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Az új transzformátor átadása

Szeptember első napján gyönyörű napsütéses időben zajlo! le a Nagydobronyi Középiskola tanévnyitó ünnepsége. Ukrajna állami himnusza és a magyar nemzeti himnusz dallama zenge! az iskolaudvar fele!, csendes, fegyelmeze! viselkedést parancsolva a felsorakozo! iskolásokra. Ez az eseményhez illő magatartás kitarto! az ünnepség végéig. Mintha
a tanulói.úság ﬁgyelme és fegyelme a szünidő hosszú hetei ala!
kellőképpen
kifejlődö!, megedződö! volna. Mintha erre a napra vártak volna már,
erre az eseményre, az
új tanév kezdetére. Különösen igaz lehet ez az első osztályosok esetében, akik most
lépték át először az iskola küszöbét, ahol - Kántor József igazgató úr szavai szerint egy új, csodálatos világ tárul majd fel elő!ük, a tudás világa. Mint az intézmény első
embere, elsőnek ő köszöntö!e az egybegyűlteket. Beszédében kitért az új tanévre
való felkészülés folyamatára, a felmerülő nehézségekre. A negatív
tényeket jól ellenpontozta az a megállapítása, hogy iskolánk tanulói az
elmúlt tanévben is eredményesen
ve!ek részt tantárgyi vetélkedőkön,
sokan sikeresen te!ék le a záróvizsgákat, a vizsgaközpontokban is jól

2012. szeptember 12.-én Nagydobrony újabb transzformátorral gazdagodo*.
Hosszú várakozás után a Virág utca egy teljesen új transzformátort kapo!.. Az
átadáson megjelent Kovács László a „Закарпаттяобленерго” (Kárpátaljai
Áramszolgáltató) vezérigazgatója, akinek köszönhetjük,
hogy létrejöhete! a transzformátor üzembe helyezése. Így
ezentúl több másik utca áram ellátása és minősége is javult,
mivel csökkent a terhelés. Kovács László megemlíte!e azt
is, hogy jelenleg, az őszi és téli évszakokra való felkészülés
zajlik az egész megyében. 37 transzformátor állomás került idén átadásra,
és 214 le! átvizsgálva és feljavítva. Ez
azt is jelenti hogy 8 hónap ala! 22 millió hrivnya le! ezekre a célokra fordítva. Mindez a stabil
energiaellátást szolgálja az egész Kárpátalján. Az átadást
követően
ellátoga!ak az óvodába is ahol megígérték az
óvoda elektromos vezetékeinek felújítását, továbbá adnak egy új villanytűzhelyét is.

teljesíte!ek, így kiharcolták a maguk számára a lehetőséget, hogy felsőfokú tanintézményekben folytathassák tanulmányaikat. Az igazgató úr beszéde után a vendégek
közül felszólalt Gazda Erzsébet, az Ungvári Járási Tanács elnökének oktatási kérdésekkel foglalkozó szaktanácsadója. Szívet melengető szavait az iskolakezdőkhöz, a
„tapasztalt” iskolásokhoz, a tanárkollégákhoz és a szülőkhöz egyaránt címezte. Kiemelte annak fontosságát, hogy a szülő és a tanár harmonikusan együ! tudjon működni a gyerekek, a felnövekvő új nemzedék érdekében. A járási oktatásügyi osztály
képviseletében Seres Kristóf tarto! rövid beszédet, jókívánságokat tolmácsolva. Ezt követően a kis elsősök közül
két kislány és egy kisﬁú mondo! el egy-egy versrészletet a
széles publikum elő!. A végzősök részéről Szanyi Andrea
lá!a el útravalóval a legkisebbeket. Az ünnepség végén
Horkay László püspök úr lépe! a mikrofonhoz, Isten áldását kérve a szeptember elsején új tanévet kezdő gyermekekre, pedagógusokra és szülőkre egyaránt. Végül következe! a nagy pillanat: az első csengő megszólalt, és a tizenegyedikes diákok beveze!ék az elsősöket a tantermekbe.

