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A Nagydobronyi Községi Tanács lapja

ISTEN ÉLŐ LELKE JÖJJ!
„De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő
magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall,
és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.” (Ján.16:13)
Jézus készül arra, hogy itt hagyja e világot és visszamenjen az Atyához, ezért vigasztalja
tanítványait, hogy ne szomorkodjanak, ha egyedül maradnak. Nem lesznek olyanok, mint az
árva gyermek, aki elvesztette szüleit, mert Jézus
elküldi a Vigasztalót, a Szent Lelket, aki velük
lesz mindörökké. A tanítványok olyan keveset
értenek Jézus beszédéből. Nem tudják, hová
megy, nem tudják az utat sem, Jézus nélkül nem
tudják az életüket sem elképzelni.
Itt a földön sokszor kell búcsúznunk. A
vén diák az iskolától búcsúzik: „Alsó és felső
tantermek, örökre Isten veletek.” Elválhatnak
barátok, házastársak, akik azt fogadták, hogy
soha el nem hagyják egymást. És végül még a
koporsóban nyugvó halottól is végbúcsút vesznek szerettei. Egyedül Jézus az, akitől soha nem
kell búcsúznunk, mert velünk van minden napon
a világ végezetéig. Elküldte Szent Lelkét, így
sokkal közelebb kerültünk Jézushoz, testünk az
Ő temploma lett és bennünk lakozik. Eszünkbe
juttatja az Ő Igéit, erőt ad, vígasztal nyomorúságainkban és gyümölcsöző élettel ajándékoz meg.
A Szent Lélek Jézust dicsőíti és bizonyságot tesz
a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei
vagyunk.
De ha vétkezünk, megszomorítjuk a
Szent Lelket. Ha megfedd minket bűneink miatt,
tartsunk bűnbánatot. Ez az Isten szerinti megszomorodás megbánhatatlan megtérést szerez az
üdvösségre. Csak a megtért ember teremhet megtéréshez méltó gyümölcsöket. A gonoszságban

Konfirmáció

Áldozócsütörtök - Jézus mennybemenetelének napja. A nagypénteken keresztre feszített, s a harmadnapra feltámadott Megváltó
ezen a napon ment fel a mennybe, hogy ott
helyet készítsen mindazoknak, akik hisznek
Őbenne, s akik már e földi létben az Isten útját
választották, a Biblia tanításai szerint élnek.
Míg Jézus a földön járt, Isten dolgait
A keresztyén egyház hagyománya szerint
végezte és a benne hívők megismerték, hogy Ő a református fiatalok ezen a napon tesznek biaz Atyától jött ki. Most a Szent Lélek végzi azt a zonyságot gyülekezetük előtt hitükről, erősítik
munkát az Anyaszentegyházban, kegyelmi aján- meg azt a fogadalmat, amelyet megkeresztelésükdékait közli a tagokkal, amint akarja. Az eljöven- kor szüleik, keresztszüleik tettek meg helyettük.
dő dolgokat is megjelenti. Emlékeztet Jézus jö- Ezután a nyilvános hitvallás után válnak fiataljavetelére, segít, hogy lámpásaink ki ne aludjanak, ink a gyülemíg a sötét éjszakában a Vőlegény érkezését kezet felnőtt
várjuk. A Szent Lélek tanít imádkozni, hogy az t a g j a i v á ,
odafelvalókat keressük és ne csak földi dolgokat akik öntudakérjünk mennyei Atyánktól. Az ige hirdetésében tos reformáis segít, eszünkbe juttatja Jézus szavait, és a hall- tus kereszgatók szívét is ő nyitja meg, ahogyan a Lídia t y é n k é n t
szívét is megnyitotta. A Szent Lélek Isten békes- ezentúl élségét adja nekünk, nem úgy, ahogy a világ adja, hetnek - s
hanem azt a békességet, amely minden értelmet kötelességük
felül halad.
élni - az
úrvacsorá„Jövel mihozzánk is, részeltess ajándékidban, val.
Lakozzál mibennünk, mint élő templomaidMint
ban!
a
legtöbb
Adj hitet, adj jó reménységet,
gyülekezetAdj szentid között egyességet,
ben nálunk
Békességet és idvességet.” (243. Ének 3.v.) is igen meghitt körülméÁldott és mennyei erővel teljes Pünkösdöt nyek között
kívánok minden kedves olvasónknak.
zajlott
a
élő emberek nem ismerik az Isten törvényét, de
akik az Urat keresik mindent megértenek. A hívő
embernek a Szent Lélek a tanítója, aki őt elvezeti
minden igazságra és a bekövetkezendőket is
megjelenti neki. Akiket Isten Lelke vezérel, azok
Isten fiai.(Róm.8:14)

Atyafiságos szeretettel Horkay László lelkipásztor

fogadalomtétel. 2008-ban Áldozócsütörtök délutánján a Nagydobronyi Református templomban
65 fiatal (30 fiú és 35 lány) tett vallást hitéről,
elmondván a hitvallás tételeit. Ezek után felsorakozva az Úr asztala köré, Kolozsy András tiszteletes áldást kért a konfirmáló fiatalokra, majd egy
közös ének után elfoglalhatták új helyeiket a karzatokon.
A fogadalomtétel után a fiatalok már megkönnyebbülten fogadták szüleik, keresztszüleik,
nagyszüleik és a barátok, ismerősök virágcsokrokkal való köszöntését.

