Emlékmenet Munkácstól Szolyváig
A kárpátaljai magyar férfiak szovjetek általi deportálásának 70. évfordulóján – akárcsak tíz évvel korábban – 27 kilométeres emlékmenetet szervezett a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Munkács belvárosától Szolyváig, az egykori gyűjtőtábor tömegsírjai felett kialakított emlékparkig. A szervezők és a résztvevők ezzel
tisztelegtek a kárpátaljai magyarság vészkorszakában deportált és elpusztított magyar és német férfiak emléke előtt.

A Nagydobronyi Községi Tanács
Mindenkinek Áldott Karácsonyi
Ünnepeket és Sikerekben Gazdag
Boldog Új Évet kíván!!!!
Karácsonyi imádság!
Áldott Istenem! Gondviselő Atyám a Jézus Krisztusban! "Dicsőség a magasságban Istennek." Az angyalok szavaival magasztallak Téged, jó Istenem, szent Karácsony ünnepén. Áldom irgalmadat, hogy Szent Fiadban lehajoltál a szegény, gyönge emberhez, megmutattad
jóságodat. Légy nékem is Atyám a Krisztusban békességem, megtartásom, egyedüli nyereségem mind az életben, mind a halálban. Segíts engem is, hogy Krisztusban megújult szívem
örömével és hálaadásával tudjak egyedül csak tenéked szolgálni. Óh, engedd, hogy a karácsonyi evangélium áldása szentelje meg kötelességteljesítésemet. Add, hogy ez az ünnep új szeretettel, új reménységgel töltse be szívemet, hogy levetkőzzem a bűnnek ó emberét és felöltözzem amaz új embert, a Krisztust.

Munkácson, november 22-én a Rákóczikastélynál közel 500-an gyűltek össze,
fiatalok, középkorúak és idősebbek egyaránt, hogy közösen emlékezzenek, és
másokat is emlékeztessenek a kárpátaljai
magyarság történetének legnagyobb tragédiájára. Hetven éve annak, hogy a Kárpátalját megszálló szovjet hatóságok becsapták és kényszermunkatáborokba terelték vidékünkről
a magyar és német férfiakat. Szinte nincs is olyan magyar család Kárpátalján, akit közvetlenül ne
érintett volna ez a tragédia.

A gyülekezőhelyen álldogálók kezében tábla, rajta egy településnév és egy szám. Az elhurcolt és
soha vissza nem tért áldozatok száma: Nagydobrony 145, Csongor 102, Visk 97, Szalóka 58,
több mint száz tábla, és sok-sok áldozat. Az eseményen jelen volt többek között Potápi Árpád
Istenem! Imádkozom családomért. Adjad, hogy családi hajlékunkat valóban égi fénnyel
ragyogja be a Teirántad és egymás iránt való szeretet.
nemzetpolitikáért felelős államtitkár, valamint dr. Brenzovics László parlamenti képviselő, a
Imádkozom népünkért, nemzetünkért. Óh, hadd egyesítsen körünkben is kicsinyt és nagyot, KMKSZ elnöke. Túl az emlékmenet kétharmadán, átkelve a Latorca hídján, Kishídvég
szegényt és gazdagot a Te Lelkednek megújító hatalma. Cselekedd, jó Atyám, hogy megértsük (Paszika) határában meleg ebéddel és teával várták a résztvevőket a nagydobronyi gyermekotthon és a holland Dorcas segélyszervezet szürtei munkatársai. A Katkó László és Valkócz Tamás
a Karácsony isteni jelentését, hogy Te, hatalmas Isten Atyánkká lettél a Te Szent Fiadban,
hogy a Te szerelmed hatalma tanácsol és megtart bennünket.
által főzött bográcsgulyás mindenkinek erőt adott a maradék kb. 10 kilométerhez. A bográcsgulyást megkóstolta az emlékmenethez rövid időre csatlakozó Schiffer András magyarországi parImádkozom az Anyaszentegyházért. Hadd hirdesse a Te egyházad mindenkor tisztán az
evangéliumot: Tinéktek Megtartó született. Ihlesd az igehirdetők ajkát és szívét, hadd tudják lamenti képviselő is, a Lehet Más a Politika egyik alapítója, a párt társelnöke, aki elmondta: „Mi
már megkezdtük a megemlékezést délelőtt Szolyván az emlékparkbizottság ünnepségén, és most
megmutatni a Te Szent Igédnek fénye által mindeneknek a Szent Karácsony áldott ünnepének szépségét, gazdagságát, áldását.
ellátogattunk a KMKSZ megemlékezésére is.”
Imádkozom az egész világ békességéért. Ragyogtasd fel minden szív és lélek előtt a Te megtartó szerelmednek boldogságát és örömét, hogy betöltse mind az egész földet a Karácsony égi
békessége a Jézus Krisztus által, akinek nevében kérlek, hallgasd meg imádságomat Ámen.
(Vásárhelyi János imádságos könyvéből)

Végezetül a történelmi egyházak képviseletében Zán Fábián Sándor református püspök és
Levcsenkó Róbert görögkatolikus parókus szólt az egybegyűltekhez és áldást kért rájuk. A
málenykij robot és az áldozatok rehabilitációja sajnos a mai napig nem történt meg. Az emlékmenet célja a figyelemfelhívás volt, hogy a tragédia helyreállítása minél hamarabb megtörténjen.

