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A Nagydobronyi Községi Tanács lapja

A díjak emelkedtek, az évi költségvetés kerete nem változott

2007. január 18-án ülésezett a
nagydobronyi képviselőtestület költségvetési bizottsága. Elnöke Nagy
Gizella, titkára ifj. Szanyi-Szabó Béla és Misák Sándor a bizottság tagja.
Az ülésen jelen volt továbbá Szilvási
Zoltán polgármester, Hidi Erzsébet
főkönyvelő, Ráti Erzsébet, a
Nagydobronyi Községi tanács titkára.
Az ülés résztvevői meghallgatták Hidi Erzsébet főkönyvelő tervezetét a kapott költségvetési összegre.
A Nagydobronyi községi tanácshoz tartozik az óvoda, rendelő,
kórház, kultúrház és a községháza
működésének finanszírozása. Ezekre
az intézményekre ebben az évben 1
254 822 hr-t kapott a tanács, mely
nem haladja meg a 2006-os évi öszszeget. A főkönyvelő elmondása szerint a közüzemi díjak emelkedését
nem kalkulálták bele a kapott öszszegbe, így szinte semmi nem marad
az egyes intézmények fejlesztésére,
csak a legszükségesebb dolgokra jut
pénz.

Legjobb helyzetben az egészségügy van, mivel a mentőszolgálat teljes finanszírozását Csap vállalta át. Így kb. 70 000 hr-át lehet
másra fordítani (a gáz, villanydíjak
pótlására, ill, a rendelő külső tatarozása).
A tűzoltóság helyzete továbbra
sincs megoldva. Finanszírozását az
első félévre a járás vállalta magára.
A polgármester javasolta a
kultúránál egy állás megszüntetését.
Javaslatát azzal indokolta, hogy a
járás falvaiban mindenhol egy munkás van, valamint a közüzemi díjak
megemelkedésével kulturális rendezvényekre semmi nem marad. A bizottság a kérdés eldöntését a képviselőtanács elé terjesztette.
A főkönyvelő beszámolója
után a költségvetési bizottság egyhangúlag elfogadta a tervezetet és a
másnap tartandó képviselőgyűlés elé
terjesztette.
(A 2007-es évi költségvetési tervezetet a 3. oldalon olvashatják el
intézményekre bontva.)

Megkérünk minden kis és nagyvállalkozót, hogy engedélyével, patentjával és kódszámával szíveskedjenek megjelenni nyilvántartás céljából a községházán február első napjaiban!
Nagydobronyi Községi Tanács

RENDELJEN VEZETÉKES TELEFONT!
Felhívjuk a kedves érdeklődők figyelmét, ha vezetékes telefont szeretne otthonába és ezt még nem kérvényezte, tegye meg most!
Címünk: Csap, Vasutas út. 3 (3. emelet).
Fogadó napok: Hétfő-csütörtök 7:30 - 16:30
Péntek 7:30 - 15:30 (h.i.sz.)
A kérvényhez szükséges iratok: személyigazolvány, identifikációs
szám valamint másolatuk. Ha rendelkezik valamilyen kedvezménnyel
(Veterán, rokkantság stb.) azt ezt igazoló okmányt is hozza magával.

A Nagydobrony - Beregszász autóbuszjárat menetrendje
(helyi idő szerint)
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Miniszterelnöki látogatás falunkban
A kárpátaljai magyarság helyzetéről és a magyar–ukrán kapcsolatok
időszerű kérdéseiről tárgyalt egynapos hivatalos ukrajnai látogatása során Gyurcsány Ferenc magyar mi-

közlekedtetését, illetve egy magyar
tannyelvű matematika tanszéknek az
Ungvári Nemzeti Egyetemen történő
beindítását szorgalmazta. Zán Fábián
Sándor püspök az elkobzott egyházi