Nagydobrony a továbbjutó
Az idén immár ötödik alkalommal került középiskolák és az általános iskolák kárpátaljai

„Anyák napja - a legszebb ünnepünk...”
Édesanyám, anyu-kám, anyucikám – becézget a gyermek, s boldogan rohan a kitárt, biztonságot nyújtó karokba. De sok szeretetet, gondoskodást is kaptunk, kapunk tőletek, édesanyák!
Óvtok bajtól, minden rossztól, gonosztól. Ha rajtatok múlna, fejünk fölött mindig ragyogna a nap,
soha nem lennénk szomorúak, bánatosak. Imáitokba nap mint nap beleszövitek nevünket. S lehetünk bár mi magunk is már édesanyák, édesapák,
számotokra mindig gyermekek maradunk. Hozzátok mindig bátran fordulhatunk, nálatok mindig
menedéket találunk. Május első vasárnapján mindezért próbálunk köszönetet mondani. Egy szál
virággal, egy kedves szóval. Dsida Jenő szavaival
meg Istennek mondunk köszönetet: köszönöm,
Istenem, az édesanyámat!

2008. Április

arcára, érezvén a nap meghitt voltát. Természetesen ajándékok is készültek, amelyeken a következő versike szerepelt:
Ha mosolygó arcod nézem,
Hogyha forró csókod érzem,
Tudom szeretsz édesanyám,
Szeretlek én is igazán.
Ég felé száll imádságom,
Ami jó van a világon,
Amit remél , kíván szíved,
A jó isten mind adja meg.
Legyen örömökkel telve
Életednek minden perce.

A nagydobronyi kultúrházban is színes
műsorral kedveskedtek a szülőknek, melyen az
édesanyákon kívül sok más vendég is megtekintMájus első vasárnapján a nagydobronyi hette a kedves előadásokat.
középiskola díszterme már reggel kilenc órától az
édesanyáknak készített
műsoroktól volt hangos.
Szebbnél szebb versek,
dalok hangzottak el a 4. és
a 6. osztályos tanulóktól,
köszöntve a drága édesanyákat.
Délután a
tánckör és az énekkar
műsorát tekinthették meg
az összesereglett édesanyák és nagymamák. A
színpompásan előadott
dalok és a különböző
táncokból összeállított
ízelítők molyost és könynyeket csaltak a szülők

Felhívás
A Községi Tanács felhívja a lakosság figyelmét, hogy a 2008-as szemétszállítási díjat aki még nem fizette be, haladéktalanul tegye meg a községházán Ráti Anitánál.

kiírásra a Kárpát-medencei Összmagyar Nemzeti bajnokai részt vesznek a Magyarországon sorra
Diákbajnokság. Labdarúgásban közép- és az általá- kerülő előselejtezőkön. Akik ott is tornagyőztesek
nos iskolák kategóriájában mérkőznek a csapatok. lesznek, továbbjutnak a budapesti döntőbe, amelyre
A sorozathoz Kárpátalja is csatlakozott. Az idei az Üllői úti Albert Flórián Stadionban kerül sor.
ünnepélyes megnyitóra április 5-én a munkácsi

Az ünnepélyes megnyitót követően a labda,

járási Beregrákoson került sor. Nagydobronyban az és természetesen a játékosok vették át a főszerepet.
ungvári járási selejtezőtornát rendezték.

A középiskolák kategóriájában – ahogy egykor az

Az Aranycsapat Alapítvány és a diákbaj- Aranycsapat – a nagydobronyiak valósággal végignokság missziós szerepét hangsúlyozta az ünnepé- verték a mezőnyt. Az első, kieséses szakasz eredlyes megnyitón Szilvási Zoltán. Nagydobrony pol- ményei: Eszenyi Bocskai István Középiskola–
gármestere örömét fejezte ki, hogy az idén immár Szürtei Középiskola 6–1, Kisgejőci Középiskola–
az Ungvári járás magyar tannyelvű oktatási intéz- Nagydobronyi Középiskola 0–5, Nagydobronyi
ményei is bekapcsolódtak a Kárpát-medencei Össz- Református Líceum–Sislóci Dobó István Középismagyar Nemzeti Diákbajnokságba. Ez a fiatalok- kola 1–0. A három győztes csapat egymás között
nak lehetőséget teremt a nemes versengésre, arra, döntötte el az első hely sorsát: Nagydobronyi Rehogy a legjobb csapat részt vegyen a megyei dön- formátus Líceum–Eszenyi Bocskai István Középistőn, de arra is, hogy ne csak eredmények, hanem új kola 0–0, Nagydobronyi Középiskola–Eszenyi
barátságok is szülessenek.

