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 A nagydobronyi Stadion 
2006. július 2-án második alka-
l o mma l  a d o t t  o t t h o n t  a 
Nagydobronyi Községi tanács és a 
KMKSZ helyi alapszervezete kö-
zös szervezésében megrendezett 
UJKRUMPLIFESZTIVÁLNAK. 
 Az ünnepséget Hidi László, 
a KMKSZ helyi szervezetének 
elnöke nyitotta meg köszöntve a 
jelenlévőket, s remélve, hogy ha-
gyománnyá válik ez a szép ünnep.  
Beszédében kiemelte, hogy a 

nagydobronyi újkrumpli egyben áldás, de lehet átok is, ha nem tudják értéke-
síteni a gazdák. De főként áldás ez a dobronyiaknak, ugyanis ha jól megterem 
van mire számítani, van miből leballagtatni a gyerekeket, vagy iskolába kül-
deni.  
    Ezután Szilvási Zoltán polgármester  köszöntötte az egybegyűlteket, 
köztük Mackó Ivánt, az Ungvári Járási Tanács elnök helyettesét, Soós Kál-
mánt, Kosztyev Viktort, a JABIL cég menedzserét.  A polgármester ismertette 
a nap programját,  remélve, hogy minden évben minél színvonalasabban meg-
tudják majd rendezni. A továbbiakban Mackó Iván és Kosztyev Viktor kö-
szöntötte a jelenlévőket, sok sikert kívánva  a szervezőknek az ünnep lebo-
nyolításához és jó szórakozást az egybegyűlteknek a programokhoz. 
  A megnyitó után elsősorban a gyerekeket invitálták a színpad köré, ahol 

a CÓK-MÓK 
b á b s z í n h á z 
előadta Vitéz 
János című 
darabukat.  
 A feszti-
vál ezután 
színpadi tánc 
és ének szá-
mokkal foly-
tatódott. A 
műsor vezeté-
s é t  a 
Nagydobronyi 

Kultúrház fiatalajai végezték, akik dalokat adtak elő kareoké formában, ill. 
cigánytánccal szórakoztatták az egybegyűlteket. A Nagydobronyi Középisko-
la táncköre csárdásokat, rock & roll-t, aerobikot mutatott be, valamint fergete-
ges brake táncot. Meghívott vendégként lépett fel a derceni hagyományőrző 
együttes, akik néptáncokkal villogtatták tánctudásukat.  
 Nemcsak a színpad előtt, de a vendéglátósok sátrainál is megannyi fiatal 
és idősebb 
tolongot t ,  
várva a 
fagylaltot, 
cukrászter-
m é k e k e t , 
gyorsétele-
ket,  a jó 
hideg üdí-
tőket, s 
nem utolsó 
sorban a 
c s a p o l t 
sört.  
 A színpadi műsorral párhuzamosak zajlott az első Nagydobrony kupáért 
az utcafoci bajnokság, ahol tucatnyi csapat mérte össze futballtudását.    
  

  Született Beregszászon, 1978. június 27-én. Középiskolai tanulmá-

nyait a Beregszászi 8. számú középiskolában végezte. Leérettségizve felvé-

telt nyert a Sárospataki Református Teológiára, melyet 2001-ben fejezett 

be. 2001. augusztus 2-án Nagydobronyba helyezték segédlelkészként, ahol 

beosztott lelkészi évét  töltötte. 2006. február 19-én a nagydobronyi gyüle-

kezet megválasztotta rendes lelkésznek.  

 2006. június 18-án ünnepélyes beiktatásra került sor. A beiktatási isten-
tiszteletet dr. Benke György nyu-
galmazott teológiai professzor tar-
totta, Kolozsy András egykori ta-
nára. Az istentisztelet után Balogh 
János, az Ungi Egyházmegye espe-
rese, végezte  a beiktatást. A beik-
tatást követően az új lelkész meg-
köszönte a nagydobronyi gyüleke-
zetnek, hogy befogadták, s az Is-
tennek, aki ide rendelte őt. Itt lété-
nek célját a következőképpen fo-
galmazta meg:  
 „ Itt létemnek célja az Isten 

igéjének érthetővé tétele, szolgála-

ta az emberek felé, azzal az öröm-

üzenettel, amit megértettem, kap-

tam az Istentől. Nem uralkodni 

akarok, hanem együtt maradni az 

úton azzal a nyájjal, amelyet rám 

bízott az Isten. Szeretném beépíte-

ni munkámmal, szolgálatommal 

azokat az embereket az Anyaszentegyházba, akiknek csak névleges kapcso-

lata van a gyülekezettel.” 