( a z e lm ú l t h ó n a p le g f o n t o s a b b h ír e i )
Az Erdélyi Református Egyházkerület szept-

TÖBB MINT FÉLEZER KÁRPÁTALJAI

ISMÉT UKRAJNA A LEGKORRUPTABB

OLCSÓBB LESZ A „ZÖLD KÁRTYA”. Dec-

miniszter egy vasárnapi interjúban. Frank-

emberben kiküldö felhívására több mint 34

EMIGRÁLT AZ IDÉN — TÖBBSÉGÜK MA-

ORSZÁG EURÓPÁBAN. A Transparency

ember 2-ától a kötelező nemzetközi gépjármű-

Walter Steinmeier a ZDF országos közszolgála-

ezer eurót gyűjtöek össze az elmúlt hónapok-

GYARORSZÁGRA. Ukrajna Állami Migrációs

International felmérése a világ 175 országára

biztosítási kötvény, az úgyneveze „zöld kár-

ti televíziónak ado interjúban kiemelte, hogy

ban az Erdélyi Református Egyházkerület 15

Szolgálata megyei főosztályának adatai szerint

terjedt ki. Ukrajna a lehetséges 100 pontból

tya” mintegy 3,4 százalékkal kerül kevesebbe –

egy nemzetközi konﬂiktus kirobbantásához

egyházmegyéjében. A Kárpátaljai Református

ez év januárja—szeptembere során több mint

mindössze 26-ot szerezve a 142 helyre került

közölte a Karpatszkij Objektív. A portál szerint

“elég 14 nap, a rendezéshez viszont 14 évre is
szükség lehet”.

Egyház a politikai instabilitás és az országban

félezer kárpátaljai polgár települt át külföldre,

több más állam társaságában.„A „kirakat cseré-

a csökkenés annak a következménye, hogy az

uralkodó háborús körülmények mia azt kérte

hogy o éljen állandó jelleggel — közölte a

je” ellenére Ukrajna tovább is egy helyben

MTSZBU, a gépjármű-biztosítási ügynökség

a magyar református testvér egyházkerületek-

Zakarpaya online hírportál. A főosztályon

toporog. A nemrég elfogado törvények egy-

újraszámítoa a díjakat. Legutóbb november 19

től, hogy segítsenek a téli fűtésgondok megol-

tarto tanácskozás során elhangzo az is, hogy

előre nem hoztak érzékelhető eredményeket a

-én változo a díjszabás, akkor 19 százalékkal

dásában. Mivel a gázellátás nem stabil, ezért

Kárpátalján az év első kilenc hónapja folyamán

korrupcióellenes küzdelemben. Ukrajna ezért

nőek az árak, miután változo a hrivnyának

fatüzelésű kazánok és tűzifa megvásárlására

kétszer annyian igényeltek útlevelet, mint az

továbbra is azon országok klubjában vendéges-

az euróhoz viszonyíto hivatalos árfolyama.

kértek támogatást. Ebből a támogatásból a

elmúlt év hasonló időszakában: 65,5 ezren a

kedik, amelyekben nagyon korrupt a hatalom”.

Kárpátalján működő magyar intézményekbe

tavalyi 35 ezerrel szemben.

(iskolák, kollégiumi bentlakások, szeretetohonok, más egyházi intézmények) vásárolnak
kazánokat és tűzifát, hogy a tél folyamán zavartalanul folyhasson a tevékenység.

MEGDUPLÁZÓDOTT AZ UKRÁN ÁLLAM-

PRÁGA HAZATELEPÍTI A VOLINYI CSEHEK EGY CSOPORTJÁT. Csehország hazatelepíti a volinyi csehek egy csoportját, akik
jelenleg az oroszbarát szeparatisták által ellenőrzö háború sújtoa körzetében élnek. A
konzervatív újság értesülése szerint a prágai

3 KÜLFÖLDI MINISZTER A KORMÁNY-

ADÓSSÁG. Ukraj na államadóssága csaknem

belügyminisztérium készülő terve alapján

BALESET EGY UKRÁN ATOMERŐMŰBEN.

