
 
 
 
 
 
 

A Nagydobronyi Községi Tanács lapja 

1991-től immár 15. alkalommal került 
sor a nagydobronyi serdülőkorú fiatalokat 
teljes jogú egyháztaggá avató konfirmáci-
ójára.  Az áldozócsütörtöki ünnepen 51 
gyerek tett fogadást hite mellett, akik 
ezután részesülhetnek az úrvacsora szent-
ségében. 

Az ünnepi istentiszteletet Horkay 
László püspök tartotta, majd átadta a szót 

Kolozsy András tiszteletesnek, a növendé-
kek felkészítőjének.  

Az ifjú egyháztagok miután elmondták 
a hitvallás tételeit, térden állva fogadták az 
áldást. A növendékeket az egyház díszes 
emléklappal és bibliával ajándékozta meg. 

  Ezt követően a fiatalok elfoglalhatták 
új helyüket a karzaton.  

 

2006. Június     ����  3. szám  ����  Ingyenes 

15. Konfirmáció Nagydobronyban 

2006. május 27-én  Ballagási ünnep-
ségre került sor a Nagydobronyi Reformá-
tus Líceumban. Ez évben 35 diák fejezi be 
tanulmányait ebben az oktatási intézmény-
ben.  Az ünnepség istentisztelet keretében 
kezdődött a templomban. Az igét Horkay 
László a Kárpátaljai Református Egyház 
püspöke hirdette. Az igehirdetés követően 
Katona Béla igazgató búcsúzott a végzős 
diákoktól. Ezt követően az osztályfőnök 
illetve a szülők képviselője részéről hang-
zott el köszöntés. A ballagáson, mint 
meghívott vendégek részt vettek: Mackó 
István – a z Ungvári Járási Tanács elnök-
helyettese, dr.Oroszi Ildikó – a KMPSZ 

elnöke, dr. Soós Kálmán a II Rákóczi 
Ferenc Tanárképző Főiskola rektora, 
Szilvási Zoltán – Nagydobrony polgár-
mestere, Kántor József – a Nagydobronyi 
Középiskola igazgatója, Katkó László – a 
Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus 
Egészségügyi Gyermekotthon igazgatója 
és sokan mások. Az ünnepség második 
része a líceum udvarán folytatódott, 
melynek során elhangzott a harmadikos 
diákok búcsúja és a stafétabot átadása a 
másodikos diákoknak.. Az ünnepségnek 
szeretetvendégséggel lett vége a líceum 
étkezdéjében.  

 

 
„És megtelének mindnyájan Szentlélek-

kel, és kezdének szólni más nyelveken, 
amint a Lélek adta 
nekik szólniok.”  

(Ap. Csel. 2:4). 
 
Mit hiszel a Szent-

lélekről? Tedd fel 
megadnak a kérdést, 
és felelj meg, ha 
tudsz! A legtöbb 
nagydobronyi azt mondhatja, mint az 
efézusi tanítványok, hogy azt sem tudják, ha 
van-e Szentlélek. 

Tud-e valamit az újjászületésről, aki csak 
a földiekkel törődik? Isten az embert a saját 
képmására teremtette, de a bűn miatt az 
ember elvesztette istenképűségét. Azért jött 
le a földre Jézus, hogy megváltsa a bűnöst, 
vérével törölje el a bűn szennyét. Aki hisz 
őbenne, azon felragyog újra az Isten képe. 
Újjászületik és már nem ő él, hanem a 
Krisztus él benne. Véget ér a félelem, az 
aggodalmaskodás és a megváltott bűnös 
átment a halálból az életbe. Mögötte a világ, 
előtte a menny. A test cselekedetei helyett a 
Lélek gyümölcse terem élete fáján. Lehull-
nak a Mammon bilincsei és észreveszi a 
felebarát nyomorúságát. Az odafelvalókkal 
törődik és minden nap várja az Urat, mint a 
hűséges sáfár.  

Kedves olvasó! Kérjed a Szentlelket 
mennyei Atyádtól, engedj akaratának és 
térj meg. Meglátod milyen más lesz az 
idei Pünkösd ünnepe. Jöjj Jézushoz, aki 
új életet ad, lakozást vesz benned, mint 
templomában. 

 
Áldott pünkösdöt kívánok minden 

olvasónak és szeretettel várunk mindenkit a 
gyülekezeti közösségünkbe. 

 
Testvéri szeretettel Horkay László.  

 
A hónap Igéje: „Elég néked az én 

kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség 
által végeztetik el.”  

  (II Kor. 12:9). 

Ballag már a vén diák... 

Pünkösdi üzenet 

Jó utat! Ilyen és ehhez hasonló 
jókívánságokkal bocsátotta útjára 
szárnyrakelő fiataljait a Nagydobronyi 
Középiskola 2006. május 31-én. 82 diák 
életében lezárult egy korszak; a felhőtlen, 
gondtalan ifjúság időszaka.  

Eltérően az előző évektől az idén az 
időjárás miatt az iskola díszterme adott 
helyet a ballagási ünnepségnek. Miután a 
végzősök végigjárták az iskola tantermeit 
dalokat énekelve, elfoglalták helyüket 
ahol megannyi szép dallal búcsúztak: 
Húsz év múlva, Múlnak a gyermekévek, 
stb.  

A dalok elhangzása után Katona-
Mironova Berta igazgatóhelyettes hivata-
losan megnyitotta az ünnepet. A himnu-
szok elhangzása után ifj. Kántor József 
igazgató megtartotta ünnepi beszédét, 
figyelmeztetve a diákokat a nagybetűs 
élet nehézségeire.  

Az ünnepség a hagyomány szerint 
folytatódott, melynek egyik jelentős 
pillanata a stafétabot átadása a 10. osztá-
lyos tanulóknak, akik pedig útravalóval 
„feltarisznyázták” az Életbe kilépő fiata-
lokat. A 10. osztályosok nevében Baksa 
Alexandra kívánt sok sikert és kitartást, a 
végzősök nevében pedig Szanyi Gyöngyi 
búcsúzott az alma mátertől. A szülők 
hálaüzenetét Pinte Katalin továbbította a 
tantestület valamint az igazgatóság felé, 
megköszönve minden fáradozásukat. Az 
alsó osztályos gyerekek versel és dallal 
búcsúztatták a diákokat.  

A meghívott vendégek közül 
Kolozsy András tiszteletes köszöntötte az 
érettségizőket, majd az ünnepség befeje-
zéséül a szózat hangzott el.  

Az ünnepség után a szülők, rokonok, 
barátok köszöntötték virágcsokrokkal a 
fiatal végzősöket.   



Önkormányzat   

Nagydobrony mezőváros lesz? 
Sokunkban megfogalmazódott már a 

gondolat, hogy Nagydobrony a csaknem 
5700 fős lakosságával nem léphetne-e 
feljebb a települések rangsorában. Ukraj-
nában ugyanis a 3500 főt meghaladó, 
jelentős ipari tevékenységet folytató 
községek pályázhatnak a mezővárosi 
címre.  

Mit is adna Nagydobronynak a mező-
városi cím? Mivel járna-e jobban a falu, a 
falu népessége, ha megkapná ezen fokoza-
tot? 

A mezővárosi cím ugyanis rengetek 
előnyt, viszont negatívumokat is rejt 
magában. A falu fejlesztésében ez egyér-
telműen pozitívum, mivel az állami költ-
ségvetésünk akár 50%-al is emelkedne. 
Nagyobb lehetőség lenne a csatorna és 
ivóvízellátás, modern szemétlerakó építé-
sére, az utcavilágítás és közutak javításá-
ra, az állami dolgozók (óvoda, középisko-
la, egészségügy, községháza) bérének az 
emelésére, városi tűzoltóság felépítésére. 

Ezek a dolgok viszont csak a töredéke ez 
előnyök említésénél. De néhány negatívu-
mot is figyelembe kell venni, ami a csalá-
dokat és a lakosokat érinti főként:  például 
a villanyáram 2–3 kopijkás, a földadó 3 %
-os emelkedésére.  

Ha figyelembe vesszük a fent említett 
pro és kontra tényeket, akkor józanul 
elgondolkodva talán az előnyök fedezik a 
hátrányokat. Más szemszögből megvizs-
gálva, azt a néhány hrivnyás pluszkiadást 
(családonként évi 40-50 hr) megtízszerez-
ve kapnánk környezetünk modernizálásá-
ra, kényelmünk és biztonságunk javításá-
ra, gyermekeink jövőbeli lehetőségeinek 
emelésére.  

2006.május 30-án a Nagydobronyi 
Klubb termében a Nagydobronyi Községi 
Tanács, élén Szilvási Zoltán polgármes-
terrel, összehívta a falu vezetőit, az intéz-
mények és az egyház képviselőit, vállal-
kozókat, községi tanácstagokat a mezővá-
rosi cím kezdeményezése ügyében. A 

gyűlés célja volt eldönteni, hogy induljon-
e falunk a mezővárosi rangért. A jelenlé-
vők miután felvázolták és megvitatták a 
lehetőségeket, egyhangúlag megszavazták 
a kezdeményezést. Létrehoztak egy 20 
tagú csoportot, melynek feladata a kérdés 
eljuttatása a lakosokhoz és a népi referen-
dum előkészítése. Elnöke Úr László lett, 
titkára pedig Bakk Éva. Amennyiben a 
Községi Tanács képviselőtestülete meg-
erősíti a kezdeményezést a bizottság 
munkához is láthat. Ezek után 
Nagydobrony lakosságának kell megsza-
vaznia vagy leszavaznia a kérdést. Ha 
pozitív lesz a szavazás eredménye, akkor 
már csak a Járási és a felsőbb tanácsokon 
múlik a kezdeményezés kimenetele.  

Ez viszont egy nagyon hosszú folya-
matnak ígérkezik, de reméljük lesz aki 
végigvezeti és igazgatja a programot, s a 
lakosság is kellően részt vesz az végcél 
elérésében.  

 

A Prominvesztbank bevezette a 
„Vesznyánij” (tavaszi) betéti formát. A kamatot 
havonta ki lehet venni. A 3 hónap és 8 nap 
futamidejű betét éves kamata 13%-hrivnyában, 
külföldi valutában 9%. 

 
A letét legkisebb összege: 100 hrivnya 

   200 USD  
   vagy EURO 

 

Kedvező feltételeket kínálunk kölcsön 
felvételére hrivnyában 19 %-os, összeg 
utáni kamattal, dollárban 14 %-os évi kamattal. 
(Szükséges papírok: fizetésről kimutatás, 
személyigazolvány, adószám, munkakönyv, 
kezes.) 

 

Részletes tájékoztató: Nagydobrony,  
      Kisdobronyi út 137 sz. 

 

 A Prominvesztbank fiókintézete. 

2006 februárjában nyitotta meg kapuit. Az 
otthon alapítója a Nagydobronyi Reformá-
tus Egyház, viszont az anyagi hátteret a 
holland OZO segélyszervezet biztosította 
és tarja fent.  

Jelenleg 12 lakója van a környék 
falvaiból (Bátyú, Szernye, Telek, Sala-
mon, stb.). A beköltözést felvételi bizott-
ság dönti el, melynek tagjai főként a 
segélyszervezet képviselői. Általában a 
szegénység és a magatehetetlenség a fő 
kritérium. A bentlakók 90 %-nak nincs 
gyermeke, akik elláthatnák őket. A gon-
dozásért cserébe nyugdíjuk 75 %-át 
fizetik az otthonnak.  

Az épület korszerű tervezésű és beren-
dezésű. Az első szinten 15 lakószoba (egy 

és kétszemélyes), 2 fürdő, 2 mellékhelyi-
ség található, valamint a nővérszoba, az 

étkező (mely társalgó is egyben) és a 
konyha. A 2. szint hasonló felépítésű, ahol 
jelenleg még a mosoda, a munkásöltöző, 
az igazgató szobája foglal helyet. Az 
épület belső része 90 %-ban készen van, 
már csak néhány bútor hiányzik. A külső 
rész befejezése pedig folyamatban van.  

A 12 lakóról a 15 tagú személyzet 
gondoskodik.  

A bentlakók idejük nagyobb részét 
pihenéssel, olvasással töltik, vagy besegí-
tenek a kertben. Az elmúlt néhány hónap 
folyamán idelátogatott az egyházi és 
ifjúsági énekkar, felléptek az óvodások.   

 
Ráti István igazgatóhelyettes 

A Nagydobronyi Református Rehoboth Szeretetotthon 

Felhívjuk a kedves lakosság figyel-
mét a háztáji kertekben lévő locsoló 
berendezések, valamint egyéb  tulajdo-
naik fokozottabb felügyeletére,  mivel 
megnőtt a lopások száma. 

A Községi Tanács emiatt polgárőri 
ügyletet állított minden éjszakára. 

Figyelem! 
Személygépkocsik műszaki vizsgája 

lesz a községházán 2006.06.08-én 14 
órától (H.e.).  

Kérjük a gépjármű tulajdonosokat a 
megjelenésre, valamint az útadó befizeté-
sére (amit a helyszínen meg is tehetnek). 

Traktoralkatrészek minden vá-
lasztékban, minden típushoz. 
 
Tanya út 3 szám. 
 
Nyitvatartás: 8:00 – 17:00  



Események  � � � � Köszöntők  ����  Sport 

Anyakönyv (május) 
 

Születtek:            Meghaltak: 
Hidi Ferenc    Balog László  
Hete Sztella-Rokszána    Pap Aladár 
Pap László Kuruc Klára 
Hidi Béla 
Szabó Dominika 
Katona Emese 
Misák Dorina 
Misák Krisztián 
Nagy Milán 
Kovács Boglárka 

 
A Nagydobronyi Községi Tanács  

köszönti azokat a munkatársakat, akik 
júniusban  ünneplik születésük napját: 

 
Baksa Gézát, 
Szanyi Istvánt 

és Szanyi-Szabó Bélát 
 

 

a Nagydobronyi Képviselőtestület tagjait. 

 
 

Kívánnak számukra erőt, egészséget, 
sikerekben gazdag, hosszú boldog életet. 

Sok boldog születésnapot 
kívánnak Balog Borbálának 
lányai, vejei és unokája 
Zsófia. 

 2004. novemberében Gyermek 
sportiskola nyílt Nagydobronyban. 80 
gyerek vesz részt a futball edzéseken, 
külön korosztályokban,(’95-’96, ’93-’94, 
’91-’92, ’97-esek) minden kedden és 
csütörtökön. Télen a Nagydobronyi Kö-
zépiskola tornatermében, tavasztól-őszig 
pedig a sportpályán zajlanak a foglakozá-
sok.   A sportiskola ungvári kirendeltségű 
és finanszírozású, melynek szintén ungvári 
edzője van, Zán Attila személyében.  
 Zán  Attila Sztorozsnyicáról 

szegődött át Nagydobronyba. Korábban 

futballozott Ternopolban, a Hmelnyickij 

Dinamoban, a Lembergi Sk-ban. Több 

éven keresztül vezette a Csapi Lokomotív 

felnőtt  gárdáját.  

Az edző elmondása szerint a Sportis-
kola részt vesz a Járási bajnokságban, ahol 
hét iskola mérkőzik meg. A területi baj-
nokságban a ’92-esek és a ’94-esek vesz-
nek részt.  

Az elmúlt másfél év folyamán nyol-
can kerültek be  a járási válogatottba, 
ketten pedig az Ungvári Speciális Sportis-

kolába (Szilvási Zoltán, Molnár Róbert). 
2005-ben Magyarországon jártak ahol 
Dunaújvárosban a Baracs-kupán megnyer-
ték az első helyet.   

