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                   A NAGYDOBRONYI KÖZSÉGI TANÁCS lapja 

Október 20-án az Ungi Református Egyházmegye 
szervezésében jótékonysági estet hívtunk létre, mely-
nek bevételével a Nagydobronyi Református Líceum 
működését támogattuk. Az iskola csaknem két évtize-
de végzi a maga felelősségteljes szolgálatát a kárpátal-
jai magyar reformátusság nevelésében és képzésében, 
azonban az elmúlt években az ukrán oktatási rendszer 
deformálódása, valamint az iskoláinktól megvont 
állami támogatás nehéz helyzetbe hozta a líceumot. A 
szükségállapot viszont összefogásra sarkallta minda-
zokat, akiknek szívügye a templom és az iskola meg-
maradása. Ezért is került megszervezésre ez a csodála-
tos alkalom, amely azon túl, hogy mindannyiunkat 
gazdagított lélekben, egyfajta figyelemfelhívás is egy 
közös tehervállalásra. 

Az alkalmat Balogh Attila esperes nyitotta meg, s 
arról beszélt, hogy mindig nekünk kell megtennünk az 
első lépést. Sokszor másokra várunk és hagyatkozunk. 
Gyakran úgy látjuk, hogy egyedül maradtunk a gond-
jainkkal. Pedig nem vagyunk egyedül. Isten velünk 
van. S bizonyosan kedves Isten előtt ez a közösség és 
ez az összefogás, és megáld bennünket. Bátori József 
főgondnok elmondta köszöntésében, hogy egy ilyen 
esemény egyfelől csodálatosan bemutatja az Ungi 
Egyházmegye lelki gazdagságát és fiatal tehetségeit, 
de nem titkolt célunk az sem, hogy felhívjuk a figyel-
met a nagydobronyi líceum helyzetére, és anyagi 
áldozatokat is hozzunk az iskoláért. Pandy-Szekeres 
Anna iskolatanácsos Máté evangéliumából idézett: „Ti 
vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel 
lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak 
arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek." (Mt 
5,13) Majd elmondta ezzel az igeverssel kapcsolatban, 
hogy egykor, még az átkos időszakban egy olyan tanár
-házaspártól hallotta ezt a jézusi idézetet, akik felvál-
lalták a hitüket kockáztatva az állásukat is. Ez a házas-
pár most is jelen volt a jótékonysági alkalmon, mégpe-
dig Oláh Gáborné és férje személyében. Oláh Gábor-
né, aki az Emberi Erőforrás Minisztériumának Oktatá-
si Államtitkárságának helyettes államtitkára, arról 
szólt röviden, hogy az Anyaországban a jövő évtől 
indul el minden oktatási intézményben a hitoktatás, 

amit a rendszerváltás utáni évek egyik legnagyobb 
eredményének érez. S szólt arról is, hogy a magyar 
kormány a válsághelyzet ellenére mindig igyekszik 
figyelmet fordítani a határon túli magyarság támogatá-
sára, így a nagydobronyi líceumról sem feledkeznek 
meg. Gubicza Gábor konzul a sorsközösségről beszélt, 
valamint arról, hogy a mi összefogásunk valahol a 
forradalom hősei előtt való tisztelgés is. Kolozsy 
András, a líceum lelkészi igazgatója arról szólt, hogy a 
gyümölcsfa mindig a gyümölcse miatt értékes. A hívő 
ember élete is a tettei által válik értékesség, hasznossá. 
A béna meggyógyításának történetén keresztül szem-
léltette, hogy miképpen kellene hívő emberként való-
ban felvállalnunk egymás terheit. Az elidegenedés 
korában élünk, s rajtunk is múlik, hogy vissza tud-e 
találni testvér a testvérhez? Ez pedig csak Krisztus 
által lehetséges. 

Miután Katona Béla igazgató röviden bemutatta az 
iskola történetét és életét, a Nagydobronyi Református 
Líceum énekkarának szolgálata következett Szopó 
Tibor karnagy vezetésével. Utánuk az Ungvári Refor-
mátus Egyházközség énekkara szolgált, fantasztikus 
dinamikával, Ivaskovics Józseffel az élükön. Az est 
további részében Gerber Andzselika (Nagygejőc) 
énekében gyönyörködhettünk, majd Szabó Eszter 
(Rát) és Kovács Fekete Judit (Csap) duettje színesítet-
te a műsort. A Szalókai Református Egyházközség 
énekkara Nagyné Fekete Zsuzsanna vezénylésével 
kápráztatott el bennünket, majd pedig az ungvári 
Varga Katalin szólóénekét hallgathattuk meg. Az 
Eszenyi Református Egyházközség felnőtt és ifjúsági 
énekkara is szolgált közöttünk, végül pedig a 
Nagydobronyi Református Egyházközség felnőtt 
énekkarát hallgathatta meg az egybegyűlt közönség. 
Hálásak vagyunk Istennek a megszervezett alkalomért, 
s az összegyűjtött adományokért is, amivel elsősorban 
a nehéz sorsú diákok tanulmányait tudjuk megkönnyí-
teni. Mi megtettük az első lépéseket, lesz-e vajon, aki 
a nyomunkba lép? 