Bocskai István Középiskola 6–0, Nagydobronyi

– Bízom a jó kezdetben. Abban, hogy az Középiskola–Nagydobronyi Református Líceum 2
ungvári járási fiatalok méltó képviselői lesznek a –0.
helyi magyarságnak – hangsúlyozta Szanyi Béla

A Beregszászban sorra kerülő megyei dön-

járási képviselő, az Ukrajnai Magyar Demokrata tőbe így a Nagydobronyi Középiskola került, az
Szövetség (UMDSZ) ungvári járási szervezetének általános
ügyvezető alelnöke.

iskolások

kategóriájában

pedig

a

kisdobronyiak indulhatnak.

Nagy György, az UMDSZ koordinátora

Végezetül Nagy György a csapatok vezetői-

örömmel konstatálta, hogy az Ungvári járás is be- nek átadta a tornán való részvételért az Ukrajnai
kapcsolódott a sorozatba. Ezekben a hetekben nem- Magyar Demokrata Szövetség elnöke, Gajdos Istcsak

Kárpátalján,

hanem

az

egész

Kárpát- ván által aláírt oklevelet, míg Szanyi Béla, az

medencében folyik a küzdelem, sportszerű játék UMDSZ ungvári járási szervezetének emléklapjádönti el, hogy a jók között is kik a legjobbak. A val ismerte el a csapatok teljesítményét.

Szemezgető
Szabadföldi paprikatermesztés majdnem hajtatási módszerrel!
Jelen cikkben a pritamin kápia és a kaliforniai
paprikatípusok teljes érésben, pirosan betakarított intenzív szabadföldi termesztéséről szeretnék írni. Annál is
inkább, mert az elmúlt években „piaci rés” tapasztalható a paprikatermesztésben, mégpedig nyár közepétől
kielégítetlen kereslet mutatkozik a pirosra érett paprika
iránt.
Hajtatásban nem érdemes ilyen korán áttérni a
fiziológiai érésben lévő bogyók szedésére, mivel csökken a szedhető mennyiség, ráadásul a világos színű
paprikák nem színesednek kellő pirosra, ezért indokolt
szabadföldön megfelelő technológia és fajták segítségével darabos , piacos árút előállítani. Sajnálatos, hogy a
helyi konzervgyárak még nem igénylik a szeletelt
pritamin (paradicsomalakú) vagy kápia paprikát, de a
termesztőknek készen kell állniuk az új kihívásokra a
jövedelmező termesztés érdekében. Az alább ismertetendő technológia alkalmazható mind házikertben, mind
szántóföldi körülmények között.
Először is egyenletes, sima felszínű, nem mély
fekvésű területre van szükség. Ajánlatos a minél magasabb humusztartalom, lehetőség szerint használjunk
istálló vagy humusztrágyát, 10-15 kg/m2 mennyiségben. Szántóföldön a kalászosok vagy pillangósok a jó
elővetemények. Az elővetemény betakarítása után a
tarlószántás következik, majd az őszi mélyszántás. Az
alaptrágyát a tavaszi ágyás-előkészítés előtt kell kiszórni kb. 400 kg nitroamofoszkát 50 kg kálimagnézium
kiegészítéssel (ha istállótrágyázunk azt számoljuk bele).
Az ágyás- vagy bakhátkészítéssel egyidőben
adagolhatjuk a gyomírtó és ha szükséges a talajfertőtlenítő szereket (2 l Olitref + talajfertőtlenítő) azonnali
bedolgozással.
Tavasszal az egyik legfontosabb munka az
ágyáskészítés. A bakhát 30 cm magas és 90 cm széles
legyen a hátak közötti távolság 50 cm. Ajánlatos az
ágyások kialakításánál figyelembe venni az uralkodó
szélirányt és azzal párhuzamosan húzni a sorokat. Vidékünkön ez kb. É-NY—D-K. Az ebben az irányba kialakított növénysoroknál ráadásul kisebb a napégés kockázata. Az emigyen elkészített bakhátak közepére fektetik
a cseptetőcsöveket. A merev falú csövek használata
hosszabb sorok kialakítását teszi lehetővé. Az öntözőcsövek osztása 20-50 cm legyen
és az ágyások végénél csatlakozzanak a gerincvezetékhez. Attól
függően, hogy fúrt kutat vagy
állóvizet használunk, feltétlenül
gondoskodjunk a víz megfelelő
szűréséről, megelőzve a később
nem látható tömődéseket. Ezt
közvetlenül követi a fóliatakarás,
hogy a föld kellően felmelegedjen az ültetés idejére. Legjobb a
füstszínű, esetleg a lila vagy zöld
színű 40 mikron vastagságú, 1,2
m szélességű talajtakaró fólia, az
ágyás széleit földdel rögzítve. A
fólia színe azért szerepel kiemelten, mert az ilyen színű takarófólia alatt a talaj jobban felmelegszik mint a fekete alatt, a gyomelnyomó hatása pedig
még megfelelő.
Az ültetés időpontját a tavaszi időjárás határozza meg, de ha fátyolfóliás takarást alkalmazunk akár
április 20-a után már ültethetünk, takarás nélkül inkább
várjuk meg a május 15-t. A korai ültetés azért is volna
fontos, hogy a paprika bokor a tavaszi, alacsony intenzitású napsugárzás miatt nagy lombozatot nevel, amely
már kellően terhelhető a bogyót pedig a nap nem perzselheti meg, a tenyészidő hosszabbodásával pedig nő a
betakarított termés össztömege.
Az ültetés előtt 1-2 nappal a csepegtető rendszerrel feltöltik a bakhát talaját indító tápoldattal
(NPK—15:30:10). Az előzőleg kilyuggatott fólián
keresztül ültetőfával az ültetőlyukakat kimélyítik és
legfeljebb a sziklevél mélységig ültetik a palántákat
óvatosan tömörítve a földet a gyökérzet mellett. Az
ültetés után a palánták tövét gondosan takarjuk, hogy ne
száradjon ki a talaj és ne törjenek fel a gyomok.
A palántákat ikersorba 50x25 cm-es távolságra
ültessük, ez kb. 47 ezer száll/ha sűrűségnek felel meg.
Mint említettük, hasznos a kiültetett