Álláslehetőség!
Pultost keresünk Kisdobronyba a ZIBERT bárba.
Előny az ukrán nyelvtudás de nem feltétel. Várjuk 18.-ik életévet
betöltö* lányok jelentkezését. Fizetés megegyezés alapján.
Érdeklődni az alábbi tel. számon lehet: 0507095967

Hír –válogatás

(az elmúlt hónap legfontosabb hírei)

Viktor Janukovics ukrán elnök jóváhagyta
azt a törvényt, amelynek alapján
webkamerákat helyeznek majd el a szavazóhelyiségekben az október 28-i parlamenti
választásokon.
————————————————
A Kárpátalján 14. alkalommal megrendezett
kisebbségi médiafesztiválon a nemzetközi
zsűri két magyar tévéfilmet jutalmazott a
három legjobbnak ítélt produkció között. A
fesztivál fődíját az ungvári Tisza-1 TV magyar vonatkozású tévéfilmje nyerte el: A
Makszim Melnik rendezésében készült
Salánk. Hordóban az igazság című alkotás a
Nagyszőlőshöz közeli magyar ajkú Salánk
község hagyományosan hordókészítéssel
foglalkozó egyik családjának a mindennapjait mutatja be, bepillantást engedve a Kárpátalján ma már alig űzött mesterségbe.
————————————————
Ukrajnában 70 lakott településen – összesen
18 járásban – regisztráltak nyugat-nílusi
lázban való megbetegedést – jelentette ki
Olekszandr Kravcsuk, az Állami Egészségügyi és Járványügyi Szolgálat vezető helyettese.
————————————————
Az őszi parlamenti választások után szertefoszlik majd az Európai Unió minden aggodalma Ukrajnával kapcsolatban - jelentette
ki Viktor Janukovics ukrán elnök pénteken
a Jaltai Európai Stratégia (YES) elnevezésű
nemzetközi fórumon. Az államfő hangsúlyozta, hogy Ukrajna a maga részéről kész megkötni a társulási megállapodást az EU-val,
és ez szerinte a választások után meg is valósul. "Nyitottak vagyunk az unióval való
együttműködésre" - hozzátéve, hogy Ukrajnának zárt határokkal nincs jövője.
————————————————
Meglehetősen sokba kerül a magyar állampolgárságot szerzett határon túli magyarok
utólagos anyakönyvi eseményeinek
(házasodás, válás, születés, elhalálozás) magyarországi regisztrálása.
————————————————
A parlamentben megjelent egy törvényterve-

zet, melynek értelmében 2013. január 1-től
meghatároznák a dohánytermékek kiskereskedelmi árát – eszerint egy csomag filteres
illetve filter nélküli cigarettának legalább 10
hrivnyába kellene kerülnie.
————————————————
2013-ban az első gyermek születése esetén
29,8 ezer hrivnya (+2,400 hrivnya), második
gyerek születése esetén 59,700 hrivnya (+4,8
ezer hrivnya), harmadik és minden további
gyerek születése esetén pedig 119,400 hrivnya (+9,500 hrivnya) összegű támogatás jár.
————————————————
2012. szeptember 9-én hivatalosan is átadták a Nagydobronyi Napsugár Óvodát. A
Keleti Partnerség program keretein belül
Magyarország közreműködésével sikerült az
óvoda nyílászáróinak cseréje. Az ünnepség
az óvoda tornatermében zajlott. A meghívott
vendégek között volt Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, Bacskay József Ungvári főkonzul,
Orosz Ildikó KMPSZ elnöke, Brenzovics
László KMKSZ alelnök, Szilvási Zoltán
Nagydobrony polgármestere.
————————————————
Három héten belül másodszor rongálták meg
a magyar honfoglalási emlékművet a
Vereckei-hágón. Az ismeretlen elkövetők
ezúttal az emlékjel egyik sarkát bontották
meg, és jelzőtáblákat tettek tönkre.
————————————————
Súlyos vádak a volt ukrán kormányfő ellen
Grigorij Omelcsenko ukrán parlamenti képviselő, Ukrajna hőse, Julia Timosenko pártjának volt tagja (korábban a Szovjetunió
Kommunista Pártjának tagja, a most következő parlamenti választásokra Viktor
Juscsenko volt elnök pártja, a Mi Ukrajnánk
színeiben készül) szerint a jelenleg börtönbüntetését töltő Julija Timosenko volt ukrán
miniszterelnököt 1995-ben beszervezte az
orosz titkosszolgálat, az FSZB.