niszterelnök 2007. január 14-én kisebbségi magyar vezetőkkel és vendéglátójával, Viktor Juscsenko ukrán
elnökkel..
A Nagydobronyi Református
Parókián került sor arra a találkozóra, amelyen mások mellett részt vett
Gajdos István, az UMDSZ és Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke, valamint Zán Fábián Sándor nemrég
megválasztott református püspök is,
számos, a kárpátaljai magyarság számára nagy jelentőségű kérdést tekintettek át. A sajtó kizárásával megtartott találkozón értesüléseink szerint
szóba kerültek az elkobzott egyházi
vagyon visszaszolgáltatásával, a magyar nyelven történő oktatással
kapcsolatos problémák, illetve
gazdasági jellegű projektek is.
Gajdos István például a kárpátaljai magyar egység megteremtését, az Ukrajnai Magyar
Egyeztető Tanács létrehozását, a
Beregszászt elkerülő út megépítését, a teherforgalomnak a Beregsurány—Asztély átkelőn történő engedélyezését, nyomtávváltós InterCity szerelvények

vagyon visszaszolgáltatásának, az
egyházi líceumok működtetésének
problémakörét vázolta, Nagy Béla, a
diakóniai osztály vezetője a Segítő
Jobb Alapítvány támogatásáról,
Orosz Ildikó, Petei Judit és Bíró Erzsébet megyei képviselők a beregszászi főiskola finanszírozásáról, a
kárpátaljai magyar vállalkozók támogatásáról, illetve az itteni magyar
egészségügyi dolgozók magyarországi továbbképzéséről beszéltek.
Az csaknem egyórás megbeszélést követően a vendéglátók egy kis
ajándékkal kedveskedtek a miniszterelnöknek, aki ezek után tovább
utazott Csongorra az új iskola épületének átadására.

Felhívás
A Községi tanács felhívja a lakosság figyelmét, hogy a mentőszolgálat továbbra is működik és a lakosságot szolgálja. A változás csak abban rejlik, hogy a mentősök fizetését és a szükséges üzemanyagot a Járási Kórház biztosítja számukra.

Önkormányzat — Gazdálkodás
Lezajlott 2007 első tanácsülése
Napirendi pontok:
1. 2007-es évi költségvetés megerősítése és elfogadása. A megjelent képviselők számára Hidi Erzsébet főkönyvelő
felvázolta az egy nappal korábban a
Költségvetési Bizottság által jóváhagyott tervezetet. A testület kisebbnagyobb vita után egyhangúlag elfogadta Nagydobrony 2007-es évi költségvetését.
2. A mentőállomás helyiségének a kijelölése. A mentőszolgálat finanszírozását 2007-től a Csapi Járási kórház bizto-

sítja, viszont annak bázisa
Nagydobronyban marad továbbra is.
Ezért a tanácsnak biztosítania kell egy
helyiséget ahol egy sürgősségi szobát
szerelnek fel. Erre a célra legmegfelelőbbnek a testület az ez idáig használt
helyiséget szavazta meg, így az ügyelet
továbbra is a kórházban marad.
3. A gázvezetékek átadása. A
„Zakarpatgaz” RT felszólítást intézett a
nagydobronyi utcai gázkollektívákhoz,
hogy adják át önként és bérmentesen a
vezetékek tulajdonjogát, hogy karban

tudják azokat tartani. Amennyiben nem
történik meg mihamarabb az átadás,
április 1-től elzárják a földgázt falunktól. 2007. január 26-án délután 3 órára a
polgármester meghívta a „Zakarpatgaz”
RT, valamint az utcai kooperatívák képviselőit, hogy kölcsönös megegyezés
alapján döntsenek a vezetékek sorsáról.
4. A tanács 1. félévi tervezetének elfogadása.
5. Kérvények megvitatása és elfogadása.

Egyelőre nem született megállapodás a
„ZAKARPATGAZ” RT-vel
A gázcsövek problémaköre abban rejlik, hogy az
Ungvári járásban egyedülállóan Nagydobrony lakossága volt
az aki csaknem 25 km gázvezetéket fektetett le saját költségén. Ennek a „néhány” km vezetéknek a tulajdonát szeretné
most a fent említett cég átvenni az emberektől bérmentesen,
cserébe biztosítják számukra a vezetékek karbantartását.
Január 26-án szép számban meg is jelentek az utcák képviselői és a cég emberei is, ám megállapodás nem született az
ügyben. Ugyanis ingyen nem szeretné átadni senki a csövek
tulajdonjogát, a cég viszont gázelzárással fenyegetőzik.
Reméljük hamarosan megoldást találnak a felek, s
nem lesz „gázháború” Nagydobronyban.

