Az utolsó csengő ünnepe

„Hála van a szívünkben…”

2014. május 30-a kiemelkedően fontos nap volt a Nagydobronyi Középiskolában, mely 11 évnyi
diákélet lezárását és összegzését jelentette végzős diákjaink számára. Ez a nap – egy pillanatfelvétel erejéig – bemutatta, megjelenítette iskolánk életét számos rokon, barát, ismerős számára. Kántor József igazgató ünnepi beszédében köszöntötte a ballagókat, tanulókat, tanárokat, szülőket és
minden vendéget. Hangoztatta, hogy ez a nap elsősorban a ballagók napja, nekik és róluk szól
minden, s érezzék ennek a féltőn szerető rájuk figyelésnek az „édes súlyát”. Az utolsó csengő
egyféle búcsú egy eddig jól megszokott életformától és a gondtalan gyermekkortól, megnyitja a
kaput a nagybetűs életbe. A jelenlévőket az osztályfőnökök és a meghívott vendégek is köszöntötték,
iskolánk tanulói nevében pedig a 10. osztályosok búcsúztak a végzősöktől.

A Nagydobronyi Református Líceum ballagása a hagyományoknak megfelelően ünnepi istentisztelettel kezdődött a református templomban. Igét Héder János, a Kárpátaljai Református Egyházkerület főjegyzője, ungvári lelkipásztor hirdetett, majd Katona Béla, a líceum igazgatója köszöntötte a meghívott vendégeket, többek között
Brenzovics Lászlót, a KMKSZ elnökét, a Kárpátaljai Megyei Tanács első elnökhelyettesét, Czikó Anita ungvári magyar konzult.
A líceum lelkész-igazgatója, Kolozsy András nagydobronyi református lelkész ünnepi beszédében a
következőképpen fogalmazott: „Ünnep ez a mai nap, hisz iskolánk életében ez már a tizenkilencedik
alkalom, amikor végzősöket bocsáthatunk útjukra. Hála van a szívünkben Isten megtartó és gondviselő szeretetéért.”
Az osztályfőnökök nevében Gál Erika búcsúzott a 31 ballagó diáktól, felidézve az elmúlt két év emlékezetes pillanatait. Majd köszönetet mondott mindazoknak, akik lehetővé tették a református iskola
létrejöttét és működtetését.
Brenzovics László köszöntőbeszédében hangsúlyozta: „Nagy örömmel és szeretettel jöttem ide önök
közé, hiszen ez az intézmény, a Nagydobronyi Református Líceum különleges iskola. […] Természetesen az itt érettségiző diákok is különlegesek, többet kaptak, mint egy átlagos iskola diákjai,
többet is adtak idejükből, energiájukból. Én azt kívánom önöknek, hogy legyenek erre büszkék és ne
tékozolják el azt a tudást és nevelést, amit itt kaptak. Próbálják megtalálni saját útjukat, azt a tehetséget, amelyet Isten adott, és azt a pluszt, amit itt kaptak az iskolától, minél jobban igyekezzenek kibontakoztatni saját maguk, családjuk és a közösség javára. Később pedig próbáljanak majd valamit
vissza is adni annak a közösségnek, amelyik önöknek mindezt adta, támogassák iskolájukat, a kárpátaljai magyar közösséget, és ne feledkezzenek meg soha szüleikről, akiknek a legtöbbet köszönhetik.”
Horkay László, nyugalmazott református püspök Pál apostol Timóteushoz írt első levele
negyedik részének a tizenkettedik versével
bocsátotta útjára a végzősöket.

Az ünnepséget szebbé varázsolták a ballagók által felengedett színes léggömbök, melyek az útra kelést
jelképezték. Az ünnepség után a ballagó diákok virágcsokrokat helyeztek el a falu központján lévő emlékműnél. Iskolánk idei végzősei közül Kántor Andrea, Katona Ágnes és Varga Noémi aranyéremmel
lettek kitüntetve, Molnár Kálmán pedig ezüsttel, és még számos diák kapott dicsérő oklevelet.

Felhívás!
Nagydobronyba új körzeti megbízott rendőr van kinevezve.
Ezentúl ha bármi gondjuk van akkor kérjük keressék
Szemen Jurij Joszipovicsot, akit az alábbi telefon számon érhetnek el:

Köszöntötte a ballagó diákokat Czikó Anita
ungvári magyar konzul, Gazda Erzsébet tanügyi referens, Badó Kálmán, a Nagydobronyi
Református gyülekezet főgondnoka és Katkó
László, a Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus
Gyermekotthon igazgatója, aki elmondta,
hogy az általa vezetett intézményből eddig 13
leánygyermek érettségizett a líceumban, akiknek a többi diákhoz hasonlóan ez a csodálatos
intézmény tudást, lelki táplálékot, azonfelül
tartást és nemzeti öntudatot adott. Ezután a líceum udvarán a végzős diákok nevében Úr Nikoletta
búcsúzott az alma matertől. A ballagók az alkalomhoz illő dalokat énekeltek, majd az elsősöktől
megkapták ballagó tarisznyájukat, majd a végzősök átadták a kicsiknek a líceum stafétáját.

050-5409027
Hír –válogatás

(az elmúlt hónap legfontosabb hírei)

Szabadon engedtek tíz fogva tarto katonát a

jelentős részben rendőr szakemberekből álló

Újra bevezetik a járművek műszaki vizsgáját?