növénykéket fátyolfóliával takarni. Vesszőből, drótból,
acélhuzalból célszerű bordákat kialakítani, 20 m-ként a
földbe szúrva lazán ráteríteni a 2 m szélességű fátyolfóliát a szélén 1 m-nt egy kapvágásnyi földdel rögzítve. A
fóliás takarás a jobb hő- és vízgazdálkodás következtében jelentősen növeli a koraiságot és a termésbiztonságot. Az így ültetett palánták egy hét alatt begyökeresednek és kezdődhet a tápoldatozás.
Az első kötések megjelenéséig öntözésenként
60kg/ha 2:1:1 arányú (N:P:K) vegyes műtrágyát használjunk 10 kg/ha kálciumnitrát kiegészítéssel.
A következő szakaszban a termés teljes kifejlődésének idején, a fenti arányú összetételt ajánlják 20
kg/ha kálciumnitrát kiegészítéssel. A termés színesedése, érése idején további 20 kg/ha káliumnitrátos kiegészítést kapnak a növények hektáronként.
A növények fejlődését figyelembe véve, ahhoz
igazodva kálium – és magnézium tartalmú műtrágyák
adagolásával, esetleg kipermetezéssel – szabályozhatjuk a növény vegetatív – generatív egyensúlyát.
A bogyók színesedésének idején a megnövelt
káliumszint érésgyorsító hatását fokozni lehet különböző ethril alapú szerek körültekintő használatával. Többnyire a piaci igények és az időjárási előrejelzések indokolhatják az ilyen jellegű beavatkozásokat.
Nem ördögtől való különböző biostimulátorok
használata sem. A Benefit például a megfelelő időben
kijuttatva növeli a bogyó nagyságát a Sweet pedig
javítja színét, ízét vagyis a p - a piacosságát.
A vegetatív – generatív egyensúly kialakításában nagy szerepe van a levegő megfelelő páratartalmának. Házi kertben az ideihez hasonló tartós 30°C közeli
hőmérsékleten megoldás lehet az ültetvény feletti
racshel hálós árnyékolás, szabadföldön pedig a légköri
aszály megakadályozására célszerű finom porlasztású
esőztető szórófejeket telepíteni. A vízellátást azonban
alapvetően csepegtető öntözésre szükséges alapozni.
Ha netalán elöregedett palántát kényszerülünk
kiültetni, ha nehezen indul a növény, szükség lehet az
első kötődött termések eltávolítására.
Ezek a paprikafajták folytonnövő jellegüknél
fogva támrendszer nélkül nem bírják el a kötődött termések súlyát, ezért a növények kidőlésének megakadályozására támrendszert kell készíteni. Ezt a bordákhoz, vagy kétoldalt levert karókhoz (kordon)
kötözzük, mely zsineg segítségével oldható meg.
A hatékony növényvédelem alapja a növények jó kondíciója, amit szakszerű tápanyag- és
vízutánpótlással biztosíthatunk.
A vegyi védekezés alapvetően megelőzést jelent; ezért
már a palántanevelés során el kell
kezdeni; ültetés után be kell állni a
14 napos fordulóra. A növényvédelem elsősorban a levéltetvek, a
bagolylepkék hernyói, a baktériumok és a gombabetegségek ellen
irányul.
A szedés nagyon kézimunkaigényes feladat,
kellő odafigyelést igényel, mert az intenzív technológiával nevelt növények igen zsengék és az óvatlan szedés
miatt sok ág letörhet. Ezért figyeljünk, hogy a szedést
két kézzel végezzük a termőágak megtámasztása mellett.
A szedést úgy szervezzük, hogy a termés hőmérséklete alacsony legyen (kora reggel) és minél
hamarabb hűvös helyre kerüljön az értékesítésig. A
szedési érettség megállapítása jelentősen befolyásolja a
pultontarthatóságot. Az említett fajtákat 80-85%-os
érettség állapotában (zöldcsíkos) érdemes szedni.
Azokon a területeken, ahol nincs mód a vetésforgó betartására, kiemelt fontosságú az állomány felszámolása után a terület megfelelő kezelése.
Az állományt az utolsó szedés után nagy adagú
gomba- és rovarölőszer kombinációval kezeljük és a
munkaegészségügyi
várakozási
idő
leteltével
szárzúzzuk majd a kordon, takarófólia, csepegtetőcsövek felszedését követően némi nitrogénműtrágyát szórunk ki és gondosan alászántjuk.
Őrhidi László