A hónapos retek hajtatása
A hónapos retek rövid tenyészideje és hidegtűrése miatt a fóliás termesztés egyik fontos növénye.
Nem elhanyagolható szempont, hogy az egyik legkorábbi tavaszi pénzbevételi forrása, a fejét fóliázásra
adó gazdának. Ám mivel leginkább előveteményként
termesztjük, fontos úgy terveznünk a vetését és a betakarítását, hogy a főnövény kiültetése ne csússzon, hisz
a paprika, paradicsom vagy az uborka kiültetési idejének két héttel való csúszása akkora bevételi kiesést
okoz a gazdának, hogy nem éri meg a retek hajtatása.
A fóliák lehetnek fűthetők és fűtésnélküliek. A
fűtés lehetősége határozza meg a vetés időpontját:
fűtés nélkül - február 15-30
dupla takarással - február 1-10
enyhe fűtéssel (∆t-6ºC) - január 20-30
A hónapos retek fényigényes, az árnyékot nem
tűri. Sűrű állományban, gyenge fényben és rövid megvilágítás esetén a levél megnyúlik, a lombozat gyorsabban nő, a gumó növekedése pedig visszamarad,
lassú lesz.
Hőigénye kicsi. Optimuma 13 ± 7ºC. Már 2ºC-n
megindul a csírázása (Optimum 20ºC) kelés után,
szíkleveles korban 5-6ºC-n fejlődik legjobban, később
(2-4 leveles korban) a gumóképződés kezdetéig 1213ºC a legkedvezőbb.
A gumó növekedése idején a hőmérsékleti
igénye a napszak és a borultság függvénye.
Nappal teljes fényben 18-20ºC, éjjel és borult
időben pedig 6-8ºC-t kíván. A hideget viszonylag jól
tűri. A csíranövény –3ºC-t , a kifejlett növény –6ºC is
elvisel károsodás nélkül. Vízigénye nagy, fejlődése
során változó. A csírázáskor sok vízre van szüksége.
Kelés után kisebb, később a gumóképződés idején
nagyobb a vízigénye. Itt jegyzem meg, hogy a több
éves fóliapalástok megjelenésével gyakran darabos a
retek kelése. Ez azzal magyarázható, hogy a télen is a
vázon tartott fólia alatt a talajt nem töltöttők fel vízzel
kellően és az előző évi főnövény sorközeinek
szárazabb talajában a retek mag lassabban kell ki és
vontatottan fejlődik. Az a tapasztalat, hogy a hiányzó
vizet a retek tenyészideje alatt nem lehet pótolni.
Nálunk a fogyasztók az élénk piros héjú, kis lombú,
finom gyökerű fajtákat keresik.
A piac igénye egyre inkább a nagy gumójú,
úgynevezett vajretek típus iránt tolódik el.
A leginkább keresett fajták:

foszfor és a kálium felét alaptrágyaként, a műtrágyák
másik felét és a nitrogént indítótrágyaként adjuk. A
retek érzékeny a klórra, ezért klórtartalmú műtrágyákat
ne használjunk.
Szükség esetén érdemes fejtrágyázni (0,3 %
Fertikare 3). A folyamatos nitrogénellátás elősegíti a
gumók lendületes fejlődését, ám a szedést megelőző 12 hétben adott nagyobb adagú nitrogén erős gumórepedést okozhat. A kálium a szép sötétvörös szín kialakulását segíti elő.
A talajművelés mélysége közepes, 15-20 cm.
Leghasznosabb eszköze a rotációs kapa – a lényeg,
hogy egyenletes morzsalékos talajfelszínt kapjunk.
A talajelőkészítés ideje az ősz; fontos, hogy vízzel feltöltött, ülepedett földünk legyen a vetés idejére.
A művelési mód a legtöbbször sík, de lehet
ágyásos is. A kisebb gumójú fajták tenyészterülete
5x5, 6x6 cm, a nagyobb gumójúaké 8x5 cm.
A magot kisebb területen szemenként, nagyobb
felületen sorban vetjük. A gépi soros vetést kelés után
egyelni kell a megfelelő távolságra.
A kézi, szemenkénti vetéshez lyuggatódeszka