Szimkovics Tibor 

Forrás: reformatus.com.ua 

Jótékonysági koncert a Nagydobronyi Református Líceumért  

Legnagyobb örömünkre továbbra is több személy és 
szervezet jelezte fa vásárlási szándékát. Ezért a napokban 
ismét sor került újabb fák ültetésére. A vásárlók között 
van Horváth Miklós az Ung-Vidéki hírek hetilap főszer-
kesztője valamint az egész kollektíva. Továbbá 
Vaszilcsenkó Róbert., Úr Miklós, Balog László.  Örven-

detes, hogy az akcióhoz 
csatlakozott Mihajlo Fedinec, 
a járási tanács elnöke és 
Anatolij Csernicsenko, a 
járási állami közigazgatási 
hivatal elnökhelyettese, 
Kotljár Mária tarnóci tanács-
elnök. Mi több, az Ungvári 
járás „parlamentjének” elnö-
ke sem érkezett üres kézzel: a 
falu központjában lévő park 
gyarapításához a ritka fajtájú 
vérjuhar- és szakura cseme-

tékkel járult hozzá. Köszönet ismét hogy az elültetett 

fákhoz a táblákat elkészítették. Horváth Miklós a követ-
kezőket mondta: Szerkesztőségünk munkatársai küldeté-

sük becsületes teljesítésének 

tudatában tértek haza. Ez, a 

magyar ajkú olvasóink előtti 

jelképes tiszteletadás, első 

sorban Nagydobronyban, 

illetve Sislócon, remélhető-

leg nem lesz egyoldalú. A 

jövőben hasonló módon 

tervezzük őszintén megtisz-

telni a más községekben élő 

előfizetőinket is, s egyben növelni a lapunk iránti bizal-

mukat.   A következő lépés a park bokrokkal és cserjék-
kel való beültetése. Ismételten kérünk mindenkit NE 
HAGYJON MAGA UTÁN  SZEMETET a parkban, 
hiszen sokan fáradoznak azért, hogy szép legyen a falunk 
központja de egyeseknek ez semmit nem számit. A jövő-
ben büntetésre számíthat akit tetten érnek.  

Folytatódik a Központi Park fásítása 

2012. november 19.-én a Nagydobronyi Képviselői 
testület megtartotta soron következő gyűlését. Az 
alábbi napirendi pontok kerültek megbeszélésre: 

Költségvetési kérdések: a buszmegállók építésére a 
múlt évben megszavazott összegek (az infláció miatt) 
megemelkedtek, ezért  még további 16 650 hr szüksé-
ges. Az óvodában 13 000 hr értékben szükséges egy új 
villanytűzhely vásárlása. Továbbá előreláthatólag kör-
nyezetvédelmi pénzekből 7-8 ezer hr fog befolyni, amit 
a falu vezetése a szemétdomb földel való betakarására 
fog felhasználni.  Az említett kérdésekben a képviselők 
egyet értettek. 

 

Szemétdombbal kapcsolatos problémák: a Béke utca 
képviselőjétől Kis-Feri Bélától és több utcabelitől érke-
zett panasz a szemétdombbal kapcsolatban. Az említett 
utca lakói kérik a községi tanácsot, hogy találjanak 
megoldást a szemétdomb problémájára, mivel már 
hónapok óta füstöl, ég. Sajnos a teljes szemétdomb 
áthelyezésére nincs elegendő pénz. De azt a részt ahol 
ég és füstöl a szemét ott leföldelik. A képviselők és a 
községi tanács is kéri a lakosságot, hogy a szemetet 
próbálják különválogatni mielőtt lerakják a kapuba. A 

lebomló szerves anyagokat (gallyak, növényi részek 
stb) külön,  a műanyagokat, üveget stb szintén külön. 
Ezáltal elkerülhető a folyamatos öngyulladás a szemét-
dombon. A jövőben a szeméttelepen az illetékesek 
megpróbálják a szemetet a fent említett módon szelek-
tálni.  

A Kisdobronyi utca buszmegállóhelyének kijelölése. 
A korábbi számokban már olvashattak az említett utca 
buszmegálló helye körül zajló vitákról. A múltkori 
képviselői gyűlés már elfogadta Hidi Béla, 
(Kisdobronyi út 18) kérelmét azonban most újabb la-
kossági kérvény érkezett miszerint a buszmegálló le-
gyen Hidi Sándor (Kisdobronyi út 39) előtt. A kérvényt 
indokolja több mellékút közelsége is. A kérvényt elfo-
gadták a képviselők és lapunk megjelenésekor már a 
munkák megkezdődnek, ezzel lezárul a hosszas vita is.  

Napelem-telep létesítése. Korábban már beszámoltunk 
arról, hogy egy szlovák cég napelem telepet akar létesí-
teni Nagydobrony határában. Most fejeződtek be a 
különböző hivatali engedélyek beszerzése és a kivitele-
ző kéri a képviselői testületet, erősítse meg a korábbi 
határozatát a föld bérlésről. Ezt a képviselők megsza-
vazták.  

Földkérvények. A lakosságtól beérkezett privatizálás-
sal kapcsolatos kérvények elfogadása. 

Képviselői közgyűlés! 

Ukrán lett a Tibi csoki. Az ukrán gazdasá-

gi miniszter tulajdonában lévő Roshen 

édesipari vállalat engedélyt kapott az 

ukrán monopóliumellenes bizottságtól 

arra, hogy megvegye a magyarországi 

Bonbonetti Choco csokoládégyár részvé-

nyeinek több mint 50 százalékát. 

***************** 

Ukrajna az idén január és szeptember 

között 62 százalékkal több elektromos 

energiát exportált, mint a tavalyi év hason-

ló időszakában. Az adatok szerint az idén a 

harmadik negyedév végére Ukrajna áram-

exportja meghaladta a 8,77 milliárd kilo-

wattórát, ami a tavalyi év hasonló idősza-

kához képest 3,9 milliárd kilowattórával 

több. 

***************** 

Egy ukrán képviselőjelölt elbontatta azt az 

utat, amelyet a kampány alatt építtetett, 

mert a választáson ellenfele nyert - hozta 

nyilvánosságra kedden egy ukrán interne-

tes kiadvány. A texty.org.ua.szerint az eset 

a nyugat-ukrajnai Vinnyica megye egyik 

településén történt, ahol az október 28-án 

megtartott parlamenti választáson függet-

len jelöltként induló, ám közismerten a 

kormányzó Régiók Pártjához kötődő helyi 

üzletembert, Petro Jurcsisint legyőzte a 

Julija Timosenko volt kormányfőt támoga-

tó Egyesült Ellenzék-Batykivscsina egyéni 

jelöltje, Mikola Katyerincsuk. 