 A beiktatási ünnepségen a környező  falvak lelkészei is részt vettek, 
egy-egy igével és szép szavakkal köszöntve Nagydobrony immár hivatalos 
lelkészét. 
 Kolozsy András a nagydobronyi gyülekezet szolgálata mellett a ci-
gánygyülekezet lelkésze, szervezi a fiatal házasok bibliaóráját, kétévente 
több mint 70 gyereket készít fel a konfirmációra,  ill. vallástanár a 
Nagydobronyi Református Líceumban.  
 Az elmúlt néhány év alatt fő feladatának tartotta falunkban a hitéleti te-
vékenység megerősítését, melyet személyes példamutatásával, őszinte Isten-
szeretetével hamar megteremtett. Őszintén hirdeti az Úr igéjét, mindenki szá-
mára könnyen megérthető a bibliai magyarázatai. 
 Az eltelt idő alatt mindannyian megismertük, megszerettük és szívünk-
be zártuk őt. 

Újkrumplifesztivál másodszor! Nagydobrony hivatalos lelkésze Kolozsy András  

A hőségben nem elfáradva, nagy rajongógár-
da mellett a Virág utca csapata vitte haza a 
kupát, a döntőben legyőzve a Csongor utca 
csapatát.  
 A stadion különböző részein főtt a bog-
rácsgulyás, melyek közül a zsűri legízlete-
sebbnek a Popovics Jánosét értékelte. Termé-
szetesen a győztesnek járt a meghirdetett nye-
remény, a 100 hr.  
 A meghívott vendégek emléklapokkal, 
valamint Hidi Endre kerámikus készítette 
emléktárgyakkal térhettek haza.  
 Este a program utcabállal folytatódott, 
ahol mindenki kitáncolhatta, kimulathatta 
magát elfeledve, hacsak egy kis időre is,  a 
hosszú reggeltől estig tartó krumplivájás fára-
dalmait.  



 
Alanyi jogon jár a kanalizáció, ivóvízhálózat. 
Az utcai világítást a Községi tanács finanszírozná. 
Amennyiben mezőváros lenne, lehetőség nyílna egy bölcsőde csoport létrehozására. 
 
Például: 
 

 
 
Egy család 126 hr-t takarítana meg évente a mezővárosi joggal. 

  Pozitívum Negatívum 

  Falu Mezőváros Falu Mezőváros 

Községi Tanács 109641 grn 133781 grn     

Oktatás 321730 grn 472302 grn     

Tartalék 1 118 852 grn 1 297 843 grn     

Tűzoltóság 100 000 grn 200 000 grn     

    + 2% katasztrófa-  
elhárításra 26 000 grn 

    

Óvoda szülői hozzájárulás 50 grn 35 grn     

Föld 0,5 ha 
1,30 ha 

    10 grn 
14 grn 

10,30 grn 
14,42  grn 

Villanyáram     17,5  grn 19,00 grn 

Gáz Nem változik 

Egy átlagcsalád évi részleges kiadásai 

Hidi család (2 felnőtt, 1 óvo-
dás, 1 iskolás gyerek) 

Falu Mezőváros Falu Mezőváros 

Villanyáram (3600 KW) 630 684   +54 grn 

Gáz Nem változik 

Telefon Nem változik 

Óvoda (1 gyerekre) 600 420   - 180 grn 

Önkormányzati tudósítások 
   2006. június 9-én 16- 00  órai kezdettel a 
Nagydobronyi Községi Tanács megtartotta soron 
következő ülését.  
TÉMA:  
1. A referendum levezetéséhez megválasztott kez-

deményező csoport megerősítése 
2. A kezdeményező csoport első jegyzőkönyvének 

megerősítése 
3. Költségvetési kérdések 
4. A háztartási szemét szállítása tarifájának  és gra-

fikonjának a megerősítése  
5. A járműadóból befolyt összeg elosztása 
6. A polgárőrség névsorának és munka-

grafikonjának a megerősítése 
7. A földeladásból befolyt összeg célszerű elosztása 
8. Egyebek 
 
1. A tanács megerősítette a referendum leveze-
téséhez megválasztott csoportot, így elkezdheti 
munkáját. Első feladatuk lesz kb. 400 aláírás gyűj-
tése a mezővárosi cím mellett, ugyanis csak ebben 
az esetben bocsátható népszavazás alá a kezdemé-
nyezés. A csoport megkapta a szükséges okmányo-
kat és az aláírások begyűjtéséhez szükséges papíro-
kat.  Kérjük a lakosságot, hogy az ezzel kapcsolatos 
kérdésekben forduljanak a kezdeményező csoport 
tagjaihoz, az utcaképviselőkhöz, vagy a községi 
tanácshoz.  
 Kérjük önöket fontolják meg döntésüket, 
ugyanis a cím elnyerése legnagyobbrészt Önökön 
múlik. (A lenti táblázatban megpróbáljuk bemutatni 
a pozitív és negatív vonatkozásokat, valamint egy 
átlagos család példáján a  mezővárosi címmel járó 
előnyöket és hátrányokat.) 
 

2.  A tanács a kezdeményező csoport első jegy-
zőkönyvét megerősítette. 
 
3. Költségvetési kérdések. 
 
4.  A tanács elfogadta és megerősítette a szemét-
szállítás tarifáját és rendjét. A határozat értelmében 
kötelezővé tette a szemétdíjat, melyet minden csa-
ládnak be kell fizetnie, melynek díja 1hr/családtag/
hónap. (Kedvezmény az egyedülálló idősekre, a 4 
gyermekes családokra, valamint az 1. és 2. gruppás 
rokkantakra vonatkozik.). Azon családok, akik nem 
kötnek  szerződést ill.  nem fizetik be a díjat,  a kö-
zségi tanács megtagad mindennemű okmányt kia-
dását az érintetteknek. Ezen családok felhalmozott 
szemetéért valamint a nem kijelölt helyen történő 
elhelyezésért a tanács közigazgatási bizottsága ma-
gas bírságot szabhat ki. Azon személyek akik saját 
járművel szeretnék kiszállítani a nem háztartási 
szemetet, csak úgy tehetik meg, ha van szerződé-
sük, s a szemetet a telepen helyezik el, nem az útra 
vagy az árokba.  
 A határozat szükségességére azért volt szük-
ség mivel a szeméttároló karbantartására a tanács 
nem kap elegendő állami segítséget.  
 A szemétkérdés nem csak a tanács ügye, ha-
nem minden nagydobronyi lakosé. Vegyük ezért 
komolyan, ugyanis környezetünk tisztasága, mi 
több egészségünk forog kockán.  
 Megkérünk továbbá minden lakost, aki ille-
gális szemét lerakását észrevenné a falu területén, 
az mindenképpen jelezze a községházán! 
 
5. 2006. június 9-ig 24 900 hr folyt be a gépjár-
művek után fizetett útadóból  a község számlájára. 

A fent említett összeget az ígéreteknek megfelelően 
a mellékutcák javítására fordítja a tanács ill. 5000 
hr-át a központi járdák   építésének folytatására.  
 A képviselői testület 2006-ban  hat utca javí-
tását szavazta meg, melyek a következők: Tábla, 
Rákóczi, Tavasz, Nyirigyszeg, Virág és Felvég. 
Abban az esetben történnek meg a javítások, ha az 
említett utcákban a lakosok kitisztítják a vízelveze-
tő árkokat. Ha nem történik meg a tisztítás az utcát 
automatikusan kizárják a tervből.  
 