BAN. Az új kormány tagj ai közö van három

kétszerese az egy évvel korábbinak: míg tavaly

néhány hét ala lebonyolítható lenne mintegy

Percekkel ezelő az ukrán miniszterelnök úgy

külföldi is: a pénzügyminiszternek előterjesz-

októberben 38,6 milliárd dollár volt, addig idén

30-50 személy Csehországba szállítása. A mi-

fogalmazo a Reuters tudósítása szerint, hogy

te Natalja Jareszko amerikai, a gazdasági

október végére elérte a 72,9 milliárd dollár

nisztérium állítólag kérdőívet küldö a hábo-

Dél-Kelet-Ukrajna egyik atomerőművében

tárca élére javasolt Ajvarasz Abramavicsusz

összeget.A minisztérium adatai szerint a

rús régióban élő volinyi cseheknek, hogy erő-

baleset történt. Katasztrófáról nincs szó, de az

litván, a leendő egészségügyi miniszter, Alek-

küladósság 39,8 milliárd dollárt te ki, ami a

sítsék meg áelepülési szándékukat. A donyec-

UKRÁN. A 2013-ban szlovák állampolgárságot

ország legnagyobb atomerőművének egyik

szandr Kvitasvili pedig grúz állampolgárságú.

teljes adósság 54,6 százaléka, míg a belső adós-

ki cseh társulatban 18 család van bejegyezve.

szerze személyek közö az ukránok vannak a

blokkját le kelle állítani. Arszenyij Jacenyuk

legtöbben. A TASR szlovák hírügynökség

kormányfő a kijevi sajtótájékoztatón más té-

tájékoztatása szerint 296-an szereztek tavaly

mákról is beszélt, így arról, hogy az új kormány

szlovák állampolgárságot a világ 44 országá-

kész tárgyalásokat kezdeni a Nemzetközi

A LEGTÖBB ÚJ SZLOVÁK ÁLLAMPOLGÁR

ból, köztük 70 ukrán, 67 szerb és 24 cseh. A

Valutaalappal a 17 milliárd dolláros hitelcso-

hírügynökség szerint az újdonsült állampolgá-

mag következő részlete folyósításának feltétele-

rok közül 144 férﬁ és 152 nő.

iről.

UKRAJNA NATO-TAG LEHET. Megerősítee kedden Jens Stoltenberg NATO-főtitkár,

MÉG MINDIG TÖBB MINT 35 EZER UKRÁN MENEKÜLT TARTÓZKODIK IDEIG-

AKÁR ÉVEKIG IS ELHÚZÓDHAT AZ UK-

LENES OROSZ TÁBOROKBAN. Oroszország

kozón te ígéretnek megfelelően a NATO-tagja

RÁN VÁLSÁG. Évekig tarthat még az ukrán

különböző régióiban a menekültek befogadásá-

lesz, ha felvételét kéri, és teljesíti a tagság feltét-

válság, Ukrajna NATO-tagsága pedig nem

ra létrehozo ideiglenes táborok száma az

eleit.

kerülhet napirendre – mondta a német külügy-

utóbbi egy hét ala 20-al csökkent.

K e d v e s é r d e kl ő d ő k é s l e e n d ő ü g y f e l e i n k !
E s küv ő i r u h a s z a l o n un kb a me g é r ke z t e k a 2 0 1 4 - e s é v l e g új ab b mo de l l j e i .

Ugyanitt működik virágüzletünk, ahol menyaszszonyi és alkalmi csokrokat, kitűzőket, és autódíszítést vállalunk.

45,4 százaléka.

hogy Ukrajna a 2008-ban a bukaresti csúcstalál-

K E D V E S H Á Z A S UL A N D Ó FI A T AL O K !

Menyasszonyi ruhák, menyecskeruhák, koszorús– és kísérő
valamint báli– és gyerekruhák széles választékban megvásárolhatók és bérelhetők a legkedvezőbb áron.
Különleges akciókkal várjuk a menyasszonyokat.

ság 33,1 milliárd dollár volt, a teljes tartozás

Nyitva tartás: hétfő-szombat 9:00– 18:00-ig.
Beregszászi járás,
Bátyú, Vasút út 39
Mob.: +380-976157675

MÁRKUS ÉVA

www.nagydobrony.com.ua

www.nagydobrony.com.ua

2
Kö z é r d e k ű i n f o r m á c i ó k

A www.nagydobrony.com.ua címről letölthető Nagydobrony friss telefonkönyve. Aki nem Nagydobronyba új állatorvos van kinevezve: Kun István. Ezentúl az ő feladata az állatok gyógyítalálja magát, vagy hibásan van telefonszáma, neve, lakcíme az jelezze az alábbi email címre:
tása, regisztrációja és azonosítása. Megtalálható Nagydobronyban a községházán és a piacon.
nagydobrony.lap@gmail.com.
Tel.: 050-709-6418, 0983372757

FIGYELEM! Akik nem fizették be a 2014-es földadót,
kérjük mielőbb tegyék meg!
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.
Egyszerűbb betenni a zsebbe vagy táskába, mint inkább hazamenni érte.