Munkaszombat - Falutakarítás
Április 19-én nagy munkaszombatra került sor, melynek célja falunk
közterületeinek rendbetétele, kitakarítása
volt.
A közintézmények közül a községháza, az óvoda, a kórház dolgozói serényen takarítgattak épületeik körül, valamint több tucat fát telepítettek az erdőhivatal jóvoltából. A községháza munkásai a futballpályán több mint 100 csemetét ültettek és kb. 50 méter sövényt telepítettek. A faluba vezető utak mentén is
folyt a munka,
melynek keretében
a
Kommunális
Vállalat kivágta a
bokrokat a vízelvezető árkokból
ill. összeszedték a
szemetet.
(A
Nagydobronyi
Községi
tanács
felhívja azon földtulajdonosok figyelmét, akiknek
földjük mentén
kanális található,
legyenek szívesek

kivágni a fákat és a bokrokat.)
A Nagydobronyi Református Líceum tanulói külön dicséretet érdemelnek, mivel példát mutatva évek óta rendbe tartják a líceum előtti vízpartot.
Sajnos egyes üzletek mellett (vagy
mögött, neveket nem említve) mai napig
nincs eltakarítva az őszi falevél, vagy
említhetnénk a tópartokat is, ahol több
felszólítás után sem „mozdítottak” semmit az érintett gazdák.

KRISZ kerületi csendesnap Nagydobronyban
2008. április 12-én egy olyan nem mindennapi rendezvényre került sor Nagydobronyban,
ahol több mint 1300 résztvevő volt együtt. A jelenlévők java része nem ismerte egymást, de mégis volt bennük valami közös.
A csendesnap résztvevőit a nagydobronyi
presbiterek és gyülekezeti aktivisták fogadták.
Kedvességük, és tevékeny irányító munkájuk révén rögtön elmondhatták a vendégek: jó helyre
jöttünk.
A templom bejáratánál folyt a regisztráció.
Minden fiatal kapott egy kis, színes lapot, amire
ráírták a keresztnevét, biztosítótű járt a lapokhoz,
amivel kitűzhették a szívük fölé, így mindenki
mindenkit megszólíthatott anélkül a kérdés nélkül,
hogy: "Mi a neved?" Mintha egy nagy család jött
volna össze, akik ismerik egymást, és nem is járunk messze a valóságtól, hiszen a Krisztusban
testvérek vagyunk.
Nagy öröm járt át mindenkit, amikor a
templomba toppanva azt láthattuk, hogy sokan
vagyunk! Jó volt belegondolni abba, hogy ezek a
fiatalok nem a ma divatos (de lélekromboló) dolgok hívására gyűltek össze ennyin, hanem Jézus
szelíd szavára. A szervezők nem ígértek mást,
csak azt, ami a csendesnap plakátján olvasható:
"Imádkozhatsz! - Imádkozz! Hatsz!" Az imádság
volt a rendezvény témája.
Főtiszteletű Zán Fábián Sándor püspök úr
tartotta a nyitóáhítatot. Isten üzenetét a Zsidókhoz
írt levél 12. részének 12. és 13. verse alapján tolmácsolta nekünk: "Ezért tehát a lankadt kezeket és
a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes
ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon,
hanem inkább meggyógyuljon." Erősítésre van
szükségünk, de nem csak vitaminkúrákra, hanem
másmilyenekre is: imádságra. A hitükben erősek
felelőssége a botladozók felsegítése.
Ezután Szeverényi János lelkipásztort
ismerhettük meg. Ő a Magyarországi Evangélikus
Egyház missziói lelkipásztora. Előadásában melyben természetesen az imádságról tanított elmondta, hogy a madarak akkor énekelnek, ha
fényt látnak. Az élő Istenre van szüksége az embernek ahhoz, hogy elkezdjen imádkozni. A kanári, ha süt a nap, nem tud nem énekelni. Ilyen az
ember, nem tud nem imádkozni, ha Isten jelenlétében van. Vannak madarak, amik a városi környezetben már nem tudnak úgy énekelni, mint a szabadban, hanem elkezdik utánozni a környező zajokat. (Pl. a mobiltelefonok csengőhangjait.) Ha
elsorvad életünkben az Istennel való kapcsolat, ha
nem fakad szívből az ima, elkezdjük utánozni
környezetünk hangjait. Jézus tanítványai ismerték
az akkori imádságokat, mégis amikor Jézus imádkozott, akkor megkívánták tőle. Jézus egységben
volt az Atyával, így imádkozott. Az imádság nem
kötelesség, hanem lehetőség. Élünk-e vele?
Az előadás után a résztvevők több csoportba szerveződtek az alapján, hogy ki milyen színű