6. A képviselői testület elfogadta a polgárőrség 
névsorát és megerősítette a  munka rendjét.  
 
7. A tanács földeladásból származó pénzbevételét a 
község utcavilágításának kiépítésére irányozta sza-
vazás elé. A testület megszavazta az irányzatot és  a 
pénzösszeget, amely 23 000 hr. A világítás kiépíté-
se is fokozatosan fog történni, a fő ill. legforgalma-
sabb utcákkal kezdve. 
 
8. Egyebek. A testület elfogadta Katona József Rá-
kóczi úti lakos kérvényét, mely szerint két kiskorú 
gyermekét  az óvoda ingyenes ellátásban részesíti, 
mivel egyedül neveli őket.   

Rendőrségi felhívás! 
A körzeti megbízott Bobják Viktor fogadást tart a községhá-

za épületében  
2006. augusztus 2-án és 16-án  

15:00 - 17:00 között.  
Panaszaikkal, észrevételeikkel, jelenteni valójukkal hozzá le-

het fordulni.  

FELHÍVÁS! 
Tisztelt vállalkozók!  
 A Nagydobronyi községi tanács felszólítja 
Önöket, hogy a legrövidebb időn belül szívesked-
jenek megjelenni a községházán a területükön lévő 
szemét elszállításával kapcsolatos szerződés meg-
kötésére az Állami Kommunális Hivatallal! 



Események, köszöntők, sport 

Esküvők 
2006. július 22. 

Medve Róbert, Tiszavasvári, Mikszáth Kálmán út 1 sz. alatti lakos és 
Hidi Natália, Csongor út 6 sz. alatti lakos köti egybe életét. Ezúton szeret-

nénk sok boldogságot kívánni nekik. 
 

2006. július 29. 
Misák Ferenc, Éger u. 32 sz. alatti lakos és 
Ráti Ildikó, Alvég út 19sz. alatti lakos köti 
egybe életét. Ezúton kívánnak nekik sok 
boldogságot, munkatársaik és barátaik.  

 
2006. augusztus 4. 

Hete János, Éger u. 45 sz. alatti lakos és 
Komonyi Csilla, Éger u. 39 sz. alatti lakos  
köti egybe életét. Ezúton szeretnénk sok 
boldogságot kívánni nekik. 

 
2006. augusztus 5. 

Szanyi Béla, Erdőhivatal u. 4 sz. alatti la-
kos és Dancs Nóra, Kisdobronyi út. 127 
sz. alatti lakos  köti egybe életét. Ezúton 
szeretnénk sok boldogságot kívánni nekik. 

 
2006. augusztus 5. 

Tót Ferenc, Virág u. 39 sz. alatti lakos és Molnár Krisztina, Garb u. 28 
sz. alatti lakos  köti egybe életét. Ezúton szeretnénk sok boldogságot kíván-
ni nekik. 

2006. augusztus 12. 
Kotyik Volodimir, Tavasz u. 27 sz. alatti lakos és Fehér Éva, 

Kisdobronyi út. 13 sz. alatti lakos  köti egybe életét. Ezúton kívánnak nekik 
sok boldogságot, munkatársaik és barátaik.  

Köszöntő 
 

A Nagydobronyi Községi Tanács júliusban tartandó születésnapja alkalmából 
köszönti  

Szilvási Zoltánt 
 a Nagydobronyi Községi Tanács polgármesterét, 

Bátyi Jánost 
Ráti Kálmánt 

Visnyicsenkó Angélát 
Gönczi Lászlót 

és Misák Zoltánt 
a Nagydobronyi Képviselőtestület tagjait 

Ezúton kívánnak számukra erőt, egészséget, sikerekben gazdag, hosszú boldog 
életet. 

Anyakönyv (június) 
 

Születtek:  Meghaltak: 
Pinte Zsófia  Ráti Lajos 
Kovács Judit  Balog Sándor 
Ámint Ádám  Nagy Béla 
Lakatos Szabrina Szigeti Csaba 
  Katona Mária 

№ Csapatok játék győze-
lem 

döntet-
len 

vere-
ség 

gólarány pont 

1 Kamjanica 10 8 1 1 24-8 44 
2 Nagyláz 10 7 2 1 17-6 43 
3 Hugylova 10 6 0 4 27-16 38 

4 Kincses 10 6 2 2 26-14 40 

5 Nagydobrony 10 4 3 3 16-14 35 

6 Sztorozsnica 10 4 2 4 14-13 34 
7 Szűrte 10 2 1 7 9-22 27 
8 Orihovci 10 1 3 6 8-19 26 
9 Alsószlatina 10 2 0 8 11-32 26 
10 Kereknye 10 1 3 6 13-25 26 

Gyermeksportiskolánk nemzetközi tornán 
 

 Július 2-án a Nagydobronyi gyermek sportiskola ’93-’94-es korosztá-
lya Zán Attila edző vezetésével Baranyában részt vett a Nemzetközi Labda-
rúgó tornán, ahol Szerbia, Szlovákia, Nagyláz, Baranya, Szolyva, 
Nagydobrony és más csapatok vettek részt. Színvonalas, izgalmas  mérkő-
zéseket láthattak a nézők, s hogy milyen akarattal, kitartással küzdenek a 
gyerekek. Szoros mérkőzések közepette csapatunk az 5. helyet szerezte 
meg, melyet díjjal jutalmaztak. 

Szpartakiád Nagydobronyban 
 

 Június 17-én a Nagydobronyi stadionban községházák szpartakiádját 
bonyolították le a következő versenyszámokban: 
kispályás labdarúgás, 4x100 m váltófutás, és 
szkander.  
 Legnagyobb csatát hozott a kispályás labda-
rúgó verseny, ahol 14 csapat képviseltette magát. 
Nagy küzdelmen keresztül Nagydobrony csapata 
kivívta első helyet, olyan csapatokat előzve meg 
mint az Ungvár FC területi csapatát ill. a 
Kamjanicai csapatot. Az első díj nyertese kupát és 
oklevelet kapott, így Nagydobrony csapata megsze-
rezte első kupáját. 
 Különösen nagy versengést hozott a szkander, melyre nagy nézősereg 
is összegyűlt. Falunkat Hidi Miklós képviselte, aki az 5. helyen végzett. 
 A szpartakiád következő fordulójára Andrejevkán kerül sor, ahol röp-
labda, súlyemelés és horgászverseny várja a résztvevőket. 

Köszöntő 
Júliusban tartandó születésnapja al-

kalmából köszönti családja 
 

Szanyi Valért 
 

Erőt, egészséget, hosszú boldog éle-
tet kívánva számára.  

Köszöntő 
 

Az „Agyag” cég igazgatósága köszönti születésnapja alkal-
mából  

 
Nagy Ferencet. 

 
Kívánnak számára sok erőt egészséget, sikereket, 

családi boldogságot, hosszú boldog életet.  

 A Nagydobronyi FC júniusban lejátszott mérkőzéseinek eredményei az 
Ungvári Járási bajnokságban: 

Június 4. 
Nagyláz - Nagydobrony  

Ifi: 2:0,  felnőtt: 2:0. 
Június 11. 

Nagydobrony - Kamjanica  
Ifi: 1:2, felnőtt: 2:0. 

Június 18. 
Sztorozsnyica - Nagydobrony   

Ifi: 4:2,  felnőtt: 2:1. 
Június 25. 

Nagydobrony - Kincses  
Ifi: 0:0, felnőtt: 2:2. 

 Ezzel az első kör végéhez értünk, ifi csapatunk jelenleg a 9. helyen szere-
pel, a felnőtt csapat pedig az 5. a táblázatban. (A felnőtt csapatok jelenlegi állá-
sa a lenti táblázatban figyelhető meg). 
 Július 9-én kezdetét vette a második kör, ahol csapatunk Kereknyére lá-
togatott. Az ifi csapat 0:0-s döntetlent játszott, míg a felnőtt csapat 1:0-ra kika-
pott.  
 Július 16-án került sor a Nagydobrony - Szűrte összecsapásra, ahol az 
ifjak ... 
 

Nagytiszteletű Kolozsy András úr! 
 A községi tanács minden dolgozója tisztelettel és nagy szeretettel kö-
szönti Önt születésnapja alkalmából.  
 A Nagydobrony község református lelkészi állásának betöltéséhez kérjük 
Önre Isten áldását. Legyen meghatározó személyiség a falunkban, mint nevelő 
és községformáló erő. Híveit tanítsa a megbékélésre, együttműködésre és a hit-
re.  Munkájához erőt, egészséget, elhivatottságot kívánunk és az elkövetkező 
családi életéhez nagyon sok boldogságot.  



 
Lapalapító: Nagydobronyi Községi Tanács 

 
Főszerkesztő: Szanyi-Szabó Béla 

Főszerkesztő-helyettes: Ráti Ferenc 

    
NAGYDOBRONYNAGYDOBRONYNAGYDOBRONYNAGYDOBRONY    

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

A NagydobronyNagydobronyNagydobronyNagydobrony havilap lehetőséget kínál mindennemű lakossági hirdetésre és reklámra,  köszöntőre,. 
Egy apróhirdetés díja 1 hónapra 5 hr. Fényképes köszöntő 10 hr. 
A reklámok díja: 1 cm2 = 1 hr.  
A hirdetéseket személyesen a szerkesztőségben lehet feladni, hétfőtől-péntekig 8:00-11:00 óra között. 

Hirdetésével Ön is járuljon hozzá újságunk kiadásához! 

Szolgáltatás 

Lakodalmi edények és evőesz-
közök kölcsönzése.  

Nagydobrony, Tavasz u. 27 sz. 
Tel:714-022 (80977001037). 
 
 

Lakodalmak fotó-
zása, videózása, 
hangszerelése.  
Szanyi-Szabó B. 

Ady E. u. 35.  
  
 

     Autómosó és autókozmetika 
(Teljes körű mosás és takarítás) 

(Tanya út.)   Nyitva tartás: 
Hétfő-Szombat 7:30-18:00 

Vasárnap 9:00-14:00 
Tel:+380966928177 

 
 

Igazolványképek készítése 
Községháza II. emelet (balra).  

Hétfőtől-péntekig 8:00 – 11:00,  
 
 

Vetőmag 

 

 Vetőmagok nagy választékban 
kaphatóak, Tavasz u. 27 sz. alatt. 

Tel: 714-022. 
 

 

Egyéb 

 

A Nagy Kft. (fűrészüzem) munká-

sokat keres. Jelentkezni lehet a Ta-

nya út 6-7. szám alatt minden 

munkanapon 8 órától. Fizetés 

megegyezés szerint.  

Fűrészárú kapható minden minő-

ségben és mennyiségben.  

 

 

 

 A Nagydobronyi SC felkér 
minden sportot kedvelő egyént, 
támogassák a klub fenntartását. 
Támogatásaikat elhelyezhetik a 
következő bankszámlaszámon: 
P r o m i n v e s z t b a n k 
2 6 0 0 6 3 0 1 1 5 0 8 8 1 ,  O KПО 
33222674б МФО 312527 , vagy 
személyesen Misák József elnök-
nél. Felajánlásaikat előre is kö-
szönjük. 

 

Hirdetések 

Kedves olvasóink! Várjuk észrevételeiket, javas-
lataikat nemcsak lapunk szerkesztésével, hanem 
a falunkon belül lévő problémák megoldásával 

kapcsolatban akár személyesen, akár névtelenül 
(községházán található postaládába).   

