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MEGRENDEZÉSÉRE. 

- A RENDEZVÉNY PROGRAMJA: 
13:00:13:00:13:00:13:00: Megnyitó. A résztvevők és vendégek köszöntése. 

SZÍNPADI MŰSOR: NépdalSZÍNPADI MŰSOR: NépdalSZÍNPADI MŰSOR: NépdalSZÍNPADI MŰSOR: Népdal----    és néptáncés néptáncés néptáncés néptánc----    és más bemutatók. Fellépők:és más bemutatók. Fellépők:és más bemutatók. Fellépők:és más bemutatók. Fellépők: 

A CÓK-MÓK bábszínház  

A derceni hagyományőrző együttes  

 A Kisdobronyi Művészeti Iskola  

 A Nagydobronyi Középiskola hagyományőrző csoportja 

 Az Irgalmas Samaritánus Gyermekotthon  

A SNAIL-BRAKE   

    SportprogramokSportprogramokSportprogramokSportprogramok  (Kispályás utcafoci bajnokság, kötélhúzás) 

(A sportprogramokra benevezni Szilvási Zoltán polgármesternél 
lehet. ) 

    

Versenyek:Versenyek:Versenyek:Versenyek:    

Krumpliságok (a kolompérral készült) finomságok elkészítése 
(Fődíj: egy láda sör). 

Várjuk a különleges formájú krumplikat vagy annak fotóját, akár 
kinyomtatva, akár email-en (nagydobrony@gmail.com). A legkü-

lönlegesebbek díjban részesülnek.  
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A jó szórakozásról a PARTY DISCO gondoskodik (illetve a büfék).A jó szórakozásról a PARTY DISCO gondoskodik (illetve a büfék).A jó szórakozásról a PARTY DISCO gondoskodik (illetve a büfék).A jó szórakozásról a PARTY DISCO gondoskodik (illetve a büfék).    

  

Rendezvényünkre szeretettel várunk minden érdeklődőt!  

Jó szórakozást, kellemes időtöltést és kikapcsolódást kívánunk. 

 M e g y e -
szerte kezdetét 
vette az aratás, a 
f ö l d m ű v e s e k 
nagy idénymun-
kája, amikor el-
dől, mennyi ke-
n y é r n e k v a l ó , 
takarmánygabo-
na, vetőmag ke-
rül a magtárak- 
ba.  
Nagydob r on y 
határában is fel-
tűntek a gabona-
betakarító gépek. Elsőnek az árpát kezdték el learatni, melyből közepes 
termés van az idén, tudtuk meg Nagy Ferenc gazdálkodótól, aki 30 ha-on 
termelt idén árpát. Az árpa termésátlaga ugyanis ez évben kb. 22 mázsa 
hektáronként.  
  
 — Milyen termés várható az elsőszámú kenyérgabonából? 
 — A búza termésátlaga természetesen jóval nagyobb lesz mint 
az árpáé, sőt a tritikale még jobbnak ígérkezik. Viszont ez nem minden 
földterületre általánosítható. Ott ugyanis, ahol elmaradt a műtrágyázás, 
vagy nem jó minőségű volt a vetőmag, gyenge termésre számíthatunk. 
Az időjárás voltaképen nem volt rossz az ősziekre, csak most a betakarí-
tásnál van egy kis gond az esővel, de ez szinte minden évben így van. 
Elmondható, hogy jó búzatermésre számíthatunk, lesz elegendő kenyér-
nekvaló. 
 — Mi a helyzet a gépparkkal? Sikerült előkészíteni a kombájnokat? 
 — Gépeink vannak szépszámmal, sikerült is kijavítgatni mind a 4 
kombájn, de sajnos nincsenek megfelelő munkások. Az idősebbek kiöre-
gedtek, a fiatalabbak pedig nem tudták kellőképpen megtanulni a gépek 
kezelését, bár lehet, hogy nem is akarták, vagy akarják. Holott egy kom-
bájnos, ha működik a gép és jó az idő, teljesítményétől függően napi 150
-250 hr-t is megkereshet.  
 — Önök csak a saját gabonájukat aratják vagy más kisebb gazdák 
termésének betakarítását is elvállalják? 
 — Természetesen elvállaljuk, jelenleg is dolgozik már egy gépünk 
más gazdák földjein. Remélhetőleg nem lesznek gondok a betakarítással 
és mindenkinek időben haza kerül a termése. 
 Úgy néz ki termés lesz, de még hátra van a tárolás. A frissen aratott 
és tárolt búza légszáraz állapotban is él, tovább lélegzik. Ezért állandóan 
ellenőrizni kell a termény hőmérsékletét, mert a tartós melegedés és a 
nedvesség hatására minőségi károsodás következhet be.  Egyébként a 
tárolás elején a búza 5-6 hét alatt utóérik és ezzel nagymértékben javul 
az ipari minősége is. Ezért a tárolás akkor kedvező az utóérésre, ha a 
nedvességtartalom nem több 14-15 %-nál. Legajánlatosabb betonból 
vagy fémből készült gabonasilókban tárolni. 

HIRDETMÉNY! 
 A Nagydobronyi Középiskola felvételt hirdet a 2007-2008-
as tanévre az első osztályba, azon gyerekek számára, akik 2007. 
szeptember 1-ig betöltik a 6. életévüket. 
 Jelentkezni az iskola titkárságán lehet minden hétköznap 8-
tól  11-óráig.  
A jelentkezéshez szükséges iratok: 
• a gyerek keresztlevele 
• orvosi igazolás 

FELHIVÁS! 
Az 1987-ben végzett nagydobronyi diákok 20 éves találkozót 

szerveznek. A találkozó időpontja 2007. augusztus 11. 
 Helyszín a 3 Ász.  

Az érintettek jelentkezhetnek a következő szervezőknél:  
A osztály: Úr Gizella (714-245) 

B osztály: Verba Erika  
C osztály: Pinte Mária (714-070). 



Szemezgető 

 Az áprilisi számunk-
ban beszámoltunk a SERO 
alapítvány kérvényéről, 
mely szerint bérbe szeret-
nék venni a volt „PMK” 
étkezde felső szintjét. Alig 
telt el két hónap és az épü-
let tetőszerkezete ki lett 
javítva. Sőt mi több, már 
előadások zajlanak a felső 
szinten. Az alapítvány cél-
jairól, programjairól kér-
deztük Kupás Gizellát, az 

alapítvány megalapítóját. 
— Mi az alapítvány létrehozásának célja? 
— Az alapítvány nevét is céljaink szerint válasz-
tottuk, mely latin szó és magvetőt jelent. Mivel a 
fiataloké a jövő, szeretnénk magunk mögött hagy-
ni valamit, jó magot vetni, a fiatalokat Isten útjára 
terelni, hogy a hit vezérelje életüