, hogy kizárólagosak vagyunk? 
Lehet-e a hit minden körülmények között biztos szik-
lánk? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresték a vá-
laszt a KRISZ-esek Szanyi Györggyel. Egyéni, elcsen-
desedős önismereti foglalkozáson vehettek részt az 
érdeklődők Dancs  Edina  vezetésével  a 
„Tükörteremben”, Dancs Róberttel pedig filmjelenetek 
segítségével vizsgálták a fiatalok, hogy mit vallanak 
magukról, hitükről azok, akik más vallásokat képvisel-
nek. A legkisebbek értelmes és játékos foglalkoztatásá-
ról a GyEK munkatársai és önkéntesek gondoskodtak, s 
a szervezők külön programot biztosítottak a sajátos 
gondoskodást igénylő gyermekek számára is. Az Ung 
megyei gyülekezetek finom egytálétellel vendégelték 
meg a résztvevőket, majd a délután folyamán tucatnyi 
ének- és zenekar dicsőítette énekkel az Urat. A nap 
folyamán az énekvezetés és -tanulás szolgálatát a Mező-
váriból érkező Kovács házaspár végezte. 

Úgy jöttünk-e ma ide Jézushoz, amint a kapernaumi 
százados? – tette fel a kérdést az alkalmat záró evangeli-
zációjában Zán Fábián Sándor. Készek vagyunk-e szol-
gálni a társunkért, a gyermekünkért, a szülőnkért, az 
unokánkért, másokért? Akarunk-e tenni református 
közösségünkért? Hogyan? – kérded. Bizonyságtévő 
életeddel, könyörgéseddel, buzgó imádságoddal, cselek-
vő szereteteddel… 

Hiszem, hogy ezen a napon meghallgatásra találtak a 
lelkek mélyéből felszakadt imák, és sokan vittek innen 
haza magukkal hitet, reményt, szeretetet, gyógyulást, 
szabadságot, vigaszt, erőt, hogy másoknak is átadják azt, 
s készen áll a szívük, hogy hittel kiáltsák a magasba: 
„Tégy, Uram, engem áldássá!” 

Az eseményt a nap folyamán több mint 600-an követték 

az online közvetítésnek köszönhetően! 

 

Marton Erzsébet nyomán 

Bármilyen panasszal, feljelentéssel a Nagydobronyba beosztott rendőrt keressék. 

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

Ingyenes lakossági jogi tanácsadás kizárólag a Községi Tanács ügyeit érintő kérdésekben  
minden kedden  13-00 –tól 15-00—ig.  

Az alábbi ügyekben nyújtunk segítséget: 
építési engedélyek, földkérdések stb. 

Idén hetedik alkalommal került  meg-
rendezésre ez a három napos fesztivál, 
amelyen ismét részvett Nagydobrony 
küldöttsége. Továbbá Kárpátaljáról 
képviseltette magát Császlóc és a Ve-
reckei hágónál található Verebes kö-
zség is. A rendezvény létrejöttét a ha-
gyományok őrzése és ápolása motivál-
ta. Nagydobronyt a népszerű Hímes 
néptáncegyüttes mellet elkísérte a ren-
dezvényre a Special együttes is.  
A pénteki nap – a környékbeli zenészek 
nagy számának és egymással való jó kapcso-
latuknak köszönhetően – a Zenésztalálkozó 
jegyében zajlott. Itt lépett fel a 4 tagú Special 
együttes. Tagjai: Varga Bertalan (Ének, bil-
lentyű), Szalontai Gyula (Ének, szaxofon), 
Soós János (Trombita), Szalontai Richard 

(Gitár). A népes közönség elismerően fogadta 
a közel 50 perces műsort.  
A nap során több száz motor mellet megte-
kintető volt a népszerű „Streetfighter Show”. 

 
Még az este 
f o l y a m á n 
elkezdődött 
a következő 
nap előké-
s z í t é s e , 
m e l y n e k 
programjai 

egy igazi hagyományőrző lakodalom köré 
épültnek és ennek előestéjén történik – a he-
lyi népszokásokhoz híven – a jegying és sta-
fírung vitel. A szórakozni vágyók az este 
folyamán élvezhették a Lord, az Edda vala-
mint a hajnalig tartó Delta koncerteket. 
A szombati napon a megnyitó beszédek után 
kezdetét vette – a fesztivál életében már har-

madik alkalom-
mal – egy iga-
zi, a színpadon 
t é n y l e g e s e n 
h á z a s s á g o t 
kötő ifjú pár 
lakodalma. Egy 
ajaki hagyo-

mányőrző lakodalom szinte minden népi jel-
legzetessége megcsodálható volt. Egy pár 

ezek közül, a teljesség igénye nélkül: a falu 
utcáit bejáró, a testvértelepülések népcsoport-
jaival kiegészülő lakodalmas násznép, lányki-
kérés, menyasszonypogácsa, és az elmarad-
hatatlan ajaki la-
kodalmas töltött 
káposzta, melynek 
elkészítése tavaly 
G u i n n e s s -
rekordkísérlettel is 
párosult. Azóta a 
fesztivál a követ-
kező Guinness-rekord cím birtokosa: a leg-
több töltött káposzta elkészítése zárt tűzlán-
con. A lakodalmas menet visszaérkezése után 
elkezdődött a lagzi, mely számos népi és ha-
gyományőrző együttes műsorát jelentette, 
határainkon innen és túlról. A délután folya-
mán fellépett a Hímes Néptáncegyüttes nagy 
sikert aratva. Több mint 50 főzőhelyen válo-
gathattunk a különböző települések, egyesü-
letek és baráti körök által készített gasztronó-
miai különlegességek közül, kóstolójegy elle-
nében. Az este folyamán fellépett Tóth Gabi, 
Charlie és több híres pop előadó, lemezlovas.  
A vasárnapi ünnepi szentmise szintén egyik 
ékessége már évek óta a fesztiválnak. Ehhez 
szervesen kapcsolódik a Nagyboldogasszony-
napi búcsú és körmenet, mely – a nagyszámú 
hívőknek és zarándokoknak is köszönhetően 
– szintén üde színfoltja a háromnapos rendez-
vénynek. A délután folyamán tovább színesí-
tette a kavalkádot a vőfélytalálkozó, melyben 
ezúttal is közreműködött a Szabolcs néptánc-
együttes. 

Összességében egy olyan fesztiváli élmény 
részese lehetett az, aki ellátogatott Ajakra. 
mely kiemelkedik napjaink bevétel orientált 
„megarendezvényei” közül, és amelyet a 
helybéli emberek segítőkész hozzáállása tart 
életben immár hetedik éve. 
 

További képek: www.nagydobrony.com.ua  
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Pap Anzselika (Sumna 20)Pap Anzselika (Sumna 20)Pap Anzselika (Sumna 20)Pap Anzselika (Sumna 20)    
Lakatos Vilmos (Sumna 20)Lakatos Vilmos (Sumna 20)Lakatos Vilmos (Sumna 20)Lakatos Vilmos (Sumna 20)    
Kirpán Jarina (Talicskadomb 69)Kirpán Jarina (Talicskadomb 69)Kirpán Jarina (Talicskadomb 69)Kirpán Jarina (Talicskadomb 69)    
Balog NikolettaBalog NikolettaBalog NikolettaBalog Nikoletta----Liliána (Kossuth 58)Liliána (Kossuth 58)Liliána (Kossuth 58)Liliána (Kossuth 58)    
Katona János (Nagytemető 22)Katona János (Nagytemető 22)Katona János (Nagytemető 22)Katona János (Nagytemető 22)    
Gál Szabolcs (Petőfi 41)Gál Szabolcs (Petőfi 41)Gál Szabolcs (Petőfi 41)Gál Szabolcs (Petőfi 41)    
Oláh János (Sumna 16)Oláh János (Sumna 16)Oláh János (Sumna 16)Oláh János (Sumna 16)    
Szanyi Gábor (Alvég 42)Szanyi Gábor (Alvég 42)Szanyi Gábor (Alvég 42)Szanyi Gábor (Alvég 42)    
Pap Vanessza (Sumna 15)Pap Vanessza (Sumna 15)Pap Vanessza (Sumna 15)Pap Vanessza (Sumna 15)    
Bogár János (Juzsna 9)Bogár János (Juzsna 9)Bogár János (Juzsna 9)Bogár János (Juzsna 9)    
Földesi Tibor (Rákóczi 65)Földesi Tibor (Rákóczi 65)Földesi Tibor (Rákóczi 65)Földesi Tibor (Rákóczi 65)    

Szanyi DávidSzanyi DávidSzanyi DávidSzanyi Dávid----Ádám (Kossuth 27)Ádám (Kossuth 27)Ádám (Kossuth 27)Ádám (Kossuth 27)    
Hidi Dzsenifer (Tavasz 8)Hidi Dzsenifer (Tavasz 8)Hidi Dzsenifer (Tavasz 8)Hidi Dzsenifer (Tavasz 8)    
Lakatos Izmail (Juzsna 12)Lakatos Izmail (Juzsna 12)Lakatos Izmail (Juzsna 12)Lakatos Izmail (Juzsna 12)    
Hidi Alexa (Virág 45)Hidi Alexa (Virág 45)Hidi Alexa (Virág 45)Hidi Alexa (Virág 45)    
Lakatos Izmail (Sumna 11)Lakatos Izmail (Sumna 11)Lakatos Izmail (Sumna 11)Lakatos Izmail (Sumna 11)    
Bak RebekaBak RebekaBak RebekaBak Rebeka----Flóra (Virág 19)Flóra (Virág 19)Flóra (Virág 19)Flóra (Virág 19)    
Bara Patrik (Rákóczy 48)Bara Patrik (Rákóczy 48)Bara Patrik (Rákóczy 48)Bara Patrik (Rákóczy 48)    
Bakk Olivia (Csongor  út 99)Bakk Olivia (Csongor  út 99)Bakk Olivia (Csongor  út 99)Bakk Olivia (Csongor  út 99)    
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Köszöntők 

Molnár SándorMolnár SándorMolnár SándorMolnár Sándor    
    

Gábor ZsoltGábor ZsoltGábor ZsoltGábor Zsolt    
    

Szanyi JózsefSzanyi JózsefSzanyi JózsefSzanyi József    
    

Baksa JánosBaksa JánosBaksa JánosBaksa János    
    

Ráti JánosRáti JánosRáti JánosRáti János    

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

ben ünnepelték/ünneplik  
születésnapjukat:  

 

Búcsúzunk  falunk e lhunytaitólBúcsúzunk  falunk e lhunytaitólBúcsúzunk  falunk e lhunytaitólBúcsúzunk  falunk e lhunytaitól     
Varga Ilona (Kossuth 91)Varga Ilona (Kossuth 91)Varga Ilona (Kossuth 91)Varga Ilona (Kossuth 91)    
Balog Kálmán (Ady E. 45)Balog Kálmán (Ady E. 45)Balog Kálmán (Ady E. 45)Balog Kálmán (Ady E. 45)    
Szanyi Borbála (Ifjúság 11)Szanyi Borbála (Ifjúság 11)Szanyi Borbála (Ifjúság 11)Szanyi Borbála (Ifjúság 11)    
Vinda József (Internacionálé 3)Vinda József (Internacionálé 3)Vinda József (Internacionálé 3)Vinda József (Internacionálé 3)    
Ferencsik Ida (Éger 40)Ferencsik Ida (Éger 40)Ferencsik Ida (Éger 40)Ferencsik Ida (Éger 40)    
Molnár Erzsébet (Kossuth 85)Molnár Erzsébet (Kossuth 85)Molnár Erzsébet (Kossuth 85)Molnár Erzsébet (Kossuth 85)    

Molnár Erzsébet (Csongor út 83)Molnár Erzsébet (Csongor út 83)Molnár Erzsébet (Csongor út 83)Molnár Erzsébet (Csongor út 83)    
Molnár Ferenc (Kossuth 39)Molnár Ferenc (Kossuth 39)Molnár Ferenc (Kossuth 39)Molnár Ferenc (Kossuth 39)    
Pap Gyula (Juzsna)Pap Gyula (Juzsna)Pap Gyula (Juzsna)Pap Gyula (Juzsna)    
Bálint János (Béke 43)Bálint János (Béke 43)Bálint János (Béke 43)Bálint János (Béke 43)    
Bara János (Kisdobronyi út 16)Bara János (Kisdobronyi út 16)Bara János (Kisdobronyi út 16)Bara János (Kisdobronyi út 16) 
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Családi NapCsaládi NapCsaládi NapCsaládi Nap    
    

Mivel Jézusunk az Út, Igazság, Élet, 

Tőle kérünk erőt-e nap levezetéséhez. 

A szeretet által léteznek családok, 

Amely imádkozó tagokkal áldott. 

Ez a legfőbb érték együtt maradáshoz, 

Többi ráadásul igaz gyümölcsöt hoz. 

Gyarapodjon falunk megtért emberekkel, 

Erősödjön hitben, ne külsőségekkel. 

Igaz vezetőket állítson Isten, 

Mivel számadás Ő előtte lészen. 

Megköszönjük a Református Egyház Vezetőinek, 

Hogy e Családi Nap Nagydobronyban lehetett.    
    

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

 Mit ér a házasság, ha elválással végződik?  
"Annakokáért amit az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza." (Márk10:9) 

 

A közelmúltban a templomban hangzott el egy igehirdetés a házassági elválásról, és ennek nagy vissz-
hangja lett községünkben. Ugyanis nemcsak az úgynevezett "hitetlenek" válnak, hanem már egyhá-
zunkban is divatba jött a válás. Mi az oka? Régebben nem voltak problémák, hogy akkor kevesebb 
volt a válás? A téma nemcsak most időszerű, hanem Jézus földi életének idejében is az volt, mert az 
akkori idők kegyesei ezzel a kérdéssel mentek Jézushoz: "szabad-é férjnek feleségét elbocsátani?" 

  A kérdezők magukat akarták igazolni, mert kemény volt a szívük, a rabbik szerint el lehetett válni az 
asszonytól olyan csekély dolog miatt is, ha az étel odakozmált, vagy az asszony elsózta a levest. Jézus 
válaszában nem a férfi vagy a nő jogait határozza meg, hanem Isten teremtői rendjére hivatkozik. A 
férfi és a nő együtt az ember, ezt a kettőt Isten egymás számára teremtette, és amit Isten egybeszer-
kesztett, ember el ne válassza. 

   A mai ember is talál kibúvót, ha fel akarja bontani a házasságot. Az okok többnyire a következők: 
1.Olyan rossz a párom, hogy már lehetetlen vele tovább együtt élni. 2. Nem ismertem meg igazán, 
pedig sokáig jártunk együtt, csak később láttam meg, milyen rossz a természete. 3. Igaz, én is hibás 
vagyok egy kicsit, de ő még inkább. A tűrésnek is van határa, de most már betelt a pohár. Tovább is 
sorolhatnánk az érveket, hiszen nem angyalok, hanem keményszívű emberek vagyunk, Jézus nélkül 
semmit sem cselekedhetünk, csak rosszat. Ha engedünk neki, és tőle tanulunk szeretetet, megbocsáj-
tást, önmegtagadást és kereszthordozást, másképpen fogunk viszonyulni felebarátainkhoz és házastár-

sunkhoz. Először is meg kell tanulni Jézustól ezt az imádságot: "Mindazáltal ne az én akaratom legyen 
meg, hanem a tiéd, Atyám!" 

   Az Isten akarata szerint pedig nincs házassági elválás, a házasság felbonthatatlan. Jézus sem igazo-
dott az akkori nagy bölcsek tanításához, hanem ebben a kérdésben csak az Isten akarata a döntő. A 
Mózesre hivatkozókat arra emlékezteti, hogy Mózes nem rendelte, hanem csak megengedte az ő ke-
ményszívűségük miatt az elválást. De kezdetben nem így volt. A házasságot maga Isten szerezte és 
amit Isten egybeszerkesztett, azt ember el ne válassza. Minden emberi törekvés, hogy megindokolja a 
válás létjogosultságát, Isten akarata elleni lázadás. Évezredek múlhatnak el, változhatnak a világi tör-
vények, az ember létrehozhat Isten ellenes társadalmat, kénye kedve szerint hozhat létre modern erköl-
csi normákat, mint párkapcsolat, egyneműek házassága, poligámia, és még sok más társadalomgyilkos 
szokást, de ezzel szemben van egy örök isteni rend, amely fel nem bontható. Az Isten szava és az ő 
akarata. E világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.  

  Kedves olvasók!  Kedves válni akaró keményszívű testvéreim. Alázzátok meg magatokat Isten hatal-
mas keze alatt, hogy annak idején felmagasztaljon titeket. Ha házasságotok olyan beteg, hogy emberi-
leg már nem gyógyítható, egyetlen orvos van, aki mindnyájunk betegségét viselte és fájdalmainkat 
hordozta. Jézus, aki nem azt tanítja, hogy válj el, hanem azt, hogy hetvenhétszer is bocsáss meg, egye-
dül Ő és csakis Ő az, aki tönkrement házasságotokat is meg tudja gyógyítani. Mielőtt elválnál, először 
borulj le előtte és kérdezd meg: Mit akarsz Uram, hogy cselekedjem? Őbenne nem fogsz csalódni 
soha. 

 

Testvéri  szeretettel Horkay László. 

A napokban ünnepelte 2-ik születésnapját 

Bátyi Csenge RékaBátyi Csenge RékaBátyi Csenge RékaBátyi Csenge Réka 

Ebből az alakalomból köszöntik 

szülei, nagyszülei és a  

keresztszülők! 

„Szellő szárnyán szálló idő e „Szellő szárnyán szálló idő e „Szellő szárnyán szálló idő e „Szellő szárnyán szálló idő e 

szép naphoz vezetett, szí-szép naphoz vezetett, szí-szép naphoz vezetett, szí-szép naphoz vezetett, szí-

vem imádságát suttogja a vem imádságát suttogja a vem imádságát suttogja a vem imádságát suttogja a 

szeretet. Kérem a jó Istent, szeretet. Kérem a jó Istent, szeretet. Kérem a jó Istent, szeretet. Kérem a jó Istent, 

óvjon, védjen tégedet. Adjon óvjon, védjen tégedet. Adjon óvjon, védjen tégedet. Adjon óvjon, védjen tégedet. Adjon 

neked egészséget, hosszú neked egészséget, hosszú neked egészséget, hosszú neked egészséget, hosszú 

boldog életet! boldog életet! boldog életet! boldog életet!     

Boldog születésnapot!Boldog születésnapot!Boldog születésnapot!Boldog születésnapot!     

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

Katona Angéla Katona Angéla Katona Angéla Katona Angéla (Fürdő u. 8) és Popovics Jurij Popovics Jurij Popovics Jurij Popovics Jurij (Ungvár)  (2013. augusztus 3) 
Baksa Sándor Baksa Sándor Baksa Sándor Baksa Sándor (Telek) és MMMMisák Eleonóra isák Eleonóra isák Eleonóra isák Eleonóra (Kisdobronyi u. 27) (2013. augusztus 3) 
Hidi Éva Hidi Éva Hidi Éva Hidi Éva (Felvég u. 27) és Katona János Katona János Katona János Katona János (Kisdobrony)  (2013. augusztus 17) 

Hidi Hajnalka Hidi Hajnalka Hidi Hajnalka Hidi Hajnalka (Nyirigyszög 10) és Zserbilov András Zserbilov András Zserbilov András Zserbilov András (Ungvár)  (2013. augusztus 17) 
Varga László Varga László Varga László Varga László (Kisdobrony) és Katona Renáta Katona Renáta Katona Renáta Katona Renáta (Fürdő u. 11)  (2013. szeptember 14) 

Gál Miklós Gál Miklós Gál Miklós Gál Miklós (Tiszaásvány) és Horvát Marianna Horvát Marianna Horvát Marianna Horvát Marianna (Csongor u. 121)  (2013. szeptember 21) 
Kopasz István Kopasz István Kopasz István Kopasz István (Sport u. 9) és Bálint Krisztina Bálint Krisztina Bálint Krisztina Bálint Krisztina (Tavasz u.)  (2013. szeptember 21) 

Balog Gyula Balog Gyula Balog Gyula Balog Gyula (Felvég u. 16) és Bálint KittiBálint KittiBálint KittiBálint Kitti----Alexandra Alexandra Alexandra Alexandra (Tábla u. 56)  (2013. szeptember 28) 
Szilágyi György Szilágyi György Szilágyi György Szilágyi György (Kisdobrony) és Hidi Bettina Hidi Bettina Hidi Bettina Hidi Bettina (Tavasz u, 46)  (2013. október 5) 

Balogh István Balogh István Balogh István Balogh István (Béke u. 1) és Hidi Lívia Hidi Lívia Hidi Lívia Hidi Lívia (Éger u. 11)  (2013. október 5) 
Szanyi M. László Szanyi M. László Szanyi M. László Szanyi M. László (Csongor u. 49) és Molnár Gréta Molnár Gréta Molnár Gréta Molnár Gréta (Széchényi u. 9)  (2013. október 5) 
Misák Krisztián Misák Krisztián Misák Krisztián Misák Krisztián (Kisdobrony) és Balog Éva Balog Éva Balog Éva Balog Éva  (Ady Endre u. 36)  (2013. október 12) 

Cseh István Cseh István Cseh István Cseh István (Jánosi) és Bellák OrsolyaBellák OrsolyaBellák OrsolyaBellák Orsolya (Alvég u. 20)  (2013. október 19) 
Szanyi Miklós Szanyi Miklós Szanyi Miklós Szanyi Miklós (Csongor u. 57) és Hidi Éva Hidi Éva Hidi Éva Hidi Éva (Éger u, 23)  (2013. október 19) 

 

Bakk LászlóBakk LászlóBakk LászlóBakk László    
    

Szilvási ErzsébetSzilvási ErzsébetSzilvási ErzsébetSzilvási Erzsébet    
    

Badó JózsefBadó JózsefBadó JózsefBadó József    
    

Sándor KatalinSándor KatalinSándor KatalinSándor Katalin    
    

Nagy ImreNagy ImreNagy ImreNagy Imre    

A napokban ünnepelte 2-ik születésnapját 

i f j .  Walenta Istvánif j .  Walenta Istvánif j .  Walenta Istvánif j .  Walenta István  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBBŐL AZ ALKALOMBÓL KÖSZÖNTI AZ EGÉSZ CSALÁDJA! 
 

Nagydobronyi tűzoltók Ajakon 

Nem rég rendezték meg Ajakon a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Tűzoltószövetség, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Ajak Nagykö-
zség Önkormányzata és a 2013-ban fennállásának 90 éves 
jubileumát ünneplő Ajaki Tűzoltó Egyesület a Megyei 
Önkormányzati, Önkéntes és Létesítményi Tűzoltók verse-
nyét. Ebből az alkalomból az eseményen részt vettek a 
nagydobronyi tűzoltók is. Az Ajaki Fesztiválközpontban 
megrendezett versenyen 22 település 52 csapata vett részt 

11 kategóriában és a 7x55 méteres tűzoltó váltófutásban. A dunai árvízhelyzet miatt felvetődött, 
hogy a versenyt halasszák el, de végül is a megtartás mellett döntöttek.  

 

Újabb segítség a holland OZO alapítványtól 

A napokban ismét értékes és fontos eszközökkel gazdagodott a 
Nagydobronyi Tűzoltóság! A  holland „OZO” jótékonysági ala-
pítvány,  akik már eddig is sokat segítettek nagydobronyban, 
többek között a tűzoltóságot is támogatták. Most ajándékba hoz-
tak egy hordágyat és rámpát az oltáskor használatos csövek védel-

mére! A tűzoltóság parancsnoka Mucsicska Viktor az összes munkatársa nevében szeretné megkö-
szönni az ajándékokat a nagylelkű adományozóknak. Reméljük továbbra is segítik majd a tűzoltósá-
got, hiszen államilag nem megoldott az ilyen eszközök beszerzése. 

A napokban ünnepli 5-ik születésnapját 

Kiss RolandKiss RolandKiss RolandKiss Roland 

Ebből az alakalomból köszöntik: 

kishúga, szülei, nagyszülei, dédnagy-

mamái és keresztanyja Anita! 

„Újra eltelt egy év, immár 5 éves lettél„Újra eltelt egy év, immár 5 éves lettél„Újra eltelt egy év, immár 5 éves lettél„Újra eltelt egy év, immár 5 éves lettél    

Egy szeptemberi napon végre megszülettél,Egy szeptemberi napon végre megszülettél,Egy szeptemberi napon végre megszülettél,Egy szeptemberi napon végre megszülettél,    

Sírásod halottam, szinte el sem hittem,Sírásod halottam, szinte el sem hittem,Sírásod halottam, szinte el sem hittem,Sírásod halottam, szinte el sem hittem,    

A karomba fogtalak, egészed őriztem.A karomba fogtalak, egészed őriztem.A karomba fogtalak, egészed őriztem.A karomba fogtalak, egészed őriztem.    

Jöttél a világra, mert akartalak Téged,Jöttél a világra, mert akartalak Téged,Jöttél a világra, mert akartalak Téged,Jöttél a világra, mert akartalak Téged,    

Elfeledtettél velem minden nehézséget.Elfeledtettél velem minden nehézséget.Elfeledtettél velem minden nehézséget.Elfeledtettél velem minden nehézséget.    

Gyermeki testedben akkor szív dobog,Gyermeki testedben akkor szív dobog,Gyermeki testedben akkor szív dobog,Gyermeki testedben akkor szív dobog,    

Elhinni nem tudom, néha csak ámulok!Elhinni nem tudom, néha csak ámulok!Elhinni nem tudom, néha csak ámulok!Elhinni nem tudom, néha csak ámulok!    

Hogy mit jelentesz nekem?....Mindent és egészet,Hogy mit jelentesz nekem?....Mindent és egészet,Hogy mit jelentesz nekem?....Mindent és egészet,Hogy mit jelentesz nekem?....Mindent és egészet,    

Kívánom az életben, minden célod elérjed!Kívánom az életben, minden célod elérjed!Kívánom az életben, minden célod elérjed!Kívánom az életben, minden célod elérjed!    

Ha könnycsepp gördül végig arcodon,Ha könnycsepp gördül végig arcodon,Ha könnycsepp gördül végig arcodon,Ha könnycsepp gördül végig arcodon,    

Talán nem is látod, de ugyanúgy gördül végig arcomon.Talán nem is látod, de ugyanúgy gördül végig arcomon.Talán nem is látod, de ugyanúgy gördül végig arcomon.Talán nem is látod, de ugyanúgy gördül végig arcomon.    

Amikor nevetsz, én is nevetek,Amikor nevetsz, én is nevetek,Amikor nevetsz, én is nevetek,Amikor nevetsz, én is nevetek,    

Ha Neked fáj, én is szenvedek,Ha Neked fáj, én is szenvedek,Ha Neked fáj, én is szenvedek,Ha Neked fáj, én is szenvedek,    

Nem akarok mást csak hogy boldog legyél,Nem akarok mást csak hogy boldog legyél,Nem akarok mást csak hogy boldog legyél,Nem akarok mást csak hogy boldog legyél,    

És az életben sokÉs az életben sokÉs az életben sokÉs az életben sok----sok jót megélj!sok jót megélj!sok jót megélj!sok jót megélj!    

Maradj soká gyermek, gondtalan és boldog,Maradj soká gyermek, gondtalan és boldog,Maradj soká gyermek, gondtalan és boldog,Maradj soká gyermek, gondtalan és boldog,    

Így kívánunk Neked Boldog születésnapot!Így kívánunk Neked Boldog születésnapot!Így kívánunk Neked Boldog születésnapot!Így kívánunk Neked Boldog születésnapot!    