További részletek és friss hírek weboldalunkon:
www.nagydobrony.com.ua
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A Nagydobronyi Községi Tanács hírei
A községi tanács felszólít mindenkit, hogy rendezze a szemétszállítással kapcsolatban
tartozását, amennyiben ezt nem teszik meg a községi tanács
semmilyen hivatalos ügyével nem foglalkozik!!!

Kérünk mindenkit,
tartsa tisztán és rendezetten a háza előtti árkot (tó partot) és annak környezetét.

FIGYELEM!!!

Az Ungvári járási családi-, gyermek és i.úsági Központi Szociális szolgálatának munkatársa

A ʺPrikarpat Zahid Transʺ Állami Vállalat fő olajvezetéke halad át Nagydobrony térségén. A várja a lakosság kérését és panaszait. A szakember Bodnár Natália. Az alábbi munkarend
vezeték megsértését elkerülendő, a vállalat megkér mindenkit, hogy semmilyen földmunká-

szerint dolgozik a községi tanács épületében:

Hétfő — 8.00-17.00
Szerda — 8.00-17.00

latokat ebben a zónában ne végezzenek hatósági engedély nélkül, mivel súlyos

Csütörtök — 8.00-17.00

környezetvédelmi baleseteket okozhatnak vele. +
FIGYELMEZTETÉS!!!

FIGYELEM!

A Nagydobronyi Községi Tanács Végrehajtó Bizo!sága előzetesen ﬁgyelmezteti a lakosságot

Minden Nagydobronyi lakos ﬁgyelmébe, 2012. november 1.-ig

a közterületek megóvására, különös tekinte!el a nemrégiben elkészült központi parkra és

ﬁzessék be a 2012-es évre vonatkozó földadót.

szoborra. Amennyiben rongálást észlelünk az elkövető a hatályos törvények értelmében akár

A határidő lejárta után késedelmi díjat kell ﬁzetni. Beﬁzetés Ráti Anitánál.

börtönbüntetésre is ítélhető.
Bizonyára mindenki észre ve!e az Nagydobrony újság kézbesítése körül zajló nehézségeket,
sajnos a Magyarországi pályázaton az újság fenntartásra és a weboldal fejlesztésre kért összegeket nem kaptuk meg. Ezért a szűkös anyagi helyzet mia! a kézbesítést sem tudjuk
megoldani. Ezentúl az újság kézbesítését az ado!
utcákhoz tartozó képviselők végzik.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az adott számon
értesítheti a rendőrséget bármilyen problémájukkal.
Beosztott rendőr: Ярема Василь Васильович .
Telefon: 711-184, 0500117751

Tehát ha valaki nem kap kérje az utcaképviselőktől.
A Nagydobronyi Református Egyházközség felhívása

A lakosság ﬁgyelmébe! Mivel az Aranyosdombi dűlőben lévő bérelt földek bérleti

Bizonyára sokan tudják, hogy az éven elkezdtük a gyűjtést a Nagydobronyi templom bel-

szerződése lejárt, kérjük a volt bérlők jelentkezését a községházán a földmérőnél, ezen földek
tulajdonjogának tisztázására.

ső felújítására. A munkálatok megkezdése a szükséges anyagi forrástól függ. Továbbra is
szívesen fogadjuk adományaikat.
Nagydobronyi Református Egyházközség

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

Polikai HIRDETÉS
Kovács László 1956. június 10-én születe! az ung-

Vaszil Kovács megyei képviselő, a Zakarpa*yaoblenergo igazgatója, képviselőjelölt a

vári járásban Patakosban (Patskanovo). 1986 kapo!

68-as választási körzetben, elsősorban a megyei szinten megoldhatatlan kérdésekre

felsőfokú végze!séget a lembergi politechnikusi főiskolán
„automatika és telemechanika” szakirányban. Szakmája
szerint villamosmérnök. Miután befejezte a Szolyvai politechnikumot

munkába

ált

1975-ben , az ungvári járásban
Köblér (Kyblary) településen
villanyszerelőként.