Humor 
Gyerekviccek 

-SZERINTED MI KÖZÖS A SZÜ-
LEIDBEN? 
- Egyikük sem akar több gyereket! (6 
éves) 
 

- HÁNY ÉVESEN KELL MEGHÁ-
ZASODNI? 
Nincs a házasságra alkalmas kor. Bo-
londnak kell lenni, hogy megnősülj. (8 
éves) 

Anyós viccek 
Bíróságon: 
- Uram! Akkor Ön beismeri, hogy sú-
lyosan bántalmazta az anyósát? 
- Igen. 
- Akkor hát nem szükséges őt is beidéz-
ni, ugye? 
- Talán azért mégiscsak jó volna meg-
nézni azt az asszonyt, ügyész úr, hátha 
enyhítő körülménynek számítana… 
 

Az orvos bánatos arccal mondja Kiss 
anyósának: 
- Asszonyom, legyen elkészülve a leg-
rosszabbra, a kedves veje legfeljebb 
csak pár órát élhet. 
- Na tessék! Most mit csináljak azzal a 
sok orvossággal?! 
 

Milyen a jó anyós? 
- Olyan mint az üstökös: ritkán jön, és 
akkor is húzza csíkot. 

Hogy hívják … 
- Hogy hívják a hallássérült macskát? 
- Sücat. 
 

- Hogy hívják a lélekelemző rágcsálót? 
- Pszichomókus. 
 

- Hogy hívják a bátor mindenre képes 
kanalat? 
- Merőkanál. 
 

- Hogy hívják az arab fogorvost? 
- Blend Ahmed. 
 

- Hogy hívják a magyar autószerelőt? 
- Bekő Tóni. 
 

-Hogy hívják a két kipufogós trabantot? 
-Talicska. 
 

-Hogy hívják az első embert, aki süte-
ményt sütött? 
-Almáspitekus. 

Vegyes 
Két rabló az ékszerbolt előtt a kirakat-
ban néz egy különleges gyémánt nyak-
láncot: 
-Szerinted mennyit kapnánk ezért a 
gyönyörű nyakláncért? 
-Hát úgy 6-7 évet! 

A Prominvesztbank bevezette a „Vesznyánij” (tavaszi) betéti formát. A 
kamatot havonta ki lehet venni. A 3 hónap és 8 nap futamidejű betét éves 
kamata 13%-hrivnyában, külföldi valutában 9%. 

 
A letét legkisebb összege: 100 hrivnya 

     200 USD  vagy EURO 
 
Kedvező feltételeket kínálunk kölcsön felvételére hrivnyá-

ban 19 %-os, összeg utáni kamattal, dollárban 14 %-os évi 
kamattal. (Szükséges papírok: fizetésről kimutatás, személyigazolvány, adó-
szám, munkakönyv, kezes.) 

 
Részletes tájékoztató: Nagydobrony,        Kisdobronyi út 137 

sz. 
 

Csongor út 39 sz. alatt építőanyagok széles választékát kínáljuk: 
• cement  
• mészpor 
• hullámpala 
• tégla (dísz, szilikát, stb.) 
• Fűrészárú (deszka) 

 Építkezéskehez bármilyen építőanyag megrendelhető, bár-
milyen mennyiségben. Tételes vásárlás esetén házhozszállítás. 
 Ezen kívül fuvarozást is vállalunk. 
Lőrinc Ferenc  
Tel: 714-263 Mobil: 380502108493 

Bútorok  méretre! 
 Bútorok megrendelhetőek  konyhába, nappaliba, hálószobába, gyerekszobá-
ba, üzletbe, irodába, bárokba igény szerint, bármilyen színben, modern kivi-

telezésben. (MDF-es ajtók). 
Computer-, Tv-, íróasztalok. 

 
Házhoz szállítás, összeszerelés, garancia!! 

Bútor alkatrészek (matracok, tükrök) szintén megrendelhetőek. 
 

Simon Szergely, Ifjúság út 38.  Tel: 80975800644 

MOBILTELEFONOK 
Új  és használt mobiltelefonok, valamint tartozékaik széles választékát 

kínáljuk.  
Kezdő csomagok és  felöltőkártyák igény szerint:  
 

UMC, Kyivstar Djuice, Life, Beeline, Jeans. 
 
 Háztartási berendezések: hűtőszekrények, mélyhűtők, mosógépek, gáztűz-

helyek kedvező áron, garanciával.  
 

Újdonság: digitális fényképezőgépek! 
 

A telefonok javítását vállaljuk.  
 

Kisdobronyi út: 131 (5. üzlet.).   
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