***************** 

Ukrajna a németektől vesz orosz gázt. 

Beindult az ukrán gázimport - csak éppen 

nem az évek óta rizikós és drámai esemé-

nyeket is előidéző oroszországi irányból, 

hanem nyugatról.  

***************** 

Az Ukrán Nemzeti Bank az IMF pénzét 

akarja. Az Ukrán Nemzeti Bank azt java-

solja a Miniszteri Kabinetnek, hogy segít-

sen helyreállítani a Nemzetközi Valutalap-

pal (IMF) kötött stand-by programot, 

ezenkívül segítsen más globális szervetek-

től – Világbank, Európai Unió – finanszí-

rozást szerezni. 

***************** 

2013. január 1-től Ukrajnában bevezetik az 

ingatlanadót melynek összege négyzetmé-

terenként a minimálbér 1-2,7 %-át teszi ki. 

Az adó mértékét lakás esetében legfeljebb 

240 m²-ig,  családi házak esetében pedig 

legfeljebb 500 m²-ig a minimálbér 1 %-

ában határozzák meg négyzetméterenként . 

Ennél nagyobb alapterületű lakások eseté-

ben  a minimálbér 2,7 %-át kell fizetni 

négyzetméterenként.  

Hír –válogatás  (az elmúlt hónap legfontosabb hírei) 

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!!! 

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

szerződése lejárt, kérjük a volt bérlők  jelentkezését a községházán a földmérőnél, ezen földek tulajdonjo-

gának tisztázására. 

Felhívás!!! 
Kupár Kosztantyin állatorvos sajnálatos halála miatt Nagydobronyba új állatorvos van kinevezve: Kun I. Ezentúl az 

ő feladata az állatok gyógyítása, regisztrációja és azonosítása. Megtalálható Nagydobronyban 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 ügyében. A szakember Luca Renáta. Az alábbi munka-
rend szerint dolgozik a községi tanács épületében:      

                               Szerda — 8.00-17.00          Péntek — 8.00-17.00 

FIGYELMEZTETÉS!!! 
A Nagydobronyi Községi Tanács Végrehajtó Bizottsága előzetesen figyelmezteti a lakosságot a közterületek meg-

óvására, különös tekintettel a nemrégiben elkészült központi parkra és szoborra. Amennyiben rongálást észlelünk az 
elkövető a hatályos törvények értelmében akár börtönbüntetésre is ítélhető.  

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

községházán! 

FIGYELEM! FÖLDADÓ 
Minden Nagydobronyi lakos figyelmébe!!! A többszöri figyelmeztetés ellenére sem fizették még sokan be a föld-

adót. Kérünk mindenkit rendezze tartozását.  
Fizessék be a 2012-es évre vonatkozó földadót.  

Késedelmi díjat számolunk fel akik elmulasztják a fizetést!!  

Befizetés Ráti Anitánál.  

Bizonyára mindenki észre vette a 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 miatt a kézbesítést sem tudjuk  megoldani.  
Ezentúl az újság kézbesítését az adott  utcákhoz tartozó  képviselők végzik.  

 
Tehát ha valaki nem kap  kérje az utcaképviselőktől.  

Kérjük, főleg a fiatalokat akik esténként a központi parkban pihennek, beszélgetnek stb. 
figyeljenek oda a tisztaságra. Maguk után ne hagyjanak üres üveget, papírokat stb.  

A SZEMETET A KIHELYEZETT SZEMÉT TÁROLÓBA (KUKÁBA) TEGYÉK!!! 

Lanyha szavazókedv és számos szabálytalanság, csalás jellemezte a hétvégi parlamenti választásokat 
Kárpátalján.  A megyében a választási részvétel az országosnál is alacsonyabb, mindössze 51,61 szá-
zalékos volt. Igaz, az egyes választókerületek között számottevő különbségek mutatkoztak. A 70., 
Szolyva központú választókerületben volt a legnagyobb a szavazási kedv 65,68 százalékkal, és a 71. 
számú, Huszt központúban a legalacsonyabb (44,02 százalék).   

A pártlistára leadott szavazatok tekintetében a voksok 30,94 százalékával a Régiók Pártja végzett az 
élen Kárpátalján. A Batykivscsina 27,66 százalékot, az Udar 19,99 százalékot, a Szvoboda 8,34 száza-
lékot, Ukrajna Kommunista Pártja 5,03 százalékot ért el a megyében. 
A Régiók Pártja egyéni jelöltjeinek a 68. számú Ungvár központú (Vaszil Kovacs), a 70. számú 
Szolyva központú (Mihajlo Lanyo) és a 73. számú Nagyszőlős központú (Ivan Busko) választókerüle-
tekben sikerült megszerezniük a győzelmet, míg a 69. számú Munkács központúban, a 71. számú 
Huszt központúban és a 72. számú Técső központúban az Egységes Közép (JeC) (Viktor Baloga, 
Pavlo Baloga és Vaszil Petyovka) jelöltjei voltak a befutók. Érdekes, hogy az egyéniben a JeC által 
uralt körzetek közül pártlistán a 69. és a 72. választókerületben a Batykivscsina, a 71. számúban az 
ugyancsak ellenzéki Udar végzett az élen, s csak a többi három választókerületben sikerült győznie a 
hatalompártnak. 

A magyarok által jelentősebb számban lakott választókerületek közül a 68. számú, Ungvár központú 
választókerületben 100 százalékos feldolgozottság mellett Vaszil Kovacs, a Régiók Pártjának jelöltje a 
szavazatok 31,14 százalékával jutott a parlamentbe. A magyarságot képviselő Brenzovics László, a 
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alelnöke 7,73 százalékkal az 5. helyen végzett. A 
69. számú, Munkács központú választókerületben – 100 százalékos feldolgozottságnál – az Egységes 
Közép (JeC) színeiben induló Viktor Baloga 49,42 százalékkal győzött, míg Gulácsy Géza, a KMKSZ 
alelnöke 10,59 százalékkal negyedik lett. A 73. számú, Nagyszőlős központú választókerületben Ko-
vács Miklós, a KMKSZ elnöke a harmadik helyen végzett a szavazatok 10,41 százalékával, a győzel-
met 41,22 százalékkal szerezte meg Ivan Busko, a Régiók Pártja jelöltje. 
Az előzetes jelentések szerint az új összetételű Legfelsőbb Tanácsnak 10 kárpátaljai képviselője lesz 
ukrán pártok színeiben, köztük a Régiók Pártja választási listáján indított Gajdos István, az Ukrajnai 
Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) elnöke. 

A választások a hivatalos jelentések szerint nyugodtan és lényegében eseménytelenül zajlottak, civil 
szervezetek, ellenzéki pártok megfigyelői és szakemberek azonban számos szabálytalanságról és érthe-
tetlen jelenségről számoltak be. 

Egyszerű technikai hibának minősítette például a 68. számú választókerület választási bizottsága, hogy 
kedden majd 500 szavazattal kevesebb szerepelt az Udar neve mellett a Központi Választási Bizottság 
(CVK) hivatalos honlapján, mint amennyien a párt párhuzamos szavazatszámlálása szerint rájuk sza-
vaztak az Ungvár központú kerületben – jelentette a mukachevo.net. Ellenzéki politikusok szerint 
ugyanakkor országszerte számos esetben tapasztalták, hogy eltérések mutatkoznak a kárukra a szava-
zókörzetekből a választási bizottságokhoz beérkező eredmények, s a CVK honlapján megjelenő adatok 
között. 

Az Ukrajnai Választók Bizottsága (UVB) elnevezésű civil jogvédő szervezet számítógépes rendszerét 
saját közlésük szerint a választások napján hackertámadás érte Kárpátalján, minek következtében nem 
tudták időben nyilvánosságra hozni az általuk végzett párhuzamos szavazatszámlálás eredményeit. A 
másik jelentős civil jogvédő szervezet, az Opora arról számolt be, hogy megfigyelőik munkáját számos 
esetben akadályozták a megyében. Ugyancsak több bejelentés érkezett arról, hogy akadályozták a sajtó 
munkatársainak és a megfigyelőknek a munkáját egyes szavazókörzetekben. A nagyszőlősi járási Gyu-
lán (73. számú választókerület) például a szavazóhelyiségben jogtalanul tartózkodó polgármester el-
vette az újságírók igazolványait és kitaszigálta őket a teremből – jelentette az Opora. 
A megye minden szegletéből, többek között Beregszászból, az Ungvári járásból, Perecsenyről is érkez-
tek információk a voksolás napján a szavazatok tömeges felvásárlásáról – jelentette be sajtótájékozta-
tóján Valerij Packan, az ellenzéki Udar kárpátaljai megyei kampánystábjának vezetője. Információik 
szerint az ungvári diákszállókban (68. számú választókerület) például fejenként 200 hrivnyát fizettek a 
Régiók Pártjára és Vaszil Kovacs képviselőjelöltre leadott szavazatokért. Több esetben kaptak hírt 
arról, miszerint a fiatalok lefényképezték a saját szavazólapjaikat, hogy el tudjanak számolni a szava-
zásért kapott pénzért – írja a sajtótájékoztatóról beszámoló zakarpattya.net.ua. 
Az ua-reporter.com portál tájékoztatása szerint több bejelentés is érkezett a Munkácsi járásból úgyne-

vezett választási láncszavazások szervezéséről. Néhány esethez a rendőrség is kivonult, a híradás 
azonban nem szólt arról,  hogy sor került-e intézkedésre a részükrő l . 
Fegyir Sandor ungvári szociológus szerint a szavazatvásárlás tömeges volt Kárpátalján a hatalompárt 
javára – mint fogalmazott – vagy pénzért, vagy pálinkáért. Rég nem láttam ennyi részeg embert – idéz-
te a szakembert a zakarpattya.net.ua. Szavait támasztja alá az ellenzéki Batykivscsina választási stábjá-
nak az a jelentése is, miszerint egy ungvári Blagojev utcai kávézóban ingyen itallal kínálták azokat, 
akik a Régiók Pártjára szavaztak, s egy bizonyos összeget is kifizettek nekik cserébe a szavazatért. 
A 68. számú választókerület egyik iskolában kialakított ungvári szavazókörzetéből jelentették, hogy az 
intézmény igazgatója arra kényszerítette a tanárokat, mutassák meg neki a kitöltött szavazólapjaikat, 
mielőtt az urnába dobnák – jelentette az UVB. 

A 70. számú Szolyva központú választókerületből arról tudósítottak, hogy az ökörmezői járási 
Majdánkán (Majdan) az iskolabusz szállította a választókat a szavazóhelyiséghez, ami elvben ugyan-
csak tilos. A szavazók „utaztatásáról” számos további hír is megjelent a megye szinte minden sarká-
ból. 

 Választás 2012: a KMKSZ javított a 2010-es eredményén, de nem eléggé!!! 