2006. április 23-án Baranyában 
játszottak, ahol 2:0  nyertek. A mérkőzésen 
Kiss László és Hidi István szerepeltek a 
legjobban, bár a két gólt Bálint László és 
Katona Krisztián szerezte. Zán Attila 
büszke csapatára, s szeretné őket 
Nagydobrony számára kiképezni, előbb a 
kiscsapatba, később pedig a felnőtt csapat-
ba. Csaknem másfél éve 
dolgoznak, s eddig min-
denhol elismerést kaptak. 
Az égész járásba kaptak 
meghívókat barátságos 
mérkőzésekre. 

Az edző szeret 
kijárni, mivel szerinte 
nagyon tehetségesek a 
nagydobronyi gyerekek, 
érdemes velük foglakoz-
ni. A gyerekek élvezik a 
kiképzést, intenzíven 

látogatják az edzéseket. A szülők is elége-
dettek, mert a gyerekek sporttal fogalakoz-
nak, nem egész nap a televízió, a számító-
gép vagy az internet előtt ücsörögnek.  

Az sportoktatáshoz minden rendelke-
zésre áll ( kispálya, öltöző, mezek, labdák), 
melyekhez a legnagyobb segítséget Szilvá-
si Zoltán polgármestertől és Szanyi Ernő-
től kapja. 

Reméljük a további sikereket, melyhez 

kitartást, erőt, egészséget kíván a 

Nagydobronyi Községi tanács.   

Köszönöm, Istenem az édesanyámat!  
Amíg ő véd minket, nem ér semmi bánat!  

Áldott teste, lelke csak érettünk fárad. 
Köszönöm, Istenem az Édesanyámat!  

Éljél sokáig drága Édesanyánk,  
boldog születésnapot!  

 
 
Az elmúlt 

n a p o k b a n 
ü n n e p e l t e 
Kára Mária 
a születésnap-
ját, ez úton 
kíván sok 
boldog szüle-
tésnapot fia 
és lánya. 

Május 14-én Nagydobrony csapat 
Hugylovával mérkőzött. Az ifi csapat 2:0-  
ra győzött, viszont a felnőttek 3:1-re 
kikaptak, elsősorban a nem megfelelő 
bíráskodás miatt. Szurkolóink meg is 
torolták a bíró intézkedéseit, ezért a járási 
liga végrehajtó bizottsága stadionunkat 
eltiltotta két mérkőzéstől.  Amennyiben az 
incidens újra megismétlődne, egész idény-
re szólna a korlátozás.  

A következő fordulóban Alsószlatinára 
látogatott  a nagydobronyi csapat, ahol az 
ifjak 2:1-es vereséget, a felnőttek pedig 

3:1-es győzelmet arattak. Május 28-án az 
eltiltás miatt a 
k i s d o b r o n y i 
pályán fogad-
tuk Orihovci 
csapatát. Az 
ifjak 0:0-ás 
döntetlent, a 
felnőtt csapat 
4:2-es győzel-
met aratott. 

 
 

A felnőtt bajnokság jelenleg állása: 

№ Csapatok játék győzelem döntetlen vereség gólarány pont 

1 Kamjanica 5 4 1 0 14-4 22 

2 Hugylova 5 4 0 1 15-7 22 

3 Nagyláz 5 3 2 0 11-4 21 

4 Nagydobrony 5 3 1 1 11-8 20 

5 Kincses 5 3 0 2 16-10 19 

6 Kereknye 5 1 0 4 9-17 13 

7 Szűrte 4 1 1 2 6-9 12 

8 Sztorozsnica 4 1 1 2 5-7 12 

9 Orihovci 5 0 2 3 4-12 12 

10 Alsószlatina 5 0 0 5 5-20 10 

Gyermeksportiskola Nagydobronyban 

Labdarúgás 

} 

Esküvő 
Hidi F Miklós Béke u. 6 sz  

és Bátyi Éva Éger u. 46 sz. alatti 
lakos köti egybe életét 2006. 
július 1-én. Ezúton szeretnénk 
sok boldogságot kívánni nekik. 