Kovács

László hosszú utat te! meg míg egy egyszerű villanyszerelőből a Zakarpa!yaoblenergo vezérigazga-

hívta fel a ﬁgyelmet. Ide tartozik többek közö* a megyeközpont vízellátásának és
szennyvízelvezetésének megoldása. Aggasztónak tartja a képviselőjelölt a kedvezmények és szubvenciók kiﬁzetésének kérdését is, amelyet nem tart igazságosnak. Ellenben igazságosabbnak tartja a névhez szóló, címze* anyagi támogatást.
A Régiók Pártja meg akarja őrizni Ukrajna tömbön kívüli státusát, ugyanakkor továbbra is törekszik arra, hogy az Európai Unió társult tagjává
váljon, szabadkereskedelmi övezetet hozzon létre az EU-val, és megszűnjenek a vízumkorlátok Ukrajna és az uniós országok között. A választási ígéretek között szerepel a FÁK-országokkal való gazdasági együttműködés
erősítése, a stratégiai partneri viszony megteremtése Oroszországgal, az
Egyesült Államokkal és Kínával, valamint a sorkötelezettség eltörlése.

tója le!. Ezen az úton pedig rengeteg posztot betöltö!. 1989-ben a Kárpátalja területi villamos hálózatok szak szervezetőjének elnökévé

választo!ák.

Ezen a poszton egészen 1995-ig tevékenykede!, amikor is az igazgatóság elnök helye!esévé nevezték
ki, 1998-ban pedig annak
igazgatójává.

2006-ban

pedig

a

Zakarpa!yaoblenergo
vezérigazgatójává nevezték ki. 2002-ben, és 2008ban kitüntetésben részesült. A régiók pártjának a
tagja. Házas. Feleségével
együ! két gyereket neveltek fel.

A Viktor Janukovics kézjegyével elláto! jogszabály az orosz, román, szlovák,
magyar, ruszin, nyelv hivatalos/hivatali használatát teszi lehetővé egyes közigazgatási egységek területén belül. Eszerint Ukrajna 27 legnagyobb közigazgatási egysége (Kijev főváros, Krím Autonóm Köztársaság, Szevasztopol város és 24 megye) közül 13-ban – 6z megye, Kijev, Szevasztopol, Krím – válik hivatalossá az orosz nyelv. Melle!e a krími tatár (a Krímen), a román (Csernovic megyében) és magyar
(Kárpátalján) válik megyei szinten hivatalos nyelvvé, mivel e három közösség lélekszáma az említe!
terüle9 egységeken belül meghaladja a 10 százalékot.
Kárpátalja összlakosságának közel 13 százaléka magyar, így e nyelv a megyei szintű állami intézményekben regionális szintre emelkedik. Hasonlóan regionális szintre emelkedik minden olyan kárpátaljai
közigazgatási egységben (járás, város, nagyközség, falu), ahol ugyancsak többen vagyunk 6z százaléknál. Így például az Ungvári, Beregszászi, Nagyszőlősi és Munkácsi járásban,Beregszász és Csap megyei
jogú városokban. Más járásokban és megyei jogú városokban az ado! szinten már nem lesz regionális
nyelv, de Visk nagyközségben és a románnal párhuzamosan Aknaszla9nán például már azzá válik.
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Polikai HIRDETÉS
Ukrajnában október 28-án választásokat tartanak a Legfelső Tanácsba, ahová 450 képviselőt választanak. Felét a pártok listáján,
felét egyéni jelöltekként. A választáson 22
párt száll a ringbe, amelyek közö) nagyon
sok a szélsőségesebbnél-szélsőségesebb. Már
tudjuk, hogy hányszor meggyalázták a Vereckei hágón felállíto) emlékművet, külföldre adták el az áramot , s közben idehaza ki-be kapcsolga)ák a villanyt, megvonták tőlünk, hogy magyarul felvételizhessünk, magyarellenes
hangulatot gerjeszte)ek. Semmilyen oknál fogva nem szabad megengedni,
hogy ez ismét visszajöjjön! Ezért kell, hogy mindenki a most hatalmon lévő
pártot a Régiók Pártját támogassa a választáson. Ez a párt a stabilitáson
munkálkodik. Lehet, hogy az eltelt időszakban nem sikerült megvalósítani
maradéktalanul az elkezde) reformokat, de a pártnál helyesen látják a hibákat, s megtesznek mindent azoknak kiküszöbölése érdekében.
Hálás köszöne!el tartozunk a Régiók Pártjának, elnökünknek, Janukovics
Viktor Fedorovicsnak, hogy elfogadtak egy olyan kisebbségi törvényt,
amely a magyarok s más nemzetiségűek számára lehetővé teszi az anyanyelv szabad használatát minden egyes hivatalos helyen. Ez ellen a törvény
ellen a nacionalisták, s a Timosenko-féle ellenzék mindent megtesz , s egy
esetleges hatalomváltás után mindent érvénytelenítenének. Semmiképpen