A polgárőrség telefonszáma:

098-46-12-001

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

Tisztelt polgárőrök! Az utóbbi időben a Nagydobronyi polgárőrség tagjai közül sokan nem jelennek meg a szolgálaton! Ezért a vezetők úgy döntöttek, hogy az inaktív tagoktól megválunk
(az igazolványt visszavesszük és töröljük a nyilvántartásból)! Hamarosan közgyűlést fogunk tartani, ahol megvitatjuk a polgárőrség helyzetét. A napokban fog megalakulni a Kárpátaljai
Polgárőrség Egyesület, a tervek szerint közösen nagyobb eséllyel pályázunk majd. Ennek előfeltétele a normálisan működő polgárőrség, a lelkes és elhivatott polgárőr, akik komolyan veszik az
egészet. Folyamatban vannak tárgyalások a testvértelepüléseken (Ajak, Nyírbogdány, Biatorbágy) működő polgárőrséggel, akik a tervek szerint a saját rendezvényeik lebonyolításánál igényt
tartanának a Nagydobronyi polgárőrökre is!

A Nagydobronyi Református Egyházközség tisztségviselői:

A Nagydobronyi Református Egyházközség tisztségviselői:

Kolozsy András főállású lelkész
Erdőhivatal utca, Róttag és a Csongor út
Szanyi Ádám pótpresbiter
Horkay László ex püspök beosztott lelkész
jobb oldali szakasza a Kékpatak útig
Katona Viktória beosztott lelkésznő
A Kékpatak utca és az Éger utca
Badó László presbiter
Balog Marianna hittanoktató
Sport utca
Garb és a Nagytemető utca
Balog János főgondnok
Katona Viktória hittanoktató
Kisdobronyi út
A Csongor út jobb oldala a Kékpatak utcától
Szanyi János kántor
Szilvási Viktória hittanoktató
Fürdő utca
a Nagytemető utcáig és a Király utca végig
Hadar Judit hittanoktató
Erdőhivatal út
A Csongor út baloldala az Éger utcáig valamint
Balog János főgondnok
Nagytemető út
a Csongor út jobb oldala a Nagytemető úttól a posifj. B Balog János egyházfi
Balogh János gondnok-jegyző
Béke út
táig
B Balog János tanár egyházfi
Vásártér utca
és a Felvég utca végig
If. B Balog János egyházfi
Virág út
A Virág utca végig valamint a Csongor út Baloldalán,
Benedek László kántor
Erdőhivatal út
B Balog János pénztáros
az Éger utcától a községházáig terjedő szakasz
Szanyi János kántor
Csongor út
Szántó Tibor orgonista
Kisdobronyi út
Alvég út és Kucsárka utca
Hidi F Miklós presbiter
Hidi Jenő igazgató „Rehoboth”
Béke út és Sevcsenkó utca
Balogh János gondnok-jegyző
Felvég út
Szeretetotthon
Ady Endre út, a Zrinyi utca és a
Molnár Sándor presbiter
Ráti István gazdasági udvar vezetője
Internacionalé utca
Talajjavítók úton az ukrán nemzetiségű családok
Badó Kálmán harangozó
Kisdobronyi út
Kistemető út és a Petőfi S. utca
Salánki István presbiter
Kovács János harangozó
Kossuth utca
A Kossuth utcának központtól - kishídig terjedő
Balogh János harangozó
Béke út
szakasza, a Szécsényi utca és a
Varga János presbiter
A Nagydobronyi Református Egyház diakónusai 2014. december 16 - tól
Kisdobronyi út Petőfi utcáig terjedő szakasza
18 – ig „cipős doboz” akciót szerveznek az árva és félárva gyerekek réKossuth utca a kishídtól végig
Benedek László kántor
szére. Akik tehát a Szeretet Ünnepén szeretnének örömet szerezni egyegy árva vagy félárva gyermeknek, azok a hagyományos módon egy kiIfjúság utca végig
Kiss F András presbiter
sebb dobozban készítsék el ajándékukat. A csomagokat az új parókián
Sport utca és az Internacionalé utca
Ráti István gazdasági vezető
minden reggel 9 órától délután 4 –ig, december 18-án csütörtökön, csak
Tábla utca végig
Molnár János presbiter
délig fogadjuk.
Rákóczi utca
Badó Sándor presbiter
Istentől megáldott karácsonyi ünnepeket és
A Kisdobronyi út jobb oldala a talajjavítók útig
Misák Viktor presbiter
sikeres, boldog Új évet kíván a Nagydobronyi A Fürdő utca és a Kisdobronyi út jobb oldala végig Szántó László presbiter
Tavasz utca
Bátyi Sándor presbiter
Református Egyházközség
A Kisdobronyi út baloldalán, a Petőfi S. úttól végig
B Balog János tanár
Presbitériuma!
Vásártér utca
Bátyi Endre presbiter
Nyirigyszög utca
Kupás János pótpresbiter
KERESZTYÉN ORVOSOK TALÁLKOZÓJA Nagydobronyban
Immáron közel két évtizede annak, hogy a Keresztyén Orvosok Kárpátaljai Egyesületének
(KOKE) az adventi időszak kezdetére időzített évzáró közgyűlése a Nagydobronyi Irgalmas
Samaritánius Gyermekotthonban kerül megrendezésre. Ez a szép hagyomány az idén sem
szakadt meg, s a megye különböző felekezeteihez tartozó orvosait tömörítő szervezet tagjai
az első adventi vasárnapot megelőző szombaton a gyermekotthon nagytermében tartották
meg éves találkozójukat.Elsőként dr. Oroszi Pál, a KOKE elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, majd a közel 70 leánygyermeknek otthont adó intézmény két lakója magyarul és ukránul mondtak el egy-egy adventi verset, és meggyújtották a díszes adventi koszorú első gyertyáját. A Bibliában nem kevesebb, mint 377-szer, különböző változatban ismétlődő szó, a
dicsőség magyarázata volt a fő témaköre az erre az alkalomra elkészített két lelkészi előadásnak. Először id. Pocsai Sándor református lelkész, a Csongori Szenvedélybetegek Mentő
Missziós lelkipásztora tartotta meg előadását, amely az Isten szeretetének és dicsőségének
csodálatos megéléséről szólt. Igemagyarázatában a Máté evangéliuma 6. részének 13. verséből vett idézetből – „… mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség…” – arról beszélt, hogy
minden csodálatos földi jelenségért egyedül az Istené a dicsőség. Ezt követően Snep Román
munkácsi római katolikus plébános előadása hangzott el a hála és dicsőség témakörének

magyarázatáról és értelmezéséről. Dr. Vaczkó László, a KO-KE titkára bemutatta a jelenleg
115 tagot számláló egyesület új tagjait, majd sajnálattal konstatálta, hogy az idén tavasszal
esedékes szakmai konferenciát nem tudták megtartani. Az erre az alkalomra felkért külföldi
előadók a háborús ukrajnai helyzetre való tekintettel nem vállalták a Kárpátaljára való utazást.
A közgyűlés végeztével a gyermekotthon vezetője, Katkó László mutatta be a jövőre fennállásának 20. évfordulóját ünneplő intézményt, amelynek az elmúlt közel két évtized alatt 118
lakója volt. A gondoskodó szeretetnek köszönhetően közülük 17-en mentek férjhez, 18 gyermeket örökbe fogadtak, többen egyetemen, gimnáziumban folytatják tanulmányaikat. A
bemutatást követően a gyermekotthon lakói szívet-lelket melengető verses-zenés előadással
kedveskedtek a vendégeknek, amelyek közül az adventi időszakhoz jól illő Jézus születésének bemutatását szemlélő színdarab aratta a legnagyobb elismerést. A hagyományoknak
megfelelően az ilyenkor a tagsági díjakból és személyes adományokból befolyt pénzösszeget
a tagság az idén is felajánlotta a gyermekotthon fenntartására. Cserébe a gyermekek személyesen készített adventi és karácsonyi ajándékcsomaggal kedveskedtek a doktoroknak. Az
áldásokban gazdag összejövetel közös imával és ebéddel ért véget.
(jakab)/reformatus.hu
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Érettünk lett szegénnyé.
"Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által
meggazdagodjatok." (2.Kor.8:9)
A karácsony a szeretet ünnepe. Ilyenkor ajándékokat adnak egymásnak az emberek.
A gyerekek édességet, játékokat, a nagyobbak a nekik megfelelő ajándékokat kapnak.
Isten nem mulandó ajándékokat adott az embereknek, hanem olyan gazdagságot, amelyet nem emészt meg a rozsda és a moly, a tolvajok nem lopják el. A mi mennyei
Atyánk az Ő Fiát adta, hogy ha valaki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Boldog az az ember, aki karácsonyban is ezt az ajándékot kapja Istentől, mert övé
az örök élet.
Jézus értünk lett szegénnyé. Megüresítette magát, szolgai formát vett fel. Szegénnyé
lett érettünk, mivel nem volt helye a vendégfogadó házban, jászol volt a bölcsője, széna
volt a párnája. És bár a mennyben ő a királyok Királya, itt a földön egy názáreti ácsmester fiaként növekedett fel. A rókáknak volt barlangjuk, az égi madaraknak fészkük,
de az ember Fiának nem volt hol fejét lehajtania. Nem volt ház, amelyet sajátjának
mondhatott, pedig a világ általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami létrejött. Ő életét
adta barátaiért, de Nagypénteken senki nem állott ki mellette, aki a bíró előtt megvédte
volna. Ártatlan volt, Pilátus mégis halálra ítélte, mert a sokaság követelte, hogy feszíttessék meg. Ruháin megosztoztak és köntösére sorsot vetettek, és két lator között a kereszten szörnyű kínokat szenvedett. Amikor szomjazott, ecettel itatták. Jézusnál szegényebb ember nem élt a földön, noha Ő benne van az istenség teljessége testileg. Még
saját sírboltja sem volt elkészítve, hanem Arimáthiai József temette el az ő sírjába.
Értünk lett szegénnyé, mert szeretett minket, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Isteni hatalmát nem használta fel a saját érdekében, amint meg van írva:
"Nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Ő Istennel egyenlő."
Éhezőket töltött be javakkal, betegeket gyógyított, poklosokat tisztított, halottakat
támasztott fel. A lelki szegények előtt Ő nyitja meg az Isten országát, Ő adja a hófehér
ruhát a megtérő bűnösnek, a koronát a győztesnek. Arany utcák és gyöngykapuk várnak
a benne hívőkre a mennyei Jeruzsálemben.
Hiszed-é ezt? Testvérem, ha kételkedsz abban, hogy Jézus gazdaggá tesz, nézz körül
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e mulandó világban. Az emberek keresik a gazdagságot, de veled ki törődik ebben a
forgatagban? A világ harcol a hatalomért, háborúzik, nincs értéke az emberi életnek. A
világ adhat-e neked békességet, amikor neki sincs békessége. Halandó emberek adhatnak e örök életet, bűnösök adhatnak-e neked tiszta szívet? Megcsal a gonosz világ, boldogságot mégsem ád. Az úgynevezett gazdag világnak csak büszkesége van, csak megvetése van, de segítsége nincsen, mert nincs irgalmas szíve, nincs szeretete.
A mi Urunk Jézus Krisztus jótéteményét hirdeti a karácsony ünnepe. Szegénnyé lett
érettünk hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk.
Mit adjunk az Úrnak ezért a jótéteményéért? Legyen a karácsony ne csak a szeretet ünnepe, hanem a hála ünnepe is. Emeljük fel a hálaadás poharát és teljesítsük az Úrnak
tett fogadásainkat. Egy régi karácsonyi énekünk szavaival így imádkozzunk:

Ruházz fel hittel és reménységgel,
Szeretettel és tiszta szentséggel,
Az ártatlanság ruháit add ránk,
Hogy áldjon tégedet szívünk és szánk.
Vonj, hogy Atyádhoz általmehessünk,
Élj bennünk, hogy mi benned élhessünk,
Uram, tetőled hová is mennénk?!
Elvesznénk, ha tieid nem lennénk!
Minden kedves olvasónak áldott, szeretetben gazdag karácsonyi ünnepeket és
Boldog Újévet kívánok!
Szeretettel Horkay László.
Hálás Köszönet Horkay László lelkipásztorunknak aki mar több éve fáradhatatlanul hónapról-hónapra megírja tanításait, prédikációit újságunk
számára! Kívánjuk, hogy ez még hosszú ideig így maradjon!

Tisztelt Nagydobronyiak!
Akik a szemetet saját maguk szállítják ki a szemétlerakó helyre, azokat kérjük, hogy ezt az
alábbi napokon tegyék meg: kedd , csütörtök, péntek.
A szemét díj a 2015-ös évre a napokban lesz megállapítva (a januári számban közöljük)!
Kérjük akiknek elmaradásuk van rendezzék Dec. 31-ig!
Januártól matricát fog kapni aki beﬁze'e a szemét díjat, így a jövőben csak a0ól
viszik el a szemetet akiknél ez a matrica jó látható helyen lesz (ablak, kapu stb).
Szanyi János vállalkozó!!

Segítség KÉRÉS! Tisztelt Nagydobronyiak! Bizonyára mindenki tud az októberben
történt rablásról! Sajnos a rendőrség még nem találja az elkövetőt. Ezért a család
most az Önök (elsősorban a Nagydobronyiak) segítségét kéri! Ha szombaton (2014.
10. 11) éjszaka vagy vasárnap (2014.10.12) hajnalban bármi gyanúsat láto0 főleg a
Király utca környékén, vagy bárhol a faluban, vagy tudomása van, az elkövetőről
(elkövetőkről) kérjük jelezze a család felé. A család teljes megtakarítását és a ﬁatalok
esküvőre félrete0 pénzét is ellopták.

KÁRPÁTALJA ELSZAKÍTÁSÁT TERVEZTÉK

Táncház a Nagydobronyi Református Líceumban

Az önállósulni kívánó kelet-ukrajnai államok példáján a Kárpátaljai Rusz Köztársaság kikiáltására
készülő csoport tevékenységét leplezte le az ukrán titkosszolgálat.
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) munkatársai egy olyan bűnszervezetre csaptak le a napokban,
amelynek tagjai a Podkarpatszka (Kárpátaljai) Rusz Köztársaság létrehozására törekedtek a Magyarországgal szomszédos ukrajnai megyében.

November 28–29-én a Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület ismét Kárpátaljára látogatott,
folytatva kulturális misszióját. Az Egyesület a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) és a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület (KNE) támogatásával négy
helyen tartott koncerttel egybekötött táncházat.
Molnár Eleonóra, a KNE elnöke elmondta: „A
mostani »Cifra-turné« méltó folytatása volt az
Egyesületünk által elindított táncházmozgalomnak, és jó alkalom arra, hogy testben és lélekben
készüljünk az adventi időszakra.”

A leleplezett személyek az egykori KGB utódszervezeteként működő oroszországi FSZB (Szövetségi
Biztonsági Szolgálat) támogatásával különböző diverzáns cselekmények, köztük a helyhatalmi szervek,
katonai raktárak és más stratégiai objektumok erőszakos elfoglalását készítették elő – jelentette be
Jelena Hitljanszka, az SZBU szóvivője.
Orosz támogatásra vártak
Az ukrán titkosszolgálat a megejtett házkutatások során egy sor orosz nyelvű dokumentumot foglaltak
le, melyek bizonyítják, hogy a szakadár tevékenységgel gyanúsított szervezet vezetője, aki egyébként
vezető szerepet töltött volna be az elszakadni kívánó kárpátaljai államalakulat kormányában, 9 millió
dollár összegű támogatásra számított különböző oroszországi támogatók részéről a projekt megvalósításához. A szóban forgó személy ellen már hónapok óta elfogatóparancs van érvényben, de a magát a
kárpátaljai ruszinok vezérének tartó férfi jelenleg Oroszországban bujkál – írja az SZBU sajtószolgálatára hivatkozva a Szevodnya internetes kiadása. ( Palkó István)

Pénteken reggel a Nagy-dobronyi Református
Líceum falai „Cifra-mulatságoktól” voltak hangosak, a reggeli koncert és táncház igencsak jól
sikerült, hiszen a diákok alig akarták abbahagyni
a mulatságot. A péntek estét a nagydobronyi gyermekotthonban tartott táncház koronázta meg, ahová
kisebb mikulási ajándékot is vittek az egyesület tagjai. Az otthon lakói egyházi énekek eléneklésével
köszönték meg, hogy ismét gondoltak rájuk. Ezek a pillanatok mindenki számára emlékezetesek maradtak, hiszen az őszinte szeretet és hála, melyet a dalok által kifejeztek, senki számára nem közömbösek. (Kárpátalja)

.

Ü d v ö zö l jü k k ö z s é g ü n k ú j s zü l ö t t e i t
Pap Ervin (Sumna 19)
Katona István (Spor u. )
Lakatos László (Sumna u. 24)
Lakatos Ikszán (Sumna 18)
Horvát Dávid (Juzsna 12)
Pap Dávid (Sumna 20)
Cseh Ferenc (Alvég 20)
Hidi Botond (Csongor u. 18)
Molnár Réka (Kisdobronyi u. 14)

HÖLGYEK- URAK FIGYELEM!
ÚJ FODRÁSZ ÉS KOZMETIKAI
SZALON NYÍLT!

Búcsúzunk falunk elhunytaitól

Várjuk leendő ügyfeleinket a Csongor
út 59 szám alatt! BALOG ANETT,
tel.: 050-04-75-281
ÚJDONSÁG!

Hidi Ferenc (Kisdobronyi u. 95)
Biró Erzsébet (Csongor u. 105)
Molnár Éva (Tábla u. 57)
Balog Jolán (Csongor u. 47)

Ugyanitt MASZÁZS!
Próbálja ki Ön is!

KARÁCSONY!
Egy gyermekben üzent hajdan a
Szeretet.
Lehet minden gyermek azóta üzenet.
Kétezer év telt el, hogy Jézus
megváltott.
Azóta hívogat, hogy legyünk boldogok.
Szülessen szívünkben az Igaz Szeretet,
Így ünneplünk méltón Karácsony
ünnepet.
Köszönjük Hidi Máriának a verseket!
Reméljük 2015-ben is közzétehetjük
szebbnél-szebb verseit.