névkártyát kapott. A csapatok közül három csoport a konfirmációi korosztályt ölelte fel, egy nagy
csoport az ifjúsági korosztályt és egy a fiatal házasokat. Elindult a vándorlás a templomból az iskolába, a parókiára stb. Mindenkinek megvolt a kijelölt helye. A különböző csoportok a korosztályuknak, élethelyzetüknek megfelelő módon folytatták
tovább elmélyülésüket az imádság gondolatkörében.
Ezt követte az ebéd, melyet a
nagydobronyi szorgos kezek készítettek. Kisebb
szabadidő után, délután 2 órakor egy olyan eseménynek lehettünk szem és fültanúi, ami eddig
még nem volt. Élő internetes videó kapcsolatba
léptünk az angliai United Reformed Church

vezetőjével, aki elmondta - Kacsó Géza lelkipásztor tolmácsolásával -, hogy szeretnének internetes
levelezési kapcsolatot kiépíteni a kárpátaljai református fiatalok és az ő fiataljaik között. A templomban ívek mentek körbe, és akik vállalkoztak az
angol nyelvű levelezésekre, azok feliratkoztak az
ívekre.
Az egész napos rendezvény zenei részeit a
KRISZ Együttes végezte, Kovács Sándor vezetésével. A hetekben megjelenő új lemezükről is
hallhattunk énekeket. Végül a KRISZ alelnöke,
aki az egész nap konferansziéja volt, Szanyi
György lelkipásztor bejelentette a csendesnap
utolsó részét, az evangelizációt. Főtiszteletű
Horkay László, egyházunk nyugalmazott püspöke,
a csendesnapnak otthont adó gyülekezet egyik
lelkipásztora szolgált. Az ige a Királyok első
könyve 18. részéből szólt, a Kármel-hegyi istenítéletről. Isten válaszolt Illés imájára, de a bálványok
nem válaszoltak. Ami nincs, az nem szól, de az élő
Isten válaszol. Nem érdemes kétfelé sántikálni!
A csendes napon perselyezés is volt. A
jókedvű adakozók adományait a Fiatalok az Élet
Küszöbén (FÉK) program újraindítására fogják
fordítani. Ennek a programnak a keretében alkohol
és drog prevenciós előadásokat, kampányokat és
rendezvényeket fognak életre hívni Kárpátalja
szerte.
A tartalmas nap után a résztvevők hazafelé vették útjukat és az arcukon megjelent az őszinte megelégedés mosolya.

Események, köszöntők, hirdetések
Anyakönyv (Április)
Születtek:
Szántó Krisztina (Vasártér 27.)
Dér Dániel (Csongor 70.)
Pinte Kevin-Teó (Kékpatak 29.)
Balog Lili-Flóra (Nagytemető 9.)
Pinte Martin (Kossuth )

Elhaláloztak:
Szilvási Jolán (Rákóczi 8.)
Baksa Erzsébet (Sport 8.)
Molnár Erzsébet (Rákóczi 2.)
Benedek Zsuzsanna (Béke 21.)
Bálint Sándor (Béke 51.)
Badó Irén (Kossuth 24.)
Molnár Borbála (Kisdobronyi 15.)
Hete Zoltán (Micsurin 2.)
Hidi Zsuzsanna (Kisdobronyi 32.)
Hidi Mária (Csongor 20.)
Katona Jolán (Sport 12.)
Szanyi Km. Sándor (Éger 4.)