A napokban ünnepelte 42.-ik születésnapját  

Balog SándorBalog SándorBalog SándorBalog Sándor 
Kisdobronyban!  

Köszönti őt édesanyja, felesége és gyerekei, testvérei. 

 

A napokban ünnepelte születésnapját  

Molnár MariannaMolnár MariannaMolnár MariannaMolnár Marianna 
Köszönti őt férje, gyerekei, édesanyja és testvérei. 

 

A napokban ünnepelte 8.-ik születésnapját  

Balog AlexBalog AlexBalog AlexBalog Alex 
Köszönti őt családja. 

 

A napokban ünnepeli 5.-ik születésnapját  

Molnár AlekszaMolnár AlekszaMolnár AlekszaMolnár Aleksza----PetraPetraPetraPetra 
Köszönti őt családja. 

 

A napokban ünnepeli 13.-ik születésnapját  

Tóth RolandTóth RolandTóth RolandTóth Roland 
Köszönti őt családja és nagymamája. 
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Nagydobrony 

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

www.facebook.com/nagydobrony 

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

Email: nagydobrony.lap@gmail.com 

WALENTA ISTVÁN 

Lapunk megjelenését  
támogatja a  

Nagydobronyi Községi  
Tanács. 

 

Állami bejegyzési bizonylat ZT № 416/08 

21.07.2006 

Ofszetnyomás egy nyomdai ív.  

Példányszám 1200. 

A lapot kinyomtatta a VAT Patent, Ungvár 

A lap ingyenesen jelenik meg havonta. 

A Nagydobrony havilapban lehetőség van magánszemélyek, vállalkozások intézmények részére  hirdetésre, reklámra, fényképes köszöntőkre. Egy apró-
hirdetés díja egy hónapra 10 hr. Fényképes köszöntő 30 hr. A reklámok díja: 50 cm2 = 30 hr. Minden hirdetés és köszöntő megjelenik Nagydobrony hi-

vatalos 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. 

Apró-  Hirdetések  

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

 

DIGITÁLIS TÉVÉZÉS!!! 
Bizonyára már sokan tudják, hogy  2013.október 31-től a hagyományos  tévézés megszűnik! Azonban nem 

kell mást tennie csak megvásárolnia egy digitális adások vételére alkalmas készüléket!  

Az új készülékkel 7 (Magyar) csatorna nézhető ingyen (és több ukrán, szlovák adás is fogható).  
Az eszköz USB csatlakozással is rendelkezik ezért lejátssza a filmeket, képeket, zenéket!  

Érdeklődni az alábbi számon lehet: 099-96-79-194.  
Igény esetén a beszerelést is vállaljuk Nagydobronyban és környékén! 

A Nagydobrony Újság sajnos önhibánkon kívül a múlt hónapban nem jelent 
meg! Ezért most próbáltuk ebbe az egy számba belerakni a fontosabb esemé-

nyeket, híreket, ha esetleg valami kimarad azt pótoljuk a következő  
számban. Megértésüket köszönjük! 

 

A Nagydobronyi Községi Tanács lehetőséget biztosít a lakosság  
számára „fűnyírás” szolgáltatásra!  

A SZOLGÁLTATÁS CSAK A KÖZTERÜLETEKEN INGYENES!  

Nagydobronyi Falunap és Paprikás Krumpli Fesztivál 
(folytatás az első oldalról) 

Első ízben Bartók Erika kápráztatta el a hallgatóságot népdalcsokrával, majd a Nagydobronyi Kul-
túrház növendékei adtak elő magyar néptáncokat, cigánytáncot, egy különleges charleston táncot, 
rock and rollt, valamint zumba, ukrán és disco táncokat. Ezt követően Molnár Annamária vezetésé-
vel fellépetek a Szivárvány tánccsoport apró táncosai, akik többek között népi táncjátékkal, kanász-
tánccal és páros néptánccal készültek. Katkó László, a Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Refor-
mátus Gyermekotthon igazgatója jóvoltából ajándékkal jutalmazták a kultúrház táncosait, melyet 
Misák Natália, a Nagydobronyi Kultúrház igazgatónője vett át. További ajándékokkal kedveskedett 
Katkó Ferenc a DORCAS AID Kárpátalja képviseletében. A falunap során Molnár Attila tolmácsolá-
sában egy tanösvényt adtak át jelképesen Nagydobrony lakosainak a Nagydobronyi Vadvédelmi 
Rezervátumban. A hét kilométeres útszakaszt, akár egyedül, akár vezető segítségével is meg lehet 
tenni. 