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

Nagy Gizella
Hidi Erzsébet
Balog Mónika
Katona János
Nagy Ferenc
Salánki István

4

www.nagydobrony.com.ua

www.nagydobrony.com.ua

MINDEN HATÁRON TÚLI MAGYART ELLÁTNAK SÜRGŐSSÉGI
ESETBEN

beadásától számítva legfeljebb hatvan napon belül. Az elbíráláskor egyebek mellett
figyelembe veszik, hogy az az orvosi kezelés, amelyre támogatást kértek, szerepel-e
az adott országban nyújtott ellátások között, illetve hogy ott mennyire súlyos eseteKönnyebb lesz igénybe venni a magyarországi egészségügyi ellátást a határon túli
magyaroknak – derült ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának rendeletterveze- ket képesek kezelni. A rendelet pontosan meghatározza, hogy milyen műtétek és
kezelések esetén részesülhet a kérelem pozitív elbírálásban. Ilyen lehet egyebek
téből. A dokumentum szerint ha az a beteg, akinek az egészségi állapota már nem
teszi lehetővé a kérelmezett ellátás halasztását, és nem rendelkezik a szükséges iga- mellett a különböző daganatos megbetegedésekkel kapcsolatos diagnosztika, az
idegsebészeti beavatkozások vagy szemészeti műtétek. A kérelmet a beteg, illetve –
zolványok – a magyarigazolvány vagy a magyar állampolgárságot igazoló okirat –
írásbeli meghatalmazás esetén – hozzátartozója vagy kezelőorvosa nyújthatja be az
másolatának egyikével sem, ettől függetlenül engedélyt kaphat az ellátásra.
ellátás előtt a páciens lakóhelye szerinti országban a régiókban erre kijelölt irodákEhhez azonban szükséges, hogy utóbbiak kiállítása folyamatban legyen, és ezt az
ban. Tavaly október óta egyébként az uniós állampolgároknak lehetőségük van arra,
eljáró hatóság által kiadott irattal igazolni is tudja – írja a Magyar Nemzet. A rende- hogy hazai biztosítójuk terhére más országban kezeltessék magukat. Ennek a hatálettervezet arra is lehetőséget adna, hogy a páciensnek a támogatás akkor is odaítél- ron átnyúló egészségügyi ellátásról szóló uniós irányelv adott zöld jelzést. Magyarhető legyen, ha más beavatkozást végeznek el, mint amit a kérelmező igényelt.
országon az év első felében csaknem háromszáz beteg kérelmezett külföldi gyógyUgyanakkor ennek összege nem lehet magasabb az eredetileg engedélyezetténél. A kezelést, a kérelmek legnagyobb része különböző genetikai vizsgálatokra, sugárkekülhoni magyarok Magyarországon történő egészségügyi ellátását egy 2007-es mi- zelés-terápiákra, tüdő transzplantációra és speciális gerincműtétekre irányult.
niszteri rendelet szabályozza. A rendelet értelmében az Ukrajnában és Szerbiában
/karpathir.com/
élő magyarok (most már csak ők, mivel a többi szomszédos országban élő lakosra az
uniós szabályok érvényesek) támogatást kérhetnek ahhoz, hogy Magyarországon
kezeljék őket. A kérelemről egy orvosokból álló értékelő bizottság dönt, a kérelem
UKRÁN NYELVEN FELVÉTELIZZENEK A MAGYAROK ÉS A ROMÁNOK IS!
Vaszil Petyovka törvénytervezetet jegyeztetett be az ukrán parlamentben, kezdeményezve a
nyelvtörvény módosítását — közölte a Nove Zakarpattya hírportál. A kárpátaljai honatya szerint a nyelvtörvény módosítása szavatolja majd, hogy az ukrán egyetlen államnyelvként működjön az élet minden szférájában, megszűnjön az orosz nyelv más regionális nyelvekkel
szemben élvezett kizárólagos státusza, illetve kiiktatnák a jogszabályból azokat a kitételeket,
amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy Ukrajna nemzetbiztonságát fenyegető veszélyek jelentkez

K ed ve s v ás ár l ói n k a P el i ká n ü zl et ün k be n ( A P ri v át ba n k m e l l e t )
k e d ve ző á r on ka p h at ó aj á nd é ko k , b éb i ét el ek , t i s zt í t ós ze re k ,
í ró s zer ek , ko zm e t i kai t erm é ke k!

zenek. Vaszil Petyovka tervezetében azt javasolja, hogy kizárólag ukrán nyelven lehessen
emelt szintű érettségit (független külső tudásfelmérés) tenni, miközben a jelenleg érvényben
lévő szabályozás szerint a tesztfeladatokat (az ukrán nyelv és irodalom kivételével) lefordítják
a regionális nyelvekre. A parlamenti képviselő emellett kezdeményezi a szomszédos országokból az államnyelvnek, vagy a regionális nyelveknek és a kisebbségek nyelveinek megfelelő,
illetve azokhoz hasonló nyelveken sugárzott rádió és tévéadások közvetlen vételére vonatkozó
jog eltörlését is.

BIZTOSÍTÁS KÖTHETŐ A STINGBEN (a boltban) gépjárművekre
(érvényes bel-külföldre egyaránt)!
UNIQA Insurance Group (biztosító társaság)- az osztrák biztosítási piac egyike és az egyik vezető biztosítási csoport Közép-és
Kelet-Európában. Érdeklődni Hétköznapokon a S@ngben v. mob. számon: 0989433038

Nézzen be hozzánk!

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
WALENTA ISTVÁN
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