rált, segítőkész, rendes
képviselőre van szükségünk, akihez nyugodtan
fordulhat bárki, nemcsak
ötévente egyszer fogja tartani velünk a kapcsolatot,
amikor megválasszák
képviselőnek. Nagyon sokat segített már
Nagydobronynak is. Falunk számára még nagyon
sok problémás kérdés
van, s a gyenge teljesítményű transzformátorok cseréje után
Kijevből mindent meg fog tenni a többi megoldatlan probléma anyagi finanszírozásának kivitelezéséért: kanalizáció,
utak javítása, tűzoltóállomás bővítése, egészségügyi intézmények felszerelésének javítása, oktatási-nevelői intézmények
támogatása. Ezeknek a céloknak a megvalósulásáért szavazzanak Kovács Lászlóra.
Mindenki emlékszik a legutóbbi választáson arra a szé-

nem szabad megengedni ezt. Az ukrán nyelv melle!, ahol a kisebbség rész-

gyenteljes dologra, hogy egyes pártok, s azoknak emberei

aránya meghaladja a 10%, lehet anyanyelven fordulni a hivatalokhoz, nem

50-100 hrivnyáért vásárolták meg a szavazatokat. A Régiók

kell többé másodrendű állampolgárnak lenni, nem kell kellemetlenül érezni

Pártja, s annak emberei csak a tiszta szavazás híve, s min-

magunkat ha meg akarunk szólalni. Ahhoz, hogy ezek a dolgok a gyakorlatban is valóra váljanak fontos, hogy mindenképpen október 28-án jöjjön el
szavazni s válassza a Régiók Pártját, amely a 20-ik lesz a pártok listáján.

Az egyéni jelöltek között kérjük támogassa Kovács Lászlót,
Kárpátalja fő villanyosát. Csakis neki köszönhetjük, hogy az
ungvári járásban nincs egy falu sem ahol ne lenne megoldva
az utcai világítás. Ő Kárpátalja szülöttje, ismeri az emberek
mindennapos gondjait, problémáit. Nekünk egy ilyen kultu-

dent megtesz azért, hogy a közeljövőben a hasonló bűnte!eket polgári felelősség kövesse. Kérjük önöket, hogy a
reformok s a stabilitás, a jólét megteremtése érdekében a
pártlistás szavazólapon válasszák a Régiók Pártját, az
egyéni listán pedig Kovács Lászlót.
Benedek Kálmán a Régiók Pártjának Nagydobronyi elnöke

Új szív

Üdvözöljük községünk újszülötteit!!!

Kőszív helyett érző szívért
Kérjük Istent Jézusunkért.
A széles úton sok ember,
Végzi futását félszívvel.
A keskeny út nehéz, rögös,
De a vége hálás, üdvös.
Így kapjuk meg az Új Szívet,
Mert Vezérünk hű és szeret.

Misák Tamás (Zrínyi I. út3)
Misák Dániel (Zrínyi I. út 3)
Gál Noémi (Nyirigyszeg út 6)
Lakatos Ilona (Juzsna út 12)
Seres Ingrid (Béke út 8)

Szeptember 28-án ünnepeli második
születésnapját

Pankovics Ádám
boldog lenni,
és a szívedet soha ne bántsa
meg senki!
Születésnapod is legyen örömnek napja,
kívánjuk, hogy a sors ezeket
megadja!"