A Nagydobronyi Községi Tanács kötelékén belül 2008. májusában 2
esküvőre kerül sor.
2008. május 17-én
Úr Tibor (Kisdobrony, Béke 79.)
és
Mészár Nóra (Felvég 30.)
köti egybe életét.
2008. május 17-én
Papp Miklós (Meliorátor 9/1)
és
Balog Krisztina (Ifjúság 5.)
köti egybe életét.
Ezúton szeretne a tanács sok boldog-

ságot kívánni a leendő házasok számára.
Felhívás
A Községi Tanács felhívja a lakosság figyelmét, hogy a
régi piac területén tilos az árusítás.
A szabálysértőkre 17-170 hr közötti büntetés szabható
ki.

Köszöntők
A Nagydobronyi Községi Tanács ezúton szeretné köszönteni közelgő születésnapjuk alakalmából
Ráti Erzsébetet,
a Nagydobronyi Községi Tanács titkárát,
Pankovics Jánost,
a Nagydobronyi Állami Kommunális Vállalat igazgatóját,
Szilvási József,
Popovics János,
Ráti Zsuzsanna,
Kis F. Béla
képviselőket.
Kívánnak számukra erőt, egészséget, sikerekben gazdag,
hosszú boldog életet.

2008-as labdarúgó események
Indul a Járási Bajnokság
A kora tavasz indult Járási Labdarúgó Kupa selejtező mérkőzései befejeződtek. Nagydobrony csapata az első
összecsapásokban kiemelten jutott a legjobb 16 közé. Az eszenyi futballpályán
Hugylovo csapatát gyönyörű és látványos játékkal 5:2-re legyőztük, így bekerültünk a legjobb nyolc közé. A felnőtt
csapatok közötti kupa negyeddöntője a
Járási labdarúgó bajnokság első
szünetében lesz.
Az Ungvári Járási labdarúgó bajnokság május 11-én
rajtol, amelybe Nagydobrony
csapata is be tudott nevezni (a
tavalyi incidensek miatt nehéz
volt kiharcolni), bár a
nagydobronyi futballpályán csak június 1
-től lehet mérkőzéseket rendezni. Így az
első három mérkőzést kénytelen a csapat
idegenben lejátszani. A bajnokság első
fordulójának mérkőzései a következő
időpontokban zajlanak:
Május 11.
Nagydobrony - Téglás
Május 18.
Eszeny - Nagydobrony

Május 25.
Nagydobrony - Cservona
Június 1.
Nagygejőc - Nagydobrony
Július 8.
Nagydobrony - Salamon.
Sajnos 2007-ben több erőszakos
incidensre került sor a bajnokság mérkőzésein, így a labdarúgó liga
szigorúbb büntetéseket fogadott el a 2008-as idényre. Néhány figyelmeztető törvény:
— ha a csapat mérkőzés közben elhagyja a pályát
a büntetés 250 hr
— nem etikus viselkedés, erőszakos megmozdulás a játékosok
között: 75 hr
— ha nincs rendbe mérkőzés idejére a pálya: 100 hr
— a játékvezető bántalmazása:
a csapat egy éves eltiltása és 1000-2000
hr közötti büntetés
— nézők felrohanása a pályára
mérkőzés közben: 500 hr/fő.

Mobiltelefonok,

valamint
tartozékaik (töltők, akkumulátorok, előlapok,
gombsorok, fülhallgatók, adatkábelek, tokok és
táskák) széles választékát kínáljuk.
Kezdő csomagok és felöltőkártyák:

MTC, Kyivstar, Life, Beeline.

Elektronikai cikkek:

Hűtők, mosógépek, televíziók, DVD lejátszók, CD lejátszók, autómagnók, hangszórók, hálózati telefonok,
porszívók, borotvák, hajszárítók, mikrohullámú sütők, presszó kávéfőzők és egyéb háztartási kellékek.
A piac területén, az 5. sor végén.

Apróhirdetések
Szolgáltatás
Igazolványképek
készítése! (6 db-os sorozat)
Községháza II. emelet (balra).
Hétfőtől-péntekig
13:00 - 16:00 között!

újítva). Érdeklődni lehet: Nagydobrony,
Petőfi u. 12. Tel: 80987714768
Az Alvég 10-11 számok alatti, régi típusú
házak eladók. Érdeklődni a következő mobilszámon lehet: 80965599229.
Katona Béla.