Település
S zavazók 

száma
Magyar szavazók 

becsült száma*
Szavazott Vaszil Kovacs

Szergij 
Ratusnyak

Brenzovics László

Nagygejőc 822 627 479 168 74 178

Kisgejőc 576 520 339 72 13 199

Császlóc 569 296 419 55 78 196

Korláthelmec 733 355 405 155 45 101

Homok 1045 376 698 185 328 67

Koncháza 1004 316 588 149 180 83

Minaj 3101 378 1969 445 331 217

Ketergény 1258 200 822 205 268 58

Őrdarma 2390 153 1557 402 371 81

Rát 1105 686 766 496 39 131

Tiszasalamon 1098 693 845 229 253 262

Tiszaásvány 682 624 494 289 39 135

Tiszaújfalu 224 198 138 74 6 50

Eszeny 1340 1298 809 508 80 163

Szalóka 652 587 441 209 12 193

Cservona 658 94 529 283 119 23

Tiszaágtelek 493 384 337 215 57 44

Kisdobrony 1431 1316 726 462 60 166

Nagydobrony 4251 3744 2270 1047 462 624

Tarnóc 704 286 465 127 125 64

Sislóc 281 171 179 74 20 47

Botfalva 487 314 300 115 37 64

Gálocs 388 291 252 73 10 152

Bátfa 198 148 138 49 16 43

Palló 340 245 235 77 60 67

Palágykomoróc, 
Kisszelmenc

840 659 544 271 71 154

Szürte 1534 995 747 249 118 289

Téglás 516 434 350 162 26 118

Ungvár 95 058 6480 56 590 13 747 11 197 2406

Csap 7314 2800 3977 359 1230 843

A körzet többi 
települése 
együtt

24830 18091 9103 3102 243

Összesen 155 922 96 499 30 054 18 827 7 461

A 68. sz. egyéni választókörzet

(Ungvár város, Csap város, az Ungvári járás)
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Pap Viola (Juzsna 19)Pap Viola (Juzsna 19)Pap Viola (Juzsna 19)Pap Viola (Juzsna 19)    

Badó Tibor (Csongor út 62)Badó Tibor (Csongor út 62)Badó Tibor (Csongor út 62)Badó Tibor (Csongor út 62)    

Benedek Boglárka (Tábla út 3)Benedek Boglárka (Tábla út 3)Benedek Boglárka (Tábla út 3)Benedek Boglárka (Tábla út 3)    

Sándor Anna (Rákóczy út)Sándor Anna (Rákóczy út)Sándor Anna (Rákóczy út)Sándor Anna (Rákóczy út)    

Farkas Krisztina (Kirova 72)Farkas Krisztina (Kirova 72)Farkas Krisztina (Kirova 72)Farkas Krisztina (Kirova 72)    

Takács Szintia (Petőfi út 46)Takács Szintia (Petőfi út 46)Takács Szintia (Petőfi út 46)Takács Szintia (Petőfi út 46)    

Bogár Mónika (Juzsna 9)Bogár Mónika (Juzsna 9)Bogár Mónika (Juzsna 9)Bogár Mónika (Juzsna 9)    

Lakatos István (Sumna 13)Lakatos István (Sumna 13)Lakatos István (Sumna 13)Lakatos István (Sumna 13)    

Hete Jázmin (Kékpatak út 11)Hete Jázmin (Kékpatak út 11)Hete Jázmin (Kékpatak út 11)Hete Jázmin (Kékpatak út 11)    

Bara Loretta (Rákóczy út 15)Bara Loretta (Rákóczy út 15)Bara Loretta (Rákóczy út 15)Bara Loretta (Rákóczy út 15)    

Bara Liliána (Rákóczy út 15)Bara Liliána (Rákóczy út 15)Bara Liliána (Rákóczy út 15)Bara Liliána (Rákóczy út 15)    

Balog Vanessza (Nyirigyszeg 4)Balog Vanessza (Nyirigyszeg 4)Balog Vanessza (Nyirigyszeg 4)Balog Vanessza (Nyirigyszeg 4) 

Üdvözöljük községünk újszülötteit!!!Üdvözöljük községünk újszülötteit!!!Üdvözöljük községünk újszülötteit!!!Üdvözöljük községünk újszülötteit!!!    

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

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

 

 

 

Köszöntők 

A Nagydobronyi Községi Tanács ezúton szeretné köszönteni  
azokat a munkatársait és képviselőit, akik nemrégiben ünne-

pelték/ünneplik  
születésnapjukat:  

Búcsúzunk  falunk elhunytaitólBúcsúzunk  falunk elhunytaitólBúcsúzunk  falunk elhunytaitólBúcsúzunk  falunk elhunytaitól    
Szilvási Borbála (Alvég 15)Szilvási Borbála (Alvég 15)Szilvási Borbála (Alvég 15)Szilvási Borbála (Alvég 15) 

Benedek Roland Benedek Roland Benedek Roland Benedek Roland (Rákóczy 25) és Leco Zsanetta Leco Zsanetta Leco Zsanetta Leco Zsanetta (Ungvár) 

(2012.november 17.) 
Szanyi ErzsébetSzanyi ErzsébetSzanyi ErzsébetSzanyi Erzsébet    Nagy GizellaNagy GizellaNagy GizellaNagy Gizella    

    

CsillagképekCsillagképekCsillagképekCsillagképek    

Tisztelt, kedves fiatalok, 

Figyeljétek a Csillagot. 

Ez az Úr Jézusra mutat, 

Pásztoroknak, bölcseknek utat. 

Ez legyen Csillagképetek, 

Így utatok bizton vezet. 