Búcsúzunk falunk elhunytaitól
Misák Dániel (Zrínyi I. út 3)

Szanyi F. Zsuzsanna (Sport út 18)

Kupár Kosztyantin (Tavasz út )

Molnár Jázmin

"Legyen egészséged, tudjál

H. Mária

Ráti Jolán (Csongor út 70)

Október 2-án ünnepeli első
születésnapját

Szanyi Erzsébet (Kékpatak út 3)

Sok boldogságot kívánunk a házasulandóknak
Pinte János (Kisdobronyi út 84) és Hidi Nikoletta (Kossuth út 38)

Születésnapja alkalmából köszöntik:
szülei,nagyszülei,keresztszülei,nagynénje és testvére
Tamás.

(2012.szeptember 29.)

Bátyi Endre (Vásártér út 5) és Tar Beáta (Szernye)
(2012.október 13.)

Bogas István (Rákos) és Cselle Kamilla (Kisdobrony)
(2012.október 13)

Nyomó József (Béke út 41) és Szanyi Km Edina (Róttag 37)

Köszöntők
A Nagydobronyi Községi Tanács ezúton szeretné
köszönteni azokat a munkatársait és képviselőit, akik
nemrégiben ünnepelték/ünneplik
születésnapjukat:

Szilvási Erzsébet

Ráti János

(2012.október 13.)

Pinte János (Zrínyi Ilona út 6.) és Makai Bettina (Kisgejőc)
(2012.október 20.)

„Nem kérünk Istentől kincset, gazdagságot,
csak neked egészséget, boldogságot.
Útjaid mindig áldás kísérje, dobogó szíved sok
-sok öröm érje.
Imába foglaljuk azt a boldog napot, amikor a
jó Isten téged nekünk adott.
Isten napjaidat minden jóval áldja a mi szerető szívünk ezeket kívánja.”

Papp Ernő

Ebből az alkalomból köszöntik: szülei, nagyszülei, és
testvérei: Edina és Boglárka
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CSAK LÉGY EGY KISSÉ ÁLDOTT CSENDBEN!

Már harminc éve annak, hogy meglátogattam
Kovács Zoltán bégányi lelkipásztort. Az első kérdése ez volt: "Lacikám, mi volt a reggeli Igéd?"
- Reggel négykor keltem, és a busz fél ötkor indult, nem volt időm Bibliát olvasni. Kifogásnak ez jó
lett volna, de Zoltán bátyám megtanított arra, hogy minden nap keljek fel tíz perccel korábban, de a
reggeli csendes perceket ne hanyagoljam el. Azóta számtalanszor tapasztalom, milyen áldást jelent
"titkon, ajtómat behajtva" a belső szoba csendességében hallgatni, mit mond az Úr. Jó reggel odafigyelni, mit parancsol, mitől óv, mivel vigasztal engem az én szerető mennyei Atyám. Ha úgy olvasom
az Igét, hogy előtte imádkozom: "Szólj Uram, mert hallja a te szolgád." Csak így hullik jó földbe az
Ige magva és terem sok gyümölcsöt.
Minden Testvéremnek ajánlom a napi igeolvasást a Bibliaolvasó Kalauz által kijelölt igeszakaszból.
Fogjátok érezni, mennyivel másképpen telik el a napunk, ha igei útmutatással indulunk el. Ha gyorsan
kell dönteni egy dologban, vagy megbántanak ok nélkül, vagy megoldhatatlannak látszó feladatot kell
elvégeznünk, éppen a napi Ige fog segíteni. Mert az Isten Igéje életünk legapróbb részleteire is kiterjed. Az egyik nagy áldása az Ige megtartásának, hogy megóv az öncsalástól. Az Ige olyan tükör számunkra, amelyben igazi arcunkat látjuk meg. Ha úgy érzem, gazdag vagyok, semmire nincs szükségem, az Igéből megismerem, hogy én vagyok a szegény, nyomorult, nyavalyás, vak és mezítelen, akinek szüksége van tűzben megpróbált aranyra, igaz hitre, a Szentlélek világosságára, hogy lássak. Akkor megértem, hogy az én érdemem semmi, csak a Jézus vére tisztít meg minden bűntől, ez az a fehér
ruha, amely nélkül nem állhatok meg az Isten ítélőszéke előtt.
Meglásd azért, hogyan olvasod! Jusson mindig eszedbe Jakab apostol figyelmeztetése: "Az Igének
pedig megtartói legyetek, ne csak hallgatói, megcsalván magatokat." Ne építsd lelki házadat homokra,
hanem kősziklára, ahogyan a Hegyi Beszédben tanít Jézus. Nagydobronyban tudtommal minden embernek van Bibliája, de ha nincs, mindenki kaphat pénz nélkül és ingyen. Mert az élet vizét Jézus minden bűnösnek ingyen kínálja. Miért van mégis, hogy valaki a bőven áradó forrás vizébe meríti a korsó-
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ját, csak elfelejti azt kinyitni. Kívülről nedves lesz, de belül üres marad, mert a dugó nem engedi be a
vizet. Hányan jönnek így a templomba, vagy otthon olvassák a Bibliát, de szegény szívük be van zárva, mint egy bedugott korsó. A külső vallásosság mint a korsón kívül a nedvesség meg is látszik rajtuk, csepegnek a kegyességtől, csak belül üres, gyümölcstelen és békétlen a szív. Csak nyisd ki a füled
és nyisd ki a szíved, ha szól az Úr. Nagyon áldott alkalmak az otthoni csendes percek, a köznap reggeli és a vasárnapi istentiszteletek, a hétfő esti bibliaórák. De csak azoknak, akik megnyitják szívüket és
beengedik ömleni azt az élő vizet, amit Jézus kínál minden szomjazónak. Akik pedig elhanyagolják
lelküket, sem a templomban, sem otthon nem élnek az Igével, nem is tudják, mit veszítenek. Amiképpen a test étel és ital nélkül elpusztul, előbb vagy utóbb ezeknél is bekövetkezik a lelki halál. A halott
ember már nem éhezik és nem szomjazik.
Kedves Testvérem az Úrban! Szomjasan hallgasd a templomban az Igét és szomjasan olvasd otthon
naponként a Bibliádat. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégíttetnek.
De még inkább boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét és megtartják azt.