Aláírják a társulási szerződést.

ságnak 42 millió hrivnyát (mintegy 800 millió

terroristák. Sikeres tárgyalás után szabadon

missziót hoz létre, amelynek az lesz a feladata,

Az Állami Közlekedésrendészet (DAI) újra

Június végén aláírja a társulási szerződést az

forintot). Az ügyben gyanúsíto a volt államfő

engedtek tíz fogva tarto ukrán katonát a

hogy támogassa az ukrán civil biztonsági szer-

bevezetné az autók kötelező műszaki vizsgála-

Európai Unióval az ukrán elnök. Egyhangúlag

41 éves ﬁa, ezért körözést adtak ki ellene, zárol-

szeparatisták múlt héten – tájékoztato az

vek reformját, tanácsaival és szakmai útmuta-

tát – jelentee be Anatolĳ Szirenko, a közleke-

fogadta el az ukrán parlament az elnök jelöltjeit

ták mintegy 97 millió hrivnyára rúgó szemé-

Ukrán Honvédelmi Minisztérium Facebook

tásokkal, illetve kiképzéssel javítsa a rendőrség,

désrendészet vezetője. A közeljövőben szeret-

a külügyminiszteri, a legfőbb ügyészi és a

lyes vagyonát és értékpapírjait 1,2 milliárd

oldalán június 22-én: „ Az Ukrán Honvédelmi

a nemzeti gárda és más jogérvényesítő szervek

nénk benyújtani egy törvényjavaslatot a Legfel-

jegybankelnöki kulcspozíciókra. Az újonnan

hrivnya értékben.

Minisztérium tájékoztatja Önöket, hogy a hét

felkészültségét.

sőbb Tanácshoz – mondta a tisztviselő. Majd

megválaszto külügyminiszter első feladata az

hozzátee: a kezdeményezést egy közúti biz-

lesz, hogy jövő héten Luxemburgban, az uniós

tonságról szóló fórumon tárgyalják meg június

szakminiszterek elő ismerteti a kelet-ukrajnai

végén. A közlekedésrendészet elgondolása

régióra vonatkozó béketervet.

folyamán tíz hadifoglyot sikerült kiszabadítani
a sikeres tárgyalásoknak köszönhetően.ʺ

Vigyázat! Vakságot okozó növény terjed.
Vidékünkön is megjelent a kaukázusi medve-

PUTYIN ENGED UKRAJNA SZORÍTÁSÁN.

talp, amely égési sérüléseket, súlyosabb eset-

Vlagyimir Putyin államfő azt javasolta az orosz

ben akár vakságot is okozhat. Szabolcs-Szatmár

parlament felsőházának, hogy vonja vissza a

-Bereg megyében már kaszálni is kelle. A

márciusban neki ado felhatalmazást a hadse-

nehezen irtható növény a szomszédos Kárpá-

reg Ukrajnában történő alkalmazására. Ezt

talján már most is nagy területeket borít - írja

Dmitrĳ Peszkov elnöki szóvivő kedden. Szavai

a hirado.hu.

szerint Putyin kezdeményezése a kelet-ukrajnai
helyzet “normalizálódását” szolgálja és összefügg azzal, hogy megkezdődtek a térségben a
háromoldalú tárgyalások Ukrajna, Oroszország
és az Európai Biztonsági és Együműködési
Szervezet részvételével.

Porosenko meghirdee béketervét. Ez lehetőséget teremt az oroszbarát erőknek, hogy letegyék fegyvereiket. a tervben szó van előre
hozo helyi és parlamenti választások megtartásáról, az Oroszországgal szomszédos határ
ellenőrzéséről, a hatalom decentralizációjáról.

Magyarország is részt kíván venni az ukrajnai

Szerepel benne továbbá száz fogoly feltételes

uniós misszióban. A miniszterek úgy dön-

szabadságra helyezése is. „A terv minden

töek, hogy az EU a közös biztonsági és védel-

elemét egy időben kell végrehajtani és nem

mi politika keretében nem katonai jellegű,

egymást követően.

szerint az új autók műszaki állapotát hároméves kor után vizsgálnák, ezt követően évente
vagy kétévente, a 15-20 évnél idősebb járműveket pedig évente kétszer is ellenőriznék.

Záhonyi kötetek két ország 12 tanodájába. A

Elese három kárpátaljai katona. Három kárpátaljai katona életét vesztee, ötnek pedig nyoma vesze kedden a kelet-ukrajnai Luhanszk
környéki harcokban. Kárpátaljai hírportálok
jelentése szerint a munkácsi 128-as gépesíte

határvárosban közel két évtizede szerveztek

lövészdandár katonáin lesből ütöek rajta

először könyvgyűjtést a határon túli partneris-

fegyveres szakadárok Scsasztya (Shchastya

kolák megsegítésére. A helyi civil szervezetek,

Luhansʹka oblast Ukrajna) település határában.

12 ukrán deszantos ese el Krasznĳ

intézmények, magánszemélyek és a polgármes-

Az egyik útellenőrző helyre tartó katonákra

Limannál. ʺÖnkénteseket is bevontak annak

teri hivatal által összegyűjtö kiadványo-

aknavetőkből és nehézgéppuskákból zúdí-

érdekében, hogy elsősegélyt nyújthassanak

kat Háda Imre polgármester vezetésével adták

toak tüzet.

azoknak, akik hősiesen védelmezik Ukrajna

át a testvérváros Csap középiskolájának és a

területét az orosz agresszorokkal szembenʺ. A

Záhonnyal évszázadokon át szoros közösség-

Donyeck megyei Krasznĳ Liman melle orosz-

ben együ élő Tiszasalamon község alapfokú

barát szakadár fegyveresekkel folyó heves

tanodájának.

harcokban 12 ukrán katona ese el, további 25
pedig megsebesült - jelentee az Unian ukrán
hírügynökség péntek délelő.