vagy lyuggatóhenger segítségével készítik elő a kb. 1
cm mélységű lyukakat, ami megadja egyben az állomány sűrűségét is.
Mindig nagy magvakat vessünk, így nagyobb,
gyorsabb, dinamikusabb a kelés és gyorsabb, egyenletesebb a növény fejlődése. Az osztályozott vetőmag
használatának további előnye, hogy az érés egyenletesebb és a termés 1-2 menetben betakarítható.
Fajták
Gumómé- Tenyészi- Lombmé- TenyészA vetést cirokseprűvel betakarjuk, majd finom
ret (cm)
dő (nap)
ret
terület (db/
porlasztású
szórófejjel beöntözzük. A kelést elősegít2
m)
hetjük fóliázással; ha használt fóliával takarunk csak, a
Campus
3
30-40
kicsi
250
csíranövények megjelenéséig.
A kedvező hőmérséklet kelés idején 20ºC. E
Koral
3
30-40
kicsi
200-250
hőmérsékleten a retek már 3-4 nap múlva kikel.
Sora
4
40-50
nagy
250
Szikleveles korban nem szereti a meleget. Ekkor
nappal 10-13, éjjel pedig 6-7ºC a megfelelő
Rondeel
4
40-50
nagy
200
hőmérséklet. Lombleveles korban 13ºC a megfelelő
Dabel F1
4,5
40-50
kicsi
300
érték. Nappal, teljes fényben 18-20ºC. Borult időben
Balcar F1
4,5
40-50
kicsi
200
éjjel 13ºC, illetve 6-8ºC a megfelelő hőmérséklet. A
lényeg, hogy a magasabb hőmérséklet mindig gátolja a
gumó növekedését és segíti a lomb megnyúlását.
Tápanyagpótlásra szerves- és műtrágyákat haszA gyors növekedés és a jó minőség a folyamatos
nálunk. Szerves trágyából 10-15 kg/m2, műtrágyából és kielégítő vízellátás függvénye. A tenyészidő
közepes tápanyag-ellátottság esetén: 1,5 dkg ammóni- folyamán rendszeresen kell öntözni. Március előtt
um-nitrát, 4,0 dkg szuperfoszfát, 1 dkg kénsavas kálit hetenként egyszer, később kétszer, sőt háromszor is
szórjunk ki négyzetméterenként. A szerves trágyát, a szükséges. Az öntözési norma kicsi, 10-12 mm.

Törekedjünk arra,
hogy a lombozat
gyorsan felszáradjon a
locsolás után.
A hónapos retek
r ö vi d
idő
alatt
betakarítható.
Tavasszal ehhez 30-40
nap, később télen 5060 nap szükséges.
Akkor szedésre érett,
ha a gumó elérte a
fajtára
jellemző
értéket. Ez a kis gumójú fajtáknál 30 mm, a nagy testű
vajreteknél 40-45 mm. A termesztőknél gyakran
előforduló hiba, hogy nem győzik kivárni a kellő
gumónagyságot – így viszont több darabot kell egy
csomóba kötni és jelentősen csökken az elérhető
bevétel. A piac jelzi a kellő csomónagyságot, a nagy
gumójú fajtákból ne kerüljön 10-13 darabnál több egy
csomóba.
A retek rövid tenyészideje során megjelenő
kártevők és betegségek száma kevés, így viszonylag
kevés növényvédelmi beavatkozással termeszthető.
Előforduló gyakorlat, hogy a gazdák maguk
állíják elő a retekvetőmagot. Ilyen esetben
elengedhetetlen a vetőmag csávázása. Kisebb tétel
esetén, vagy kg-ként néhány ml tejet, vagy cukros
vizet a nejlonzacskóban lévő vetőmagra öntünk és a
magvakkal jól összerázzuk. Ezután a kimért
c s á vá zó s zer t ( A gr oci t , T o ps zi n -M 70 WP ,
Orthocid50WP, Pol-Thiuram) adagoljuk a zacskóba,
majd addig rázzuk, amíg a magvakon egyenletes
vegyszerfedést el nem érünk. A csávázott vetőmagot
vékony rétegben, szellős helyen megszárítjuk és a mag
vethető vagy tárolható.
Már szikleveles kortól meg kell kezdeni a
védekezést a retekperonoszpóra és a retek albúgós
betegsége ellen. Védekezésre Buvicid K, Caphtan
50WP, Orthocid 50WP szerek valamelyikét kell
használni. A lombfejlődés, gumófejlődés idején döntő
fontossságú a retekpeonoszpóra elleni védekezés, mert
nemcsak a lombvédelmet, hanem a gumó egészségét is
szolgálja.
Azokban a fóliaházakban, ahol a hajtatásnak
hagyományi vannak, a gyökérlégy ellen is védekezni
kell. A piretroid hatóanyagú rovarölő szerek – Decis
2,5 EC, Chinetrin 25 EC, Sherpa – felelnek meg
legjobban.
A fólia szélein, nedves élőhelyeken hajtatott
retek gyakori kártevője a házatlan csiga. Ellene Delicia
és Mesurol szerekkel védekezhetünk.
Ha valószínűleg károsítani fog a lótücsök, ellene
az előző növényállomány bekerülése után
védekezhetünk talajfertőtlenítő szerekkel – Basudin 5
G, Diazinon 5 G, Galition stb.
Őrhidi László