Szent Igédnek világát
Tündököltesd lelkünkben,
Annak hathatóságát
Gyümölcsöztesd éltünkben;
Hogy lélek szerint higgyünk,
S igazán cselekedjünk.
(164. Ének 2. verse)
Horkay László.
Református lelkész

Református egyházkerületi tanévnyitó
Szeptember 9-én újra összegyűltek a kárpátaljai református líceumok diákjai, tanárai, az
egyházi vezetők és meghívo* vendégek, hogy Isten áldását kérjék az elő*ünk álló 2012–
13-as tanévre.

Bár egy, az eddigieknél is nehezebb tanévet zártak 2012 tavaszán a református líceumok,
de Isten ereje által képesek vagyunk vállalni azt a sorsot, amely i!, Kárpátalján a mi sorsunk, és biztosak lehetünk abban, hogy amit Isten ígért, megtartja. Ha Ő velünk, ki ellenünk?! – ezekkel a szavakkal buzdíto!a a líceumok diákjait Tóth László, a Kárpátaljai Református Egyház tanügyi bizo!ságának elnöke a vasárnapBeregszászban megtarto! egyházkerületi tanévnyitón. Igehirdetésében Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református
Egyház (KRE) püspöke elsőként Isten nagyságát hangsúlyozta. Úgy fogalmazo!, hogy a
tanév elején azzal a tuda!al kell mindenért hálát adnunk, hogy amink csak van, az az Ő
ajándéka számunkra. Ő hozta létre az iskoláinkat, és Ő tarto!a meg azokat mind a mai
napig. Nem emberi bölcsesség, erőfeszítés, nem is összefogás, hanem az Úr védelme biztosíto!a azok megmaradását. A magyar kormány kiemelten kezeli a külhoni oktatás helyzetét, mondta köszöntőjében Répás Zsuzsanna, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
(KIM) nemzetpolitikáért felelős helye!es államtitkára. E tényt bizonyítja, hogy 2012-től a
kárpátaljai református líceumokat is nemzeti jelentőségű intézményekké nyilváníto!ák. A
magyar kormány továbbra is együ! küzd a kárpátaljaiakkal azért, hogy a felsőoktatásba
történő felvételire magyar nyelven is lehetőség legyen. Aki pedig Magyarországon szeretné folytatni tanulmányait, számíthat arra, hogy az i!honi magyar iskolákban szerze! ukrán ére!ségit nyelvvizsgaként fogják elismerni. A határon túli magyarság megmaradásának záloga továbbra is a magyar egyház és a magyar nyelvű iskola, mondta a KIM Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának képvisele-