Az Európai Unió 500 millió euró kölcsönt
folyósíto kedden Ukrajnának a szétzilálódo gazdaság stabilizálására. Olli Rehn, az EU
gazdasági és monetáris ügyekért felelős biztosa

Körözést adtak ki Janukovics ﬁa ellen, és

azt mondta, hogy ʺa kedden átutalt összeg

zárolták vagyonát. A főügyész szerint a Mako

újabb jele Európa szolidaritásának Ukrajnávalʺ.

vállalatcsoporthoz tartozó Artemivszk-vajneri
részvénytársaság nem ﬁzete be az adóhatóTovábbi hírek: www.nagydobrony.com.ua

K E D V E S H Á ZA S U L A N D Ó F I A T A L O K !

Popovics János makkosjánosi vállalkozó személyszállítást vállal

K e d v e s é r d e k lő d ő k é s l e e n d ő ü g y f e l e i n k !

külföldre (Európa országaiba is) és belföldre egyaránt.

E s k ü v ő i r u h a s za l o n u n k b a m e g é r k e zt e k a 2 0 1 4 - a s é v l e g ú j a b b m o d e l l j e i .
Menyasszonyi ruhák, menyecskeruhák, koszorús– és kísérő
valamint báli– és gyerekruhák széles választékban megvásárolhatók és bérelhetők a legkedvezőbb áron.
Különleges akciókkal várjuk a menyasszonyokat.
Ugyanitt működik virágüzletünk, ahol menyaszszonyi és alkalmi csokrokat, kitűzőket, és autódíszítést vállalunk.

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

A legjobb áron!!!

Beregszászi járás,

Klíma berendezés, kényelmes utazás garantálva, max. 8 személy.

Bátyú, Vasút út 39

Elérhetőségek: +38 0996027952, +36305449593,

Mob.: +380-976157675

janospopovics@gmail.com

MÁRKUS ÉVA
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Kö z é r d e k ű i n fo r m á c i ó k
A polgárőrség telefonszáma:

098-46-12-001

san van telefonszáma, neve, lakcíme az jelezze az alábbi email címre: nagydobrony.lap@gmail.com.

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

A www.nagydobrony.com.ua címről letölthető Nagydobrony friss telefonkönyve. Aki nem találja magát, vagy hibá-

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

RAJZPÁLYÁZAT! A Székely Kulturális Egyesület által kiirt pályázatokra beérkezett rajzokat az
egyesület megkapta. Eredményhirdetés szeptember 13-án lesz a Nemzeti Székely Napok alkalmával.
Minden pályázót értesítünk az eredményekről.

FIGYELEM! Július 1-től már lehet fizetni a földadót!
Ezzel kapcsolatban kérjük Katona Anitát keressék!

Kérünk minden egyes Nagydobronyi lakost, aki valamilyen hivatalos ügyintézés miatt készül a községházára,
MINDEN alkalommal hozza magával az érintett személy paszportját és
kódszámát. Ezeket a dokumentumokat minden igazolás, vagy határozat kiállításánál fel kell használni, a legtöbb
esetben pedig ezeknek a fénymásolata is szükséges.

Akik a gyereküket nem Ukrajnában anyakönyveztetik
azok kérjük szóljanak a községházán, hogy írjuk be a
gazdakönyvbe.

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

II. KÁRPÁTALJAI BUZÁNSZKY JENŐ LABDARÚGÓ KUPA
A Magyar Rádió, a Kárpátaljai Megyei Állami Televízió- és Rádió Társaság magyar
szerkesztőségének kezdeményezésére és szervezésében, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány közreműködésével rendezték meg az I. Kárpátaljai Buzánszky Jenő Labdarúgó
Kupát Ungváron 2013 decemberében. A rendezvény folytatásaként az idén ismét megrendezésre került immáron a II. Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupa 2014. június 15-én.
A labdarúgó kupa szervezési ötlete onnan jött, hogy az elmúlt évben 2013. november 25-én
volt a 60. évfordulója a londoni 6–3-nak, és ebből az alkalomból a Kossuth Rádió egy tematikus napot is szentelt az eseményeknek és ismét lejátszották a 90 percet teljes egészében. Másodsorban pedig Magyarországon ugyan már van Buzánszky Jenő-torna, ám a külhoni magyarság körében nem volt még ilyen.

A
sporteseményen
a
„GENIUS”
Jótékonysági
Alapítvány által működtetett
tehetségpontok csapatai vettek részt. A következő iskolák csapatai között folyt a
verseny: Ungvári 10.sz. Dayka Gábor Magyar Tannyelvű
Középiskola, Nagydobronyi
Középiskola, Bátyúi Középiskola, Szernyei Általános
Iskola, Nagyberegi Református Líceum és Nagyberegi
Középiskola közös csapata, Tiszaújlaki 2.sz. Széchenyi István Középiskola, Gyulai Általános
Iskola, Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola.

Az előző évben az Ungváron megrendezett versenyen a nagydobronyi csapat nyerte meg a
Kupát, amellyel így elnyerte az idei Labdarúgó Kupa rendezésének jogát. Így idén a A Labdarúgó Kupa végeztével az alábbi eredmények születtek:
Nagydobronyi Középiskolában került megrendezésre a Labdarúgó Kupa az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő támogatásával.
I. hely – Nagydobronyi Középiskola
A rendezvényt megtisztelte
jelenlétével Dr. Mélykuti FeII. hely – Nagyberegi Református Líceum és Nagyberegi Középiskola közös csapata
renc, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja,
Orosz Ildikó, a II. Rákóczi III. hely – Szernyei Általános Iskola
Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola elnöke, Kulin Zoltán, a Kárpátalja Megyei Álla- Ezen kívül a legjobb góllövőként Szanyi Sándor, a legjobb mezőnyjátékosként Ács Szabolcs,
mi Televízió- és Rádiótársa- a legjobb kapusként Szilvási Szabolcs került ki. A kupákat és okleveleket Kulin Zoltán, Kánság vezérigazgató-helyettese,
Balog Vilmos, a NIKÉ Sport- tor József és Váradi Natália adta át. Ezen kívül minden résztvevő iskola 1-1 labdát kapott. A
akadémia elnöke, válogatott Labdarúgó Kupa nyertes csapata részt vehet nyáron a Fonyódi sporttáborban a NIKÉ Sportbirkózó edző, Szilvási Zoltán,
Nagydobrony polgármestere, Kántor József, a Nagydobronyi Középiskola igazgatója, egyesület szervezésében.
Vizáver Árpád, II.RFKMF tanára és edzője, valamint több iskola igazgatója is jelen volt.
A megjelent ifjú sportolókat, edzőiket, érdeklődőket Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója köszöntötte, aki köszöntőjében elmondta, hogy a sportrendezvényt az idei football világbajnokság kezdetével igyekeztek összehangolni, nem tudván,
hogy kettős gyásznappal is egybekötődik majd a Labdarúgó Kupa. Kárpátalját és az egész
magyar nemzetet egyszerre érte a gyász: Ukrajnában gyásznapot rendeltek el a KeletUkrajnában lelőtt repülőn ülő áldozatok emlékére, ezzel párhuzamosan 88 éves korában életét
vesztette Grosics Gyula, az Aranycsapat kapusa, a Nemzet Sportolója, 86-szoros magyar válogatott. Ezen kívül felhívta a figyelmet a sport fontosságára, elmondva, hogy játék alatt tanítja meg a sport az embert rövid idő alatt a legfontosabb polgári erényekre: az összetartásra,
az önfeláldozásra, az egyéni érdek teljes alárendelésére, a kitartásra, a tettrekészségre és mindenekelőtt a fair play küzdelem szabályaira. Majd Orosz Ildikó, Mélykuti Ferenc, Balog
Vilmos és Kulin Zoltán köszöntőjét követően kezdetét vette a mérkőzés.

Pipacs pihenőtábor a
Nagydobronyi Középiskola
bázisán.

A korábbi évek gyakorlatát
követve idén is megkezdte
működését a Pipacs pihenőtábor a Nagydobronyi Középiskola bázisán. Az idei táborozás
június másodikán kezdődött, és
170 tanulónak biztosít pihenési, szórakozási lehetőséget. A
borús, esős idő ellenére a gyereksereg lelkesen várta a meg-

nyitót, ahol Balog János táborvezető köszöntötte a tanulókat
és ismertette a tábor napirendjét, szabályait, programjait. A
megnyitó után a csoportvezetők ismertették a balesetvédelmi szabályokat
a diákokkal, majd különböző sportfoglalkozásra, játékra került sor.
25 tanuló az ungvári
járás központi tábormegnyitóján vehetett
részt a „Zinaide” sportkomplexumban, ahol az
ünnepélyes megnyitó után
különböző sportversenyre került sor. A tanulók összemérhették tudásukat fociban,
úszásban. Élményekkel gazdagodva tértek haza. Az iskolában finom ebéd várta őket,
majd ők is bekapcsolódtak a
tábor délutáni programjaiba.
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Kálvin János tanítása a
világi felsőbbségről.
"Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől: és
amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek." (Róm.13:1)
Kálvin János, a nagy reformátor azt tanítja, hogy csak
az a felsőbbség törvényes, amely megmarad az Istentől
eléje szabott határok között. Az ilyen felsőbbség elismeri azt a tényt, hogy hivatalát Istentől kapta s ezért az
alattvalókat nem szabad önkényesen kormányoznia.
hanem csak az isteni megbízás alapján. A világi kormányzat törvényessége attól függ, "vajon megmaradnak
-e az Isten iránti engedelmességben."
Az uralkodókat az a kísértés fenyegeti, hogy azt vélik,
hogy a saját erejükből állanak, és kivonják magukat
Isten parancsa alól, mintha nem ülne Bíró az égben.
Elfelejtik, hogy halandó teremtmények, és félisteneknek képzelik magukat. Az uralkodás révén úgy vélik,
annyira fölötte állanak már az emberek rendjének, hogy
egyenesen isteni tiszteletet követelnek az emberektől.
Mert bár gőgjükben Istent megvetik, mégis felhasználják a vallást a saját hatalmuk megerősítésére, és valamelyes istentiszteletet csak azért színlelnek, hogy a
népet kötelességérzetében megtartsák. Isten létezését
nem tagadják, azonban bezárják Őt az égbe és azt vélik,
Hogy Isten annyira meg van elégedve a maga boldogsá-

gával, hogy nem avatkozik bele az emberek ügyeibe.
Különbözik az egyház kormányzata a világi kormányzattól. Ha az egyházkormányzat Isten ellen fellázad,
nemcsak a legitimitását veszíti el, hanem azt a jogát is,
hogy egyáltalán engedelmességet igényeljen az egyház
tagjai részéről. Másként áll a dolog a világi felsőbbséggel. Bármilyen rosszul is látják el dolgukat akik közméltóságban vannak, és az igazságszolgáltatás pallosát
a kezükben tartják, sőt, még ha Istennek esküdt ellenségei is, akkor is el kell ismerni, hogy Isten állította fel a
királyságokat, a fejedelemségeket és az igazságszolgáltatás székét, hogy az Ő félelmében békésen éljünk és
tisztességes életet folytassunk. Azért a leggonoszabb
zsarnokság is tűrhetőbb az olyan állapotnál, amelyben
semmiféle rend sem volna. Ezért az alattvalók a gonosz
kormányzatnak is kötelesek engedelmeskedni. Mert a
hatóságokat Isten haragja teszi ártalmasakká számunkra. Az alattvalóknak ilyen esetekben sincs semmi okuk
a zúgolódásra, hanem magukba kell szállniok, és be
kell ismerniük saját bűneiket. Egy segítőeszközt mindenesetre adott nekünk az Isten. Imádkoznunk kell Istenhez, hogy irgalmas jótetszése szerint olyan hatóságokat
adjon, amelyeknek szolgálata által a jog rendje ismét
felragyogjon köztünk.
Azok az előljárók, akik tisztüket nem az uraknak Ura
iránti felelősséggel töltik be, tapasztalni fogják, hogy a
mi Urunk Jézus Krisztus országa olyan, mint a
"Kőszikla", amely a világ összes hatalmait szétzúzza,

ha az országok így fellázadnak a mi Urunk Jézus Krisztus felsége ellen.
Kálvin arra is rámutatott, hogy Istennek ez a közbelépése hogyan történhetik. Olykor az Ő szolgái közül
támaszt valakit a nyilvánvaló megtorlásra és megbízza
azzal, hogy bosszulja meg a bűnös uralmat és szabadítsa meg az elnyomott népet nyomorúságából. Máskor
megengedi, hogy önző célból vagy hatalomvágyból
gonosz emberek lázadjanak fel a föléjük rendelt felsőbbség ellen, akik akaratukon és tudtukon kívül mégis
I s t e n mu n k á já t k é n yt e l e n e k v é g r e h a jt a ni. Mindenesetre a legegyszerűbb alattvaló engedelmességének is van egy határa: Ha a fejedelmek megtiltják, hogy Istent szolgáljuk és tiszteljük, ha azt parancsolják, hogy bálványimádással szennyezzük be magunkat s azt akarják, hogy beleegyezzünk és részt vegyünk mindazokban az utálatosságokban, amelyek
Isten tiszteletével ellenkeznek, Óh, akkor nem méltók
arra, hogy fejedelmeknek tekintsük őket s egyáltalában
tekintélyt tulajdonítsunk nekik. És miért? Mert mindannak a hatalomnak, amellyel a fejedelmek rendelkezhetnek, csak egyetlenegy alapja van, hogy Isten rendelte
oda őket. És ha ők le akarják rántani Istent trónjáról,
szabad-e őket ebben követnünk? Az Úr a királyok
Királya. Csak azután és csakis az Úrban tartozunk
engedelmeskedni azoknak az embereknek, akik felettünk uralkodnak.
Testvéri szeretettel Horkay László.

Június 27-én ünneplik születésnapjukat

Kirpán Vitalij és Jarina

Ebből az alkalomból köszöntik szülei, nagyszülei és a
keresztszülők!

„A nap az égen is Nektek ragyog, Hisz ma van a
születésnapotok.
Rövid ez a pár sor, de benne van a lényeg,
Senki sem szeret úgy, mint mi szeretünk titeket!"

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!!!

maradtak el a különböző gyerekprogramok, a sportbe-

Ismét Biatorbágyra látogaunk

mutatók (shotokan karate, kung-fu, thai-chi ) sem. A

A 2013-ban testvértelepülésünké vált Biatorbágy az idén is megtartotta a hagyományos

szombati nap leglátványosabb eseménye a Felvonulás

„városnapokat” melyre Nagydobrony is meghívást kapott. Az eseményre 2014.06.20-án ke-

zeneszóval, lovasokkal, lovas kocsikkal volt.

rült sor, falunkat népes csapat képviselte. A 2014-es városnapok eseményei, programjai a

délután a hivatalos megnyitó és a polgármesteri kö-

német testvértelepülés -Herbrechtingen– jubileumi, 25 éves évfordulója köré épültek. Az idei

szöntők után a színpad ismét a különböző kulturális és

év érdekessége, hogy a Biatorbágyi Fidelitas és az önkormányzat szervezésében a fiataloknak
külön programokat szerveztek, ezért külön köszönet illeti Tálas-Tamássy Richárdot aki az
egész programot lebonyolította. A pénteki kedves fogadtatás után a faluházban mindenkit
meleg vacsorával vártak amire szükség is volt hiszen az időjárás nem kedvezett a szabadtéri
programoknak. Szombat reggel aztán kezdetét vette a városnapok hivatalos programsorozata
melyben volt Termelői piac a Faluház parkolójában, „Egy tőről fakadunk” – konferencia.
Előadást hallhattunk Dr. Ungváry Krisztián történésztől a magyarországi svábok kitelepítésének előzményeiről és valós körülményeiről.

szórakoztató programoké volt. A vacsora után pedig
Charlie lépett fel a nagyszínpadon egy élő koncerttel melyen több ezren szórakoztak. De még
ezzel nem volt vége a programnak hiszen hajnalig húzta a talpalávalót a Gríz zenekar.
Vasárnap is számos szórakoztató programot tartogatott. Csak néhány fellépő akik szórakoztatták a megjelenteket: Bolyki Balázs és a Soul and Gospel Kórus , Kéknefelejcs Református
Gyerekkórus, Szakály Mátyás Férfikórus, A-Dance táncbemutató, A PMAMI ütőhangszeresei, Biatorbágyi Ifjúsági Fúvószenekar és Füzes Táncegyüttes. Természetesen nem maradhatott el az ismét nagy sikert aratott Nagydobronyi Hímes néptáncegyüttes előadása sem, akik a
délután folyamán többször is felléptek

A délelőtt folyamán „Receptbe csomagolt családmesék” cím-

a nagyszínpadon. Vasárnap került sor

mel kezdődött előadás ahol a testvértelepülések jellemző ételeit

a boros pince látogatásra és kóstolásra

mutatták be amit persze helyben el kellet készíteni. Községünket

is, ahol jól érezte magát mindenki. A

Mészár

Erzsébet

Késő

Biatorbágyi városnapok záró prog-

a

ramja a Ismerős Arcok koncert volt.

középiskola főszakácsa képviselte aki az
ételeivel nagy sikert aratott. Közben zajlott
a Bringatorbágy – kerékpáros helyismereti

Összességében ismét nagyszerű rendezvénynek lehettünk részesei. Köszönet a Biatorbágyi

túra, melyet a BIKE és Tájvédő Kör vezeté-

Önkormányzatnak a szívélyes fogadtatásért, a magas színvonalú programokért. Reméljük

sével valósítottak meg. A finom ebédet kö-

egyszer talán mi is tudjuk ezt a színvonalat nyújtani feléjük.

vetően a főtér nagy színpadán fellépett

(további képek weboldalunkon)

Gryllus Vilmos, Herbrechtingeni Fúvószenekar és a Mente Folk magyar népzenekar, de nem

Sport– Nagydobrony Sc
A 2014-es Ungvári járási labdarugó bajnokság indulóit két csoportra osztották, keleti és nyugati. Nagydobrony csapata a nyugati csoportba került, ahol minden csapat magyar. Az így kialakult mezőnyben „sajnos” mindegyik csapat a dobronyiakat akarja befogni. Tehát jelenleg a Nagydobrony Sc számit a favoritnak
a nyugati csoportban. Az első kör után a következőképpen ala-

Üdvözöljük községünk újszülötteit
Pap Kristóf (Juzsna u. 1)
Molnár Aleksz (Gagarin u.3 )
Valla Regina (Kisdobronyi u. 81)
Pap Regina (Juzsna u. 13)
Vinda Dominik (Tavasz u. 17)

Kricki Anna (Kucsárka 25)
Ámit Jonatán (Juzsna 12)
Pap Dominika (Sumna u. 12)
Kuruc József (Sumna u. 23)

Búcsúzunk falunk elhunytaitól
Kacsari Bertalan (Tábla u. 38)
Szanyi Km Erzsébet (Éger u. 5)
Deák András (Sevcsenkó u. 8)
Katona Irén (Tábla u. 16)
Bátyi Endre (Virág u. 34)
Haga Ferenc (Garb u. 18)
Cserepányinec Margit
(Ifjúság. u 37)
Ráti Margit (Kékpatak u. 27)

kultak a mérkőzések: Kisdobrony– Nagydobrony (0:3), Nagydobrony-Csongor
(2:0), Rát-Nagydobrony (1:2), Nagydobrony-Ásvány (6:0), NagygejőcNagydobrony (2:2), Barkaszó-Nagydobrony (3:1), Szalóka-Nagydobrony (0:4). A
második forduló előtt Nagydobrony és Barkaszó pontazonossággal az első helyen
áll. Rövid szünet után megkezdődik a második kör ami bízatónak ígérkezik hiszen a hét mérkőzésből négyet hazai pályán játszik majd Nagydobrony csapata
így a két riválisnak számító csapatot is itthon fogadja majd. Géci Béla edző szerint a csapat jó formában van és reméli, hogy kitart a lendület a szezon végéig.

Sok boldogságot kívánunk a házasulandóknak

Szanyi -Szabó János és Kirpán Diana
(2014. június 14)

Nagy Imre és Szanyi Bettina
(2014. július 12)
Herceg Sándor és Gorgyienkó Viktória
(2014. július 25)

A Nagydobronyi Községi Tanács munkatársai
és képviselői sok-sok szeretettel köszöntik

Beteg ember öröme
Egészséges embert alig ismerünk,
E világi zajban mindmind-mind sérülünk.
Csak aki az áldott Orvosra tekint,
Az bírja viselni szenvedéseit.
Nem kell elmenni a Bethesda tavához,
Csak alázattal Jézus keresztfájához.
Mert ilyen hely nincs, mint a Golgota,
Ahol elvégeződött bűnünk bocsánata.
Itt Megváltónk békességgel köszön,
Amely nem világi, de igazi öröm.

H. Mária, 2014. Május

Szilvási Zoltán
polgármestert
Születésnapja alkalmából!
Köszöntők
A Nagydobronyi Községi Tanács ezúton szeretné köszönteni azokat a munkatársait és képviselőit, akik nemrégiben
ünnepelték/ünneplik
születésnapjukat:

Ráti Ildikó
Kotyik Éva
Szanyi –Szabó Béla
Bátyi János
Baksa Géza
Katona Béla

www.nagydobrony.com.ua
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- Miből áll maga a túra?

Tanösvény Nagydobronyban.
Beszélgetés Molnár Attilával

- A túra során végigjárjuk a tanösvény útvonalát lassú tempóban, így a fotósok kattintgathatnak,
amennyit csak tudnak. Gyakran megpihenünk, és ilyenkor igyekszek érdekes információkkal
Nagydobrony életében mindig fontos szerepet játszott az erdő. Erre utal a település ne- szolgálni az élővilággal kapcsolatban.
ve is, melyről úgy tartják, hogy az a szláv „dub" (tölgy) szóból ered. Az erdő a leggazda- - Milyen hosszúságú útvonalon haladnak, s mennyi idő alatt teszik azt meg?
gabb társulás, mely a növények mellett rengeteg állat élettere is. A Nagydobrony kör- Eddig két túrát szerveztünk: egy őszit és egy télit. Ősszel sikerült végigmennünk a tanösvény
nyékén elhelyezkedő, 1736 hektár területű erdőket az USZSZK Miniszteri Tanácsának
útvonalán, amely hét kilométert jelent, plusz a gyülekezőhely körülbelül fél kilométer, így öszrendelete alapján 1974. október 28-tól „időlegesen védett területté" nyilvánították.
szesen nyolc kilométert jártunk végig. A téli túránk során szükséges volt némi változtatás az
Ez egy állami jelentőségű zoológiai rezervátum, amely az Ungvári- és Munkácsi-járás útvonalon, mert az út egy része járhatatlan volt, de így is hat kilométert tettünk meg. A túrákat
területén helyezkedik el, és az Ungvári Állami Erdőgazdasághoz tartozik. A rezervátum körülbelül négy óra alatt tettük meg, de a lassú haladás ellenére is mindig sikerült kellemesen
létrehozásának elsődleges célja az itt élő vadállatok élőhelyének és szaporodási helyének elfáradnia a társaságnak.
védelme, azok egyedszámának fenntartása és növelése. A terület, több Vörös Könyves
- Átlagosan hány ember vesz részt egy ilyen túrán? Milyen a hangulat?
állat- és növényfajnak ad otthont. Emellett fontos feladat tudományos kutatások és ökológiai kutatómunka folytatása is. Mindezen szempontokat figyelembe véve hozták létre - Az eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy van igény ilyen jellegű programokra. Az őszi
azt a tanösvényt, amely remények szerint hasznos lesz az erdő megismerése szempontjá- túrán közel 62 fő vett részt, a télin pedig több mint 33, ami a hűvös időt figyelembe véve jelenból, a környezettudatos nevelés eszköze lehet, szolgálja majd a jövőbeni kutatásokat és tős szám. A hangulat vidám volt, mindenki nagyon élvezte a kirándulást, és sikerült megtalálni
még az elsőre egyhangúnak tűnő téli tájban is a szépséget.
emellett jelentős turisztikai célponttá válhat.
Molnár Attila, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Főiskola biológia szakos hallgatója nemcsak a
tanösvény kialakításában vett részt, hanem önkéntes alapon túrákat is vezet azon. A 2013. szeptember elsején megrendezett falunapon jelképesen átadták a tanösvényt a nagydobronyi lakosoknak. Elmondása szerint nagyon fontos, hogy közelebb vigyük a természetet az emberek életéhez. Ennek fényében beszélgettünk vele.
- Kinek a kezdeményezésére hozták létre a tanösvény?
- A tanösvény ötlete Őrhidi Lászlótól, a KMKSZ Nagydobronyi Alapszervezetének elnökétől
származik. Ő keresett meg minket azzal, hogy lenne-e kedvünk egy ilyen projekt kivitelezéséhez. A kérésre természetesen igent mondtunk, hiszen mi is fontosnak tartjuk a környezettudatos nevelést, és tisztában vagyunk egy ilyen létesítmény turistacsalogató erejével is.
- Kivel alakították ki a tanösvényt?
- A projekt koordinátorai Keresztyén Andrea és Szanyi Edit nagydobronyi biológiatanárok voltak, illetve részt vettem a munkában. A megvalósítás anyagi hátterét a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. nyújtotta. A tanösvény kialakításában nagy segítségünkre volt a Nagydobronyi Erdészet
is, akik jelenleg is sokat segítenek az útvonal tisztán tartásában.
- Hogy jött a fotós túra ötlete?

- Tartott-e ismertetőt a természeti világról?
- Természetesen. Az őszi túra során röviden bemutattam a Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum élővilágát, annak változatosságát. Külön kiemeltem az itt élő különleges fajokat, mint például a kárpáti kék meztelen csigát, mely egy hegyvidéki faj. A téli túra során az erdő kontrasztosságára hívtam fel a kirándulók figyelmét, és a gyerekek a számukra szétosztott lapok segítségével állatnyomokat kereshettek és határozhattak meg.
- Milyen személyes tapasztalatod van a túrával kapcsolatban? Vannak-e jövőbeni tervek?
- Összességében elmondhatom, hogy a túráink során mindannyian kellemes élményekkel gazdagodtunk, és biztos vagyok benne, hogy lesznek állandó túrázóink. A túrákat szeretnénk minden évszakban megrendezni, és szeretettel várunk mindenkit a következő kirándulásunkra. Az
ezzel kapcsolatos információk megtalálhatóak Nagydobrony Facebook oldalán.
A tanösvény hírére nemcsak helyi lakosok, hanem a környező falvakból is érkeznek érdeklődők. A túra különlegessége, hogy az eseményen készült fényképekkel nemcsak jó élményeket
és emlékeket lehet gyűjteni, hanem különböző értékes ajándékokat is. A terv szerint a tanösvényt minden évszakban meglátogatják, de a tavaszi alkalom anyagi okok miatt sajnos elmaradt.

A nyár azonban sok meglepetést tartogat az érdeklődők számára, így a túra augusztus 24- A túra ötletét Walenta István vetette fel, aki magára vállalta a szervezés adminisztratív részét, én ismét elindul.
és felkért, hogy vezessem én a túrát. Az ötlet tetszett nekem is, ezért azonnal igent mondtam.
Géci Nóra
Célunk az, hogy ezzel is közelebb hozzuk az emberekhez a természetet, és kimozdítsuk őket
otthonaikból, még ha csak egy-egy délutánra is.
Kárpátalja.ma

Útlevélkérdés – már megint, még mindig…

gatást követően harminc munkanap elteltével kézhez kapjuk azt a bizonyos kék színű papírterméket. Pontosabban ez volt nagyon hosszú ideig
a megszokott eljárás. Most azonban már háromszor kell ellátogatnunk
arra a bizonyos osztályra. Ugyanis ahhoz, hogy beadhassuk kérelmünket, először is időpontot kell kérnünk: személyi igazolvány és identifikációs kód ellenében ezt meg is kapjuk. Az egyszeri útlevéligénylő már
valószínűleg úgy van vele, hogy ha háromszor is kell járni, ám legyen,
csak kapja már kézhez végre mihamarabb azt a papírt. Igen ám, csakhogy az útlevélosztályon kapott tájékoztatás szerint jelenleg leghamarabb július 16. (!) után kaphatunk időpontot. Azaz közel egy hónap múlva. Aztán még harminc munkanap elteltével kaphatjuk kézbe az elkészült okmányt. Akárhogy nézem, ha valaki most igényel útlevelet, az
nyár végére kaphatja csak meg azt. Ez pedig a vakációs időszakban nem
túl pozitív jelenség.

Habár hónapok óta általános felháborodás kísérte kérdőjelek övezik az
„útlevélkérdést", máig nincs igazán lényegesnek nevezhető előrelépés az
ügyben. Sőt, úgy tűnik, egyre nehezebb „megszerezni" a nevezett okmányt.Mint arról korábban hírt adtunk, útlevélhez jutni manapság körülbelül 400–600 hrivnya fejében tudunk . Enyhén szólva is húsba vágó az
ár, pláne akkor, ha egy családon belül nemcsak egy személynek kell
elkészíteni az okiratot, hogy a régen áhított álomnyaralás ne csak álom
maradjon. Hogy az Ukrán Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság által megszabott 170 hrivnyás díj helyett miért rúg mégis ennek minimum a duplájára az útlevél ára, arra meggyőző választ máig nem kaptunk. A beregszászi útlevélosztályon erről érdeklődve, az épp illetékes ügyintéző leszegett fejű, papírok közt kutató, elhalkuló válaszfélesége hangzott,
miszerint minden – idézem – „normális ember" eddig 400 (na jó, ne
kerekítsünk, 390 hrivnya) ellenében vehette kézbe a hőn vágyott dokumentumot. Tehát, hacsak nem kívánunk bürokráciai útvesztőkben kecTermészetesen érthető, hogy a nagyszámú ügyfél ténye időpontfoglalósmeregni, vagy hosszasan pereskedni, nincs mit tenni, szívtáji sajgással
rendszer kialakítására sarkallta az illetékeseket. Ugyanakkor elgondolbár, de ki kell fizetni a megállapított összeget. Ezután nincs más dolkodtató, miért kell csaknem egy hónapot várni arra a bizonyos időpontgunk, mint várni, hogy az útlevélosztályon tett közel sem kellemes láto-

Kedves vásárlóink a Pelikán üzletünkben (A Privatbank mellet)
kedvező áron kapható ajándékok, bébiételek, tisztítószerek,
írószerek, kozmetikai termékek!

ra, s a sokéves tapasztalat a nyári időszak túlzsúfoltságát illetően miért
nem ösztönözte ugyanezeket az illetékeseket egy hatékonyabb rendszer
kialakítására. Hiszen az alapötlet jó, mindenképpen pozitívum, ha nem
kell órák hosszat sorban állni a kérelem benyújtása előtt. Ha azonban
figyelembe vesszük, hogy a sokórás sorban állás helyett most csaknem
egy hónapot kell várnunk az igénylés beadásáig – nos, azt hiszem, a
kérelmező valahogy sehogy sem jár igazán jól. Persze ez a helyzet csak
a nyári időszakban ilyen elkeserítő, télen például néhány napon belül
kaphatunk időpontot.
Azért most sincs minden veszve, rendelkezésünkre áll ugyanis még egy
lehetőség: ha nagyon sürgős az ügy, kérhetjük az útlevelet gyorsított
eljárásban is. Ebben az esetben az ügyintézés tíz nap, a kifizetendő öszszeg pedig az eredeti ár kétszerese. Innen nézve máris más megvilágítást
kap az időpontfoglalás jelentősége..., de persze csak innen nézve. Szóval, kedves útlevéligénylők, kitartás: egyszer csak kézhez kapják majd
az utazáshoz szükséges irataikat..., s talán még a házat sem kell eladni
hozzá!
Kocsis Julianna/Kárpátalja.ma

Gloria F1-es káposzta palánta eladó kis és nagy mennyiségben!!!
Ára 30 kopek/darab. Érdeklődni a 0681422912-es vagy a 714-516-os telefonszámon .

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
W A LE N TA I S T V Á N
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