Felhíjuk a kedves gazdák figyelmét,
hogy februárban előadás lesz a
gimnáziumban az „Intenzív
zöltségtermesztés” témában. Az
érdeklődők figyeljék a hírdetéseket!

Események, köszöntők
Anyakönyv (Január)
Születtek:

Elhaláloztak:

Iván Boglárka (Sport u. 11)
Iván Bettina (Sport u. 11)
Molnár T. Ákos (Sevcsenkó u. 3)
Sima Annamária (Internacionál u. 7. )

Komonyi József (Kisdobronyi út 20)
Nagy Borbála (Éger u. 57)
Tóth Ida (Gagarin u. 3)
Benedek Zsuzsanna (Kucsárka u. 15)
Kis János (Petőfi u. 8)
Katona Mária (Tábla u. 20)

Oxigen
Minőség megfizethető áron
Márkás sportruházati cikkek!
(Férfi és női kollekció)
20% kedvezmény
február 1-től — március 8-ig.
Használja ki a lehetőséget.
Kisdobronyi út 131.
(5. üzlet, a mobiltelefonos felett.)
Nyitva tartás: 8:00 – 17:00
Ráti László
Az UNIFA Kft. (lambéria cég) a következőket kínálja a kedves érdeklődőknek:
fűrészárú minden méretben és mennyiségben
fából készült ajtók és ablakok bármilyen kivitelezésben
méretre elkészített bútorok (Konyhába, nappaliba, hálószobába, irodába, stb., ill. polcok, TV és számítógép asztalok, stb.). A bútorok kiválasztásában és megtervezésében tapasztalt szakemberek várják Önöket
•
Bútorlapok szabása.
Tegye egyedivé általunk lakását!
•
•
•

Köszöntő
A Nagydobronyi Községi Tanács ezúton szeretné
köszönteni
Hidi Erzsébet
főkönyvelőt,
Misák Sándor
képviselőt, a tűzoltóság parancsnokát,
akik januárban ünnepelték születésnapjukat.
Kívánnak számukra erőt, egészséget, sikerekben gazdag,
hosszú boldog életet.
Január 26-án ünneplik 18-ik születésnapjukat,
Balog Krisztina és Balog Szilvia.
Ebből az alkalomból köszönti őket édesanyja és testvérei.
„Az életben legjobb fiatalnak lenni,
Mindennek örülni s vidámnak lenni.
Ha sírnod is kell, akkor is nevess,
Ne gyűlöljetek senkit mindig csak
szeressetek.
Soha ne bánkódjatok ha múlnak az
évek,
Mi akkor is nagyon szeretünk titeket
Ha az élet tova is szalad,
a legdrágábbak akkor is ti maradtok.”
Január 23-án ünnepelte 17-ik születésnapját
Balog János.
Ezúton szeretné őt köszönteni édesanyja és testvérei.
„Nem kívánjuk tőled,
hogy csodálatos dolgot tégy,
de elvárjuk tőled joggal,
hogy mindig ember légy.
Örömöd sok legyen bánatod semmi,
Segítsen az Isten boldognak lenni.
Légy mindig vidám,
örülj minden szépnek.”
Így kívánunk boldog szülinapot néked.

Nagydobronyban január 25-én ünnepli 5 éves születésnapját,
Kis F Béla Dominik.