Hisz Ő-Út, Igazság, Élet, 

Ki Véle jár, - Örökélet.     
                                                                    

    H. Mária, 2012. novemberH. Mária, 2012. novemberH. Mária, 2012. novemberH. Mária, 2012. november    

7 Katona Ferenc 9 Molnár Béla 50 Molnár Sándor

11 Szigeti Jolán 43 Szanyi Km Ernő 10 Pinte Irén 51 Vinda Péter

20 Balog Erzsébet 26 Hete Kálmán 58 Molnár László

30 Katona József 15 Molnár János 39 Katona Sándor 70 Hidi Mária

38 Hidi Ferenc 17 Szanyi Erzsébet 41 Nyomó József

39 Molnár Ferenc 19 Szernyi Kálmán 43 Bálint Erzsébet 12 Molnár T Mária

42 Balog Ferenc 22 Szanyi Jolán 45 Kis Ferenc 16 Tari Mária

55 Pinte Kálmán 24 Deák Éva 46 Misák Borbála 27 Ráti Margaréta

59 Nagy Sándor 26 Balog Zoltán 51 Bálint Borbála 33 Deák Géza

60 Nagy János 41 Balog János 52 Pinte János 36 Hidi József

62 Balog Ernő 42 Balog László 53 Misák Erzsébet

65 Hidi Margit 44 Deák Zsuzsanna 56 Misák János 8 Nagy Éva

70 Balog Mária 55 Balog Erzsébet 19 Molnár Sándor

71 Nyomó Éva 58 Molnár Mária 24 Hete sándor

73 Oláh Katalin 63 Hidi Sándor 5 Vinda Borbála

77/A Pinte András 71 Katona János 1 Benedek Kálmán

78 Balog János 78 Szanyi F Erzsébet 9/A Papp Ferenc 6 Benedek Ferenc

89 R Benedek Mária 80 Balog János 20/A Kikina László

90 Szanyi Béla 125 Badó Mária 13 Molnár Kálmán 20/D Tujev Anatolij

31 Kis Sándor 37 Cserepanyi János

15 Balog László 6 Hete Sándor 33 Katona Jolán

18 Balog Kálmán 18 Molnár Miklós 58 Varga Margit 1 Lukács Sándor

21 Géci Kálmán 23 Iszák Ruszlána 59 Gábor Béla 2/A Bakk Barna

37 Lelkes Ferenc 31 Szanyi Sándor 62 Simon Jolán 14 Pinte Kálmán

34 Molnár Erzsébet 63 Vinda András 21 Bálint Lajos

12 Ráti János 35 Kovács Ferenc 64 Révész Margit 22 Balog Erzsébet

40 Szilvási Ferenc 42 Badó Jolán 65 Deák András 23 Hidi Borbála

91 Balog Sándor 33 Géczi Sándor

111 Hidi Sándor 5 Hidi János 11 Krecskovics Ilona 41 Szanyi Gy Ferenc

112 Szanyi Mária 9 Hidi József 13 Hidi Béla

19 Bak Ernő 21 Katona Sándor 3 Lőrinc Jolán

8 Hidi Jolán 22 Katona József 9 Hete Béla

9 Szanyi Ferenc 7 Vácsi István 28 Deák Pelegia

20 Bodnár Erzsébet 23 Molnár Gábor 30 Katona Borbála 1 Pinte Erzsébet

29 Bakk János 31 Danó Béla 3 Katona Béla

23 Bálint Lajos 42 Szanyi M Piroska 32 Sponták István 4 Kupás János

36 Kopilec  Viktor 7 Sütő Mária

8 Pinte Kálmán 1 Szernyi András 38 Balla Ferenc 10 Hidi P Ilnoa

13 Balog Margit 8 Balog László 39 Remecki Jurij 22 Géczi István

14 Katona Margit 20 Molnár László 41 Sütő Kálmán 25 Sütő László

15 Molnár János 22 Szanyi P János 45 Badó Sándor

23 Kis F Sándor 46 Szanyi János 7 Bátyi Zoltán

2 Verba Mária 48 Bara István 18 Hidi Sándor

Kisdobronyi út

Ifjuság utca

Kossuth út

Tavasz utca

Meliorátor 

Kékpatak utca

Virág utca

Tábla

Nyirigyszeg utca

Király utca

Sport utca

Éger utca

Alvég utca

Internacionálé utca

Garb utca

Zrinyi Ilona utca

Petőfi

Széchényi utca

Kucsárka

Rákóczi utca

Vásártér utca

Felvég

Béke utca

Csongor út

Erdőhivatal utca

A listán szereplő személyeket megkérjük rendezzék szemétdíj tartozásukat.  

Akik nem fize�k be elmaradásukat azoktól 2013. januárjától a szemét nem lesz elszállítva.  

A karácsonyhoz hasonlóan a Mikulást is a boldog vára-
kozás időszaka előzi meg. A gyerekek sokat töprenge-
nek azon, vajon mit hoz nekik majd a Mikulás, hogyan 
jön be a házba és arról is ábrándoznak, hogy milyen jó 

lenne egyszer meglesni őt. Úgy tudni, Mikulás hosszas 
keresgélés után szeretett bele Lappföldbe, és telepedett 
ott le véglegesen. Itt található a Fül-hegy, melynek 
gyomrában van a szupertitkos játékkészítő gyár. Maga 
a kopár hegyoldal nyuszi fülre hasonlít, és ezen ke-
resztül hallgatja a Mikulás egész éven át, hogy az 
egyes gyerekek jók voltak-e avagy rosszak? Feleségé-
vel és a szorgos manókkal éldegél itt régóta. Az év 
nagy részét fül-hegyi rezidenciájában tölti, és csak 
néha teszi át székhelyét titkos nyári szálláshelyére.  

Néhány titkos kép a mikulás otthonáról….. 

Hol lakik a Mikulás?Hol lakik a Mikulás?Hol lakik a Mikulás?Hol lakik a Mikulás?    

A hulladékok szelektálása 
azt jelenti, hogy a keletke-
ző papír, fém, üveg, mű-
anyag hulladékot különvá
logatva gyűjtjük. Ez több 
féle módon lehetséges: 
Gyűjthetjük 4 kukába 
szelektálva, vagy egy ku-
kába az összeset, - külön a 
nem újrahasznosíthatóktól 
- ha egy utcai szelektív 
gyűjtőszigetnél ezt később 
szelektáljuk. A lényeg az, 
hogy a különböző újra-
hasznosítható hulladékok 
semmiképp ne kerüljenek 
a vegyes kukába, később a 
"szeméttelepre" (pontos 
kifejezéssel: a hulladékle-
rakóba) a nem újrahaszno-
síthatókkal együtt, hanem 
a szelektív hulladékgyűjtő-
be helyezzük el. Ez azért 
fontos, mert a legtöbb 
hulladék - különválogatva 
- anyagában újrahasznosít-
ható, vegyesen viszont 
csak növeli a szeméthe-
gyet. 

• A papír 

A feldolgozás legfonto-
sabb feltétele, hogy a papír 
ne legyen szennyezett, 
zsíros. Figyelni kell arra 
is, hogy nem kerülhet a 
papírgyűjtő konténerbe 
például műanyag, vagyis: 
füzetborító, műanyag 
map p a ,  n ej lon  fó -
lia ;műanyag kötöző zsi-
n ó r ;  r agas z tó s za l ag 
(például dobozok lezárásá-
hoz használt). Éppen ezért 
az összegyűjtött anyagot 
egy papírzacskóba rakjuk. 

• Az üveg 

Sok helyütt még egybe 
gyűjtik az összes üvegfé-
lét, de akad olyan telepü-
lés is ahol az üveget két 
nagy csoportba válogatják: 

Fehér üveg: A tiszta, kiöb-
lített italos és egyéb, a 
háztartásban már felesle-
gessé vált színezetlen üveg 
- konzerves, parfümös stb. 
- tartozik ide. Tükröt, ab-
laküveget, villanykörtét, 
szemüveget, nagyítót, 
drótszövetes üveget, kerá-
miát, porcelánt, neoncsö-
vet ne dobjuk ide! Színes 
üveg: Színes (zöld, barna, 

sárga) italos, parfümös, 
konzerves üveget. Ne 
dobjunk bele színezetlen, 
azaz fehér üveget, drótszö-
vetes üveget, katedrálüve-
get, kerámiát, porcelánt. 
Az üvegekről távolítsuk el 
a fém kupakokat! 

• A fémek 

A fémek talán a legkevés-
bé érzékenyek a különféle 
szennyeződésekre. Na-
gyon fontos volna ezek 
szelektív gyűjtésének el-
terjedése,mert a gazdaság-

ba történő visszaáramolta-

tásuk igen jelentős energia 

megtakarítást eredmé-

nyez. Ez az edény a fém 
c s o m a g o l ó d o b o z o k 
(üdítős, sörös, konzerves 
stb.) és a háztartási kis 
fémhulladékok (például 
evőeszközök stb.) gyűjté-
sére szolgál. 

A konzerves, kutya- illetve 
macska-eledeles dobozo-
kat csak kimosva szabad 
beledobni! 

• A műanyag 

Üdítős, ásványvizes PET-
palackokat, kiöblített ház-
tartási flakonokat és azok 
l e c s a v a r t  k u p a k j a i t 
(samponos, habfürdős stb.) 
háztartásban előforduló 
tiszta fóliát (szatyrok, 
tasakok, csomagoló fóliák 
stb.) dobhatunk bele. Tejes 
és gyümölcsitalos kombi-
nált) dobozokat minden 
esetben mossuk ki és ta-
possuk laposra! Majd a 
papír vagy a műanyag 
konténerbe helyezzük el, 
attól függően, hogy ho-
gyan jelzik. 

Ne dobjunk bele zsíros, 
olajos, háztartási vegyi 
anyaggal szennyezett (nem 
kimosott) flakont. Tejes, 
joghurtos poharat, marga-
rinos dobozt, élelmiszer-
maradványt tartalmazó 
műanyagot, hungarocellt, 
CD-t, magnó- és videoka-
zettát, egyéb műanyagnak 
ítélt hulladékot (például 
nejlonharisnya), mert 
hasznosításuk jelenleg 
nem megoldott! 

A szelektív hulladékgyűjtés lényege  
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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 

 

Lapunk megjelenését  
támogatja a  

Nagydobronyi Községi  
Tanács. 

 

Állami bejegyzési bizonylat ZT № 416/08 

21.07.2006 

Ofszetnyomás egy nyomdai ív.  

Példányszám 1000. 

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. 

Hirdetések 

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. 

Magyar állampolgársághoz szükséges dokumentumok fordítása és hitelesítése  

Nagydobronyban!  Telefonszám: 099-727-5002. 

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

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! 

Öltönyök, kabátok, menyasszonyi  ruhák, ruhák tisztítása. Bőr dzsekik tisztítása, festése.  

Sándor Krisztina: 0969491032 (714-764) 

A polgárőrség szolgálati beosztása: December                        Az interneten: h%p://www.nagydobrony.com.ua/index.php/civil-szervezetek-alapitvanyok/polgarorseg  

"És felkelvén megdorgálta a szelet, és monda a tengernek: Hallgass, 
némulj el! És elállt a szél, és lőn nagy csendesség." (Márk 4:39) 

Isten az ő Igéje által megengedi, hogy belépjünk a "természetfölötti" 
világba, hogy valamit megtudjunk abból, ami eddig számunkra isme-
retlen volt. A tenger lecsendesítésének történetéből lehetőségünk van 
arra, hogy megismerjük Jézus hatalmát a természet fölött. 

A mi életünk is a születéstől fogva olyan, mint egy hajóút. Vagy hajó-
törést szenvedünk és elveszünk, vagy átjutunk a túlsó partra és megtar-
tatunk. Van-e térképünk, iránytűnk, kormányunk?  