tében dr. Fedor Tibor főosztályvezető. Ebben különös jelentősége van a templom és az
iskola összefonódásának, vagyis az egyházi iskoláknak, ahol egyszerre valósul meg Isten
igéjének anyanyelven történő hirdetése és a színvonalas magyar nyelvű oktatás. Arra kérte
a szülőket, diákokat, hogy tartsanak ki a magyar iskolák melle!, mert e nélkül a magyar
állami támogatás sem tudja a magyar iskolákat fenntartani. Levélben köszöntö!e a tanévnyitó résztvevőit Nagy Béla, a KRE főgondnoka, a Zsinat világi elnöke. Isten eddig megtapasztalt jóságára és kegyelmére emlékeztete!, ami reményt adhat az új tanévben is. Nem
le!ünk szegényebbek, gyarapodtunk bölcsességben, hitben, látásban, fogalmazo! a főgondnok. Isten közelségében volt erő a mindennapi terhek elhordozására, és tudhatjuk:
nem lesz másként ezután sem. Az Úr harcol értünk, mindent megtesz, hogy nekünk a legjobbat adja. Az elmúlt évben a KRE vezetői hagyományt teremte!ek azzal, hogy évente
elismerésben részesítenek egy-egy egyházi líceumban tanuló diákot és egy tanárt. Idén
Tusa Bocskai Ibolya, a Péterfalvi Református Líceum egykori igazgatója, jelenlegi tanára
vehe!e át a pedagógusnak járó elismerést. Tanulmányi eredményeiért és az iskolában végze! közösségi tevékenységéért Dobsa Evelint, a Nagyberegi Református Líceum diákját,
Tóth Zsane!et, a Nagydobronyi Református Líceum tanulóját, O rosz Boglárkát, a Péterfalvi Református Líceum növendékét, illetve Papp Nikole!át, a Técsői Magyar Tannyelvű
Református Líceum hallgatóját tünte!ék ki. Az ünnepi tanévnyitót megtisztelte jelenlétével
többek közö! Tóth István, a Magyar Köztársaság Beregszászi Konzulátusának főkonzulja,
Bacskai József, Magyarország ungvári főkonzulja, O rosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke, valamint Tóth Jenő, a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum igazgatója.
Fábián Katalin

Hirdetések
Magyar állampolgársághoz szügséges dokumentumok fordítása és hitelesítése
Nagydobronyban! Telefonszám: 099-727-5002.

Nagydobronyban telekhely eladó, kész fundamentummal, területe 0,16 ha, és
jár hozzá 0,36 ha kiegészités. Rendezett papirokkal, privatizálva. Érdeklődni
a 714-490 –es számon lehet.

A Nagydobronyi weblappal kapcsolatban, szívesen fogadunk bárkitől
képeket, akár régi fényképeket, videókat rendezvényekről, ballagásokról,
falunapokról. A Nagydobrony havilap elektronikus formában is elérhető a
www.nagydobrony.com.ua címen.

Hirdetőink figyelmébe! A Nagydobrony újságba szánt hirdetéseket, köszöntőket
minden hónap huszadikáig szíveskedjenek jelezni!
Hirdetésfelvétel a községházán Ráti Anitánál vagy a Stingben!
A weboldalra szánt hirdetések felvétele folyamatos!

A Nagydobrony havilapban lehetőség van magánszemélyek, vállalkozások intézmények részére hirdetésre, reklámra, fényképes köszöntőkre. Egy apróhirdetés díja egy hónapra 10 hr. Fényképes köszöntő 30 hr. A reklámok díja: 50 cm2 = 30 hr. Minden hirdetés és köszöntő megjelenik Nagydobrony hivatalos weboldalán is. A hirdetéseket személyesen lehet feladni a községházán Ráti Anitánál vagy a Stingben. Tel.:097-155-64-87
A címünkre beérkező leveleket nem őrizzük meg és nem továbbítjuk. A cikkért minden esetben a szerző viseli a felelőséget.

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

Lapunk megjelenését
támogatja a
Nagydobronyi Községi
Tanács.
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