Lapalapító: Nagydobronyi Községi Tanács 
Főszerkesztő: Szanyi-Szabó Béla 
Főszerkesztő-helyettes: Ráti Ferenc 
I évfolyam, 3. szám. Példányszám: 1000  

NAGYDOBRONYNAGYDOBRONYNAGYDOBRONYNAGYDOBRONY    

Közéleti havilap 
Cím: Nagydobrony, Csongor út 2 (II. emelet) 
Tel:714-325    Email:  nagydobrony@gmail.com 

A NagydobronyNagydobronyNagydobronyNagydobrony havilap lehetőséget kínál mindennemű lakossági hirdetésre és reklámra,  köszöntőre.  
Egy apróhirdetés, köszöntő díja 1 hónapra 5 hr. Fényképes köszöntő 10 hr. A reklámok díja: 1 cm2 = 1 hr. A hirdetéseket személyesen a szerkesz-

tőségben lehet feladni, hétfőtől-péntekig 8:00-11:00 óra között. Hirdetésével Ön is járuljon hozzá újságunk kiadásához! 

Szolgáltatás 
Lakodalmi edények és evőeszközök 

kölcsönzése. Nagydobrony, Tavasz u. 27 
sz. Tel:714-022 (80977001037). 

 

Lakodalmak és egyéb események 
fotózása, videózása, hangszerelése. Szanyi
-Szabó B. Ady E. u. 35.  

 

Edények és evőeszközök bérbeadása. 
Rendes Mária, Vásártér 31. Tel: 714-236     

Igazolványképek készítése 
Községháza II. emelet (balra). Hétfőtől-
péntekig 8:00 – 11:00, 14:00–16:00 kö-
zött.  
  

Építőanyag 
Az Unifa kft - mindennemű asztalos 

munkát vállal: hőszigetelt ajtók és abla-
kok; kerítésléc elemek, lambéria, hajópad-
ló, úgy saját anyagból, mint készárút. 
F ű r é s z á r ú  m e g r e n d e l é s r e . 

(Nagydobronyiaknak kedvezményesen).      
Tel: 714-354 
  

     Az Unifa kft szakképzett asztalost 
keres.  (Fizetés megegyezés alapján).                           
Érd. 714-354  
 

Vetőmag 
 Vetőmagok nagy választékban kapha-
tók, Tavasz u. 27 sz. alatt. Tel: 714-022. 

 
 

Új  és használt mobiltelefonok, vala-
mint tartozékaik széles választékát kínál-
juk. A telefonok javítását vállaljuk. Kezdő 
csomagok (UMC, Kievstar Djuce, Life, 
Beeline, Jeans) és  felöltőkártyák igény 
szerint.  Háztartási berendezések: hűtő-
szekrények, mélyhűtők, mosógépek, 
gáztűzhelyek kedvező áron, garanciával. 
Kisdobronyi út: 131 (5. üzlet.).  Újdon-
ság: digitális fényképezőgépek! 

 

Szekszibb, vonzóbb, 
kiegyensúlyozottabb, 
e g é s z s é g e s e b b 
szererene lenni? Segít 
önnek ebben a jól 
b e v á l t  A e r o b i k . 
Minden hétfőn és 
pénteken 18:00-tól 19:30-ig tornázunk az 
iskola tornatermében; Téged is szívesen 
várunk    
Ott a helyed! Tegyél magadért! 

 
Egyéb 

 A Nagydobronyi SC felkér minden 
sportot kedvelő egyént, támogassák a klub 
fenntartását. Támogatásaikat elhelyezhetik 
a következő  bankszámlaszámon: 
Prominvesztbank 26006301150881, 
OKПО 33222674б МФО 312527 , vagy 
személyesen Misák József elnöknél. 
Felajánlásaikat előre is köszönjük. 

Hirdetések 

Kedves olvasóink! Várjuk észrevételeiket, 
javaslataikat lapunk szerkesztésével kapcsolat-
ban akár személyesen, akár névtelenül 
(községházán található postaládába). 