Fiatal tehetségként Balogh Nikolett és Bíró Dóra egy-egy dallal mutatkozott be a nagyközönség 
örömére. Fellépett még a nagydobronyi Hímes néptáncegyüttes és a nemrég megalakult Virág tánc-
stúdió is. Az eseményre a kicsik és nagyok legnagyobb örömére ellátogatott a Cók-Mók Bábszínház, 
és az esti mulatság előfutáraként muzsikával szolgált a Kokas Banda. A színpadon láthattuk még 
továbbá a Prestige tánccsoportot és Balog Mariannát, aki már a Nagydobronyi Családi Napon is 
melegséget vitt a helyiek szívébe hangja és dalai által. Hogy a gyerekek se unatkozzanak, egész 
napra biztosították számukra a szórakozást, kipróbálhatták a körhintát, az ugráló várat, de amennyire 
az anyuka vagy apuka tárcája engedte, lehetőség volt vattacukrot enni vagy bizsukat vásárolni. Kéz-
műves sátrat is felállítottak, ahol gyönyörű lát-
vány, a Balog Nóra és Bálint Lívia által alkotott 
rajzok és festmények kiállítása tárult elénk, illet-
ve Balog Dianna saját kezűleg készített ékszereit 
nemcsak megnézni, de akár meg is lehetett vásá-
rolni. De lehetőség volt még arc- vagy testfestés-
re, amelyet a kislányok és kisfiúk előszeretettel ki 
is használtak. Érdekes programként szolgált a II. 
Traktoros Találkozó. A kis- és nagydobronyi 
traktortulajdonosok egymás után sorakoztatták 
fel járműveiket. A tervezett erőpróba elmaradt 

ugyan, viszont kialakult egy érdekes traktor szépségverseny, melynek a győztese a Badó József által 
vezetett 270 lóerős amerikai monstrum lett. Ha már Nagydobronyban vagyunk, amely híres a papri-
kájáról és a krumplijáról, és ezt egy fesztivállal meg is ünneplik, akkor nem maradhatott el a főző-
verseny sem. A reggeltől szorgoskodó szakácsok azon ügyködtek, hogy már a kora délutáni órákban 
bárki megkóstolhassa a specialitásokat, melyeket egy új rendszerrel, kóstolójegy megvásárlásával 
lehetett megízlelni. A legcsábítóbb illatok a Szent Hubertus Vadásztársaság bográcsához vonzották a 
résztvevőket. A társaság egy éve alakult, de már egy családként vesznek részt olyan eseményeken, 
mint például a falunap. Alelnökük, Ráti Sándor 
épp aznap töltötte be ötvenedik életévét, így hát 
örömük kettős volt. A főzőversenyben megmére-
tették tudásukat a Vállalkozók csapata, a 
Nagydobronyi Család orvosi Rendelő, a 
Nagydobronyi Gazdálkodók, a Nagydobrony SC 
és a Tűzoltóság csapata is. A versenyen részt vett 
még a Nagydobronyi Sporthorgász Szövetség 
csapata is, melynek főszakácsai, Hete László és 
Katona Béla, a szövetség elnöke mindent bele-
adott, hogy győztesként kerüljenek ki a verseny-
ből. A természetesség kedvéért saját maguk által 
fogott halakból készítették el halászlevüket és sült halaikat, amelyből nem maradhatott ki sem a 
krumpli, sem a paprika. Találkozhattunk olyannal is, aki szereti a kihívásokat, és egyedül főzött, 
mint Molnár András. Bár nem jelentkezett a versenyre, a zsűri megkóstolta az ő főztjét is. A győztes 
pedig az lehetett, akinek az üstje a nap végére teljesen kiürült. Az ünnepnek megfelelő ételt, paprikás 
krumplit végül senki sem készített, de mint Szilvási Zoltán említette, minden ételben ott volt a papri-
ka és a krumpli is. Időközben beesteledett, s kezdődhetett az esti utcabál. Sajnos a rossz időjárá-
si .körülmények beárnyékolták egy kis időre a hangulatot, de ennek Demes Tamás koncertje – ame-
lyen mindenki nagy élvezettel vett részt, különösen a fiatalság – véget vetett. A koncert után reggelig 
tartó mulatság vette kezdetét, a talpalávalót pedig a Monolit együttes szolgáltatta. Remélhetőleg 
jövőre is lesz lehetőség részt venni ezen a jeles és nem mindennapi eseményen, annak is, aki az idén 
lemaradt róla. 

Hálás köszönet mindenkinek aki részt vett az esemény szervezésében, és reméljük akik nem voltak 
megelégedve talán majd jövőre ők is jól érzik magukat.  

Géci Nóra (Kárpátalja.ma) nyomán 

Kárpitozott bútorok felújítá-
sát  és átalakítását vállaljuk! 
Székek, fotelek, rekamiék, sa-

rokrészek. 
Elérhetőség Nagydobrony,  

Szanyi M. Béla és  
Bercik István!  

Tel.: 099-2750962,  
050-99-46-998 

 