A hajót és a hajóst a vihar próbálja meg. A szép időben könnyű az 
evezés. Vidám az élet, amíg nincs betegség, baleset, anyagi kár, családi 
problémák és más egyéb baj. Mi van akkor, ha közel van a halál? Ha 
nincs segítség, az ember  fél és jajgat. A csodálatos nap és csendes 
este  után jön a vihar. Terveink nem arról szólnak, hogy majd jön egy 
katasztrófa, háború, halálos kór. A gyermek tervezi a játékát, a felnőtt 
az üzletet, a kirándulást, szórakozást, az idős tervezi az arany alkonyt, 
boldog nyugdíjas kort szép unokák körében. De nem úgy van sokszor, 
ahogyan szeretnénk. Ember tervez, Isten végez. Ő tudja, mire van 

szükségünk. 

A tanítványok úgy gondolták, hogy ők már követik Jézust, mert meg-
tértek és hisznek. A hit a próbában válik nyilvánvalóvá, így lesz sokkal 
értékesebb, mint a tűzben megpróbált arany. A szárazföldön könnyebb 
volt hinni, mint a süllyedő hajóban. Senki nem tért meg igazán, ha nem 
bízik Jézusban minden körülmény között. Jézus ne csak az életemben, 
hanem a halálomban is legyen egyetlenegy reménységem és nyeresé-
gem. 

Az ember soha sem foghatja fel ésszel, mit jelent ez a szó: mindenható. 
Az ember minden időben magához mérte a lehetőségeket. Azt, amit ma 
egy gép elvégez, régen lehetetlennek tartották volna. A tudomány akár-
mennyit fejlődik, az ember mégsem lesz mindenható. A tudomány 
minden elért eredménye ellenére, ma is láthatjuk, milyen védtelenek 
vagyunk egy földrengés, tengerár, járványos vagy gyógyíthatatlan 
betegségek ellen. És a halállal szemben mit tehet egy halandó? Nincs 
az az emberi tudomány, amely segítene. Ezért estek kétségbe a tanítvá-
nyok is, mert biztosak voltak abban, hogy itt a vég. El kell veszniük, 
meg kell halniuk. Mert nem tudták, hogy Jézus Mindenható, különben 
nem féltek volna..  

És mi hogy vagyunk ezzel? Bár nem látjuk-é őt szemeinkkel, hisszük-

é, hogy velünk van minden napon a világ végezetéig?  

 Jézusnak hatalma van a háborgó tengert is lecsendesíteni. Az Ő szava 
megnyugtat, békességet ad. Az orvosok megállapítják a bajt, nyugtatót 
is írnak ki, tanácsot is adnak, de a lelket meg nem gyógyíthatják. Jézus 
így szól: "Békességet adok néktek, az én békességemet adom néktek, 
ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen." Az emberi tudomány is 
eljutott odáig, hogy az időjárást megállapítja a műholdas felvétel alap-
ján, számítógéppel kiszámítja az előrejelzést, de vihart nem tud csinál-
ni, sem megszüntetni. A Teremtő, Mindenható Isten irányítja azt böl-
csen. Csak a mi bűnös hitetlenségünk akadályoz abban, hogy gyermeki 
hittel rábízzuk magunkat gondviselő mennyei Atyánkra, akinek akarata 
nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejünkről. A szél és a tenger enged-
nek a teremtőjüknek. Csak a bűnös ember nem akar neki engedelmes-
kedni.  

 Hogyan is kételkedhetünk az ő szeretetében, mikor Ő leszállott a 
mennyből és értünk meghalt a kereszten. Nemcsak a természet felett 
Úr, hanem övé a hatalom mennyen és földön. Nélküle elveszünk, de ha 
segítségül hívjuk az Úr Jézus nevét, megtartatunk. 

Horkay László 

Jézus Krisztus hatalma a természet felett. 

№ Képviselő neve Körzete Tel. Szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 Szanyi József Kossuth 54 (0312)714-171 X

2 Katona János Kossuth 53 (0312)714-267 X

3 Badó József Felvég 7 (0312)714-384 X

4 Baksa János Király 10/ Nagytemető (0312)714-210 X

5 Molnár Sándor Kékpatak 23
(0312)714-466, 
(096)803-69-70

X

6 Sándor Katalin Garb 25 (0312)714-526 X

7 Szanyi-Szabó Béla Róttag 49/ Erdőhivatal (050)242-27-79 X

8 Popovics János Csongor út 30 (0312)714-311 X

9 Kiss László Csongor út 83 (0312)714-536 X

10 Nagy Ferenc Éger 50
(0312)714-225, 
(068)141-49-48

X

11 Ráti Anita Virág 11 (0312)714-554 X

12 Ráti János Alvég 19/ Kucsárka (0312)714-340 X

13 Kis-Feri Béla Sevcsenkó 2/Béke (0312)714-516 X

14 Salánki István
Kistemető 24 / Zrinyi 

Ilona
(0312)714-168 X X

15 Bakk László Petőfi 24
(0312)714-179, 
(097)628-84-28

X X

16 Bátyi János
Ady Endre 27 / 

Széchényi
(0312)714-250 X X

17 Gábor Zsolt
Kisdobronyi út 38 / 

Nyirigyszög
0978459167 X X

18 Baksa Géza Kisdobronyi út 114 (0312)714-272 X X

19 Vaszilcsenkó Róbert Vásártér 2 (0312)714-344 X X

20 Misák Sándor Tavasz út 38 / Meliátor (050)293-50-31 X X

21 Nagy Imre Rákóczi 67 (097)812-43-44 X

22 Varga Gizella Tábla 8 / Fürdő út (0312)714-140 X

23 Katona Béla Ifjúság 34 (0312)714-110 X

24 Bátyi László
Internacianálé 14 / 

Sport út
(0312)714-500 X