Nagydobronyi lakosok számára kedvezőbb árakat kínálunk!
Nagydobrony éves költségvetése
A kultúra éves költségvetése: 25122 hr.
Ebből:
Fizetés
14 000 hr.
Épületfejlesztés
2 100 hr.
Villanydíj
3 400 hr.
Programok
4 500 hr.
(falunap, március 8; utaztatás,
újkrumplifesztivál).
Az óvoda éves költségvetése: 399100 hr.
Ebből:
Fizetés
320 000 hr.
Étkeztetés
350 000 hr. + szülői 35 000 hr.
Fűtési rendszer
3 500 hr.
javítása
Gáz és villanydíj
28 000 hr.
Egyebek: hűtő.
6 000 hr.
A kórház éves költségvetése: 640 400 hr.
Ebből:
Fizetés
483 000 hr.
Étkeztetés
35 000 hr.
Gyógyszerek
24 000 hr.
Gáz és villanydíj
45 400 hr.
Rendelő külső
tatarozása
35 000 hr.
Egyebek
18 000 hr.
A községháza éves költségvetése: 140 000 hr.
(Fizetés, gáz-, villanydíj, újságfenntartás).
Egyéb programok:
Kulturális: 20 300 hr. (falunap, sport, stb.)
Falufejlesztés: 29 900 hr. (utcavilágítás díjának befizetése
és továbbfejlesztése)

E szép alkalomból köszönti:
édesanyja, édesapja, bátyái és a
nagyszülők.
„Légy olyan boldog, mint amilyen
szép vagy,
Legyen életedben százmillió szép
nap.
Ne tudd meg soha, mi az a bánat,
Kerüljön el minden, ami fájhat.
Kacagj, nevess csillogó szemmel,
Mi ezért imádkozunk összetett kézzel.”

Sok szeretettel köszöntik
Nyomó Erikát és Hidi Jolikát
születésnapjuk alkalmából. Kívánnak
számukra erőt, egészséget és sok sikert a további munkájukban!
Szanyi F. Lujza, Nóra, V. Erika és
Anikó.

A SZI-SZI kávézó és ajándékos
dolgozói sok szeretettel köszöntik
Szanyi F. Sándort és Szanyi F. Lujzát
születésnapjuk alkalmából. Kívánnak
számukra egészséget, hosszú boldog
életet és rengeteg türelmet hozzánk!
Ny. Erika, Nóra, V. Erika,
Anikó és Jolika.

Apróhirdetések
Lakodalmi edények és evőeszközök kölcsönzése.
Nagydobrony, Tavasz u. 27 sz.
Tel:714-022 (80977001037).
Igazolványképek készítése
Községháza II. emelet (balra).
Hétfőtől-péntekig 8:00 – 11:00,

Masszázs szalon működik az Alvég
út 18-as szám alatt.
Masszőr Kiss Irénke.
Nyitva tartás:
Hétfő, szerda, péntek.
Érdeklődni a 380967480511 vagy a
714-114-es számon lehet.

Tőzeg alapú tápkocka föld eladó
250 literes kiszerelésben korlátolt
mennyiségben.
Vetőmagok nagy választékban kapPalánta nevelő (műtrágyával és
hatóak, Tavasz u. 27 sz. alatt T e l : vegyszerekkel kevert): 85 hr/zsák.
714-022.
Tiszta tőzeg: 70 hr/zsák.
Kapható a készlet erejéig a CsonLakodalmak, események fotózása, gor út 85 szám alatt Őrhidi Lászlóvideózása, hangszerelése.
nál.
Szanyi-Szabó B. Ady E. u. 35

Csongor út 39 sz. alatt építőanyagok széles választékát kínáljuk:
• cement
• mészpor
• hullámpala
• tégla (dísz, szilikát, stb.)
• fűrészárú (deszka)
GIPSZKARTON nagykereskedelmi áron kapható!
Építkezésekhez bármilyen építőanyag megrendelhető, bármilyen
mennyiségben. Tételes vásárlás esetén házhozszállítás.
Ezen kívül fuvarozást is vállalunk.
Lőrinc Ferenc
Tel: 714-263 Mobil: 380502108493

konyhába, nappaliba, hálószobába, gyerekszobába
óriási színválasztékkal,
Computer-, Tv-, íróasztalok.
Zazulics László,

Műtrágya eladó
kis és nagy tételben .
Molnár János
Béke út 13.
Tel:714-252
Mobil:
80501571562.