Lakodalmak, események, estek fotózása,
videózása, hangszerelése.
Le ne késen megrendelni bennünket!
Szanyi-Szabó B. Ady E. u. 35.
Egyéb
Eladó LADA 2101-es személygépkocsi.
1980-kibocsátás (egy éve volt teljesen fel-

Konténer eladó vagy bérelhető.
Méret: 4,5×2,5m.
Érdeklődni Katona Ferencnél.
Tel. 714-191. Mobil: 80989779495
Audi 100-200-as alkatrészek eladók olcsón. Tel: 80951962718.

Vízszivattyúk, tartozékok víz-, gáz-, központi fűtés-vezetéshez.
Megrendelésre belső tatarozáshoz: spaklik, gipszkarton, laminált padló, műanyag lambéria, festékek, gázkazánok, radiátorok stb.
Nagyobb tétel vásárlása esetén igény szerint házhoz szállítás.
5. sor (a boltsorral szemben) az újpiac területén.
Tel: 80976838444 ill. 80501012602
Varga István

Piac — szélső sor,
2. üzlet.

Bútorok rendelésre:
konyhába, nappaliba, hálószobába, gyerekszobába óriási színválasztékkal.
Computer-, Tv-, íróasztalok.

Kisdobronyi út 116 szám alatt.
Zazulics László
Tel: 80987714765
Szatmári István
Ajtók és ablakok rendelésre

Tavaszra - Fitt forma!
Ne gondolkozz, gyere és tornázz velünk!
Kedden és csütörtökön 17:00-tól az iskola tornatermében várunk.
Egyéb információk a 714-152-es telefonszámon.

Kis Inke gyógymasszőr
szeretettel vár minden gyógyulni vágyó vendéget a hét minden
napján (kivéve vasárnap).
Érdeklődni személyesen: Kossuth u. 68. sz.
Tel: 714-114. Mobil: 80967480511
Az UNIFA Kft. (lambéria cég) a következőket kínálja a kedves érdeklődőknek:
•
fűrészárú minden méretben és mennyiségben
•
fából készült ajtók és ablakok bármilyen kivitelezésben

Volt kőkorszak – lett rönkkorszak!
Rönkfaházak és gyerekcsúszdák minden méretben és mennyiségben, a
megrendelő igényei szerint. (Szín, típus, stb.).
Tegye egyedivé általunk kertjét és lakását.

Műtrágya kapható Molnár Jánosnál,
a Béke út 13-as és a Kisdobronyi út 37-es
számok alatt.
Ingyenes házhozszállítás a falu területén.
Mobil: 80501571562.
Függönyök méretre, készen. Függöny pálcák, ágytakarók, hímző
fonalak, varrócérnák, méterárú, csipkék és padlószőnyegek.
Balog Zoltán Tel: 80507583005

Új kedvező vételajánlat!
A Nagydobronyi piac fősorán az elektromos, illetve a háztartási
cikkeket árusító üzletben hitelre való vásárlásra is van lehetőség.
Érdeklődni lehet: Krisztinánál, ill. a
80501571562-es mobilszámon.

MŰTRÁGYA ELADÓ!
1. Fehér (ammónium nitrate)
2. Szürke (kalcium ammonium nitrate)
3. Piros (nitroamophoska)
4. Ferticare és egyéb műtrágyafélék.
Ingyenes házhozszállítás!
Szűcs Emil, Sport u. 1.

Tel: 714-398

Növényvédő szerek
nagy választékban, valamint lombtrágyák kis– és
nagy kiszerelésben eladók a Petőfi út 17
sz. alatt Góré Istvánnál.

A Nagy Kft. (fűrészüzem)

a Tanya út 6-7. szám alatt
fűrészárút kínál minden
minőségben,
Jó minőségű tápok valamint takarmányok nagy választékban
formában és mennyiségés jó áron
ben.
(csirke-, nyúl- és malactáp).
A hét minden napján az
Érdeklődni lehet:
önök rendelkezésére álNagy Ferenc
lunk.
Éger u. 50 sz. alatt Tel: 714 - 225
Mobil:80968503777
Külföldre történő fuvaroNagy tétel esetén házhozszállítás!
zást is vállalunk!
A Nagydobrony havilap lehetőséget kínál mindennemű lakossági hirdetésre és reklámra, köszöntőre. Egy apróhirdetés díja 1 hónapra 5 hr. Fényképes köszöntő 20 hr. A reklámok díja: 50 cm2 = 20 hr. A hirdetéseket személyesen a szerkesztőségben lehet feladni, hétfőtől-péntekig 13:00-16:00 óra között.

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

Lapalapító és fenntartó:
Nagydobronyi Községi Tanács
Főszerkesztő: Szanyi-Szabó Béla
Szerkesztő-helyettes: Ráti Ferenc

Állami bejegyzési bizonylat ZT № 416/08 21.07.2006
Ofszetnyomás egy nyomdai ív. Példányszám 1300.
A számot kinyomtatta a VAT „Patent”.
A lap ingyenesen jelenik meg havonta.