UMC, Kyivstar Djuice, Life, Beeline, Jeans.
Háztartási berendezések: hűtőszekrények, mélyhűtők, mosógépek, gáztűzhelyek
kedvező áron, garanciával.
Újdonság: digitális fényképezőgépek!
A telefonok javítását is vállaljuk.
Kisdobronyi út: 131 (5. üzlet.).

A Prominvesztbank új betéti formát vezetett be hrivnyában és valutában 1 éves futamidőre:
A betét éves kamata 11 - 14% -hrivnyában, külföldi valutában 7-9%.
A letét legkisebb összege: 500 hrivnya
100 USD vagy EURO
Kedvező feltételeket kínálunk kölcsön felvételére hrivnyában 19 %-os összeg
utáni kamattal, dollárban 14 %-os évi kamattal. (Szükséges papírok: fizetésről kimutatás, személyigazolvány, adószám, munkakönyv, kezes.)
Részletes tájékoztató: Nagydobrony, Kisdobronyi út 137 sz.
A Prominvesztbank fiókintézete.
Hozzon jövedelmező és jó döntést!

A Nagy Kft. (fűrészüzem) munkásokat keres. Jelentkezni lehet a Tanya út 6-7. szám alatt minden munkanapon 8 órától. Fizetés megegyezés szerint.
Fűrészárú kapható minden minőségben és mennyiségben.

SMS BOX

Bútorok rendelésre:

Tanya út 6 szám alatt.

MOBILTELEFONOK
Új és használt mobiltelefonok, valamint tartozékaik széles választékát kínáljuk.
Kezdő csomagok és felöltőkártyák igény szerint:

Tel: 80987714765
Tavaszra - Fitt forma!

Februártól újra beindul az Aerobikkör. Érdeklődni
lehet, a 714-152es telefonszámon.

Műanyag szaporító-cserép közvetlenül a gyártótól!
Irányár: 10 cm átmérőjű — 0,22 hr.
12 cm átmérőjű — 0,32 hr.
Nagy tétel esetén házhozszállítás!
Cím: Koncháza, Turjanyica út 8. sz.
Tel: 5-37-20, Mobil: 80505235845

Szia Nyomó! Nem vetted
még észre, hogy Angelika azért
van veled mert nincs „más”?
Nyugodt lehetsz ez sokáig így
lesz, amíg nem talál más HÜLYÉT!
Szevasztok. Üzenem Évának és Lacinak hogy tartsanak ki
még sokáig egymás mellett. Üdv
Kriszta.
Szia Mityu! Azt hitted,
hogy jól jársz ha T-t átvágod és
Diával próbálkozol? Nagyot koppantál de ez nem rám tartozik.
Közelgő születésnapja alkalmából szeretném köszönteni
Fanyát. Szeva.
Boldog Új Évet kívánok a 7
-B-be Brigittának, mert nagyon
tetszik. Írj ezekre a számokra:
80989059709
vagy
80989662902.
Ismerkedni szeretnék belevaló pasikkal! Számom
80968041347. Hívjatok!
Mindenkinek. Akit szeretünk, azt egészen boldoggá, vagy

ha ez lehetetlen egészen boldogtalanná akarjuk tenni. Barátságot
ajánlani ha szerelmet kérünk: a
legkegyetlenebb. V.
Mindenkinek. A szerelem:
meghódítani, bírni és megtartani
egy lelket, amely annyira erős,
hogy fölemel bennünket, és anynyira gyönge, hogy épp olyan
szüksége van ránk, mint nekünk
őreá! Puszi. A.
Sziasztok! Aki szeretne
megismerkedni egy 14 éves
nagyképű sráccal, az írjon erre a
számra: 80987740159. Csak bátran nem harapok!!!
R. Nórának. Kell a Föld
hogy legyen élet, kell a Nap hogy
legyen fények, kellesz te hogy
boldog legyen az életem.
Üzeneteiteket elküldhetitek a
következő telefonszámra:
+380979031810
vagy
a
nagydobrony@gmail.com email
címre.

A Nagydobrony havilap lehetőséget kínál mindennemű lakossági hirdetésre és reklámra, köszöntőre. Egy apróhirdetés díja 1 hónapra 5 hr. Fényképes köszöntő 10 hr. A reklámok díja: 50 cm2 = 10 hr. A hirdetéseket személyesen a szerkesztőségben lehet feladni, hétfőtől-péntekig 8:00-11:00 óra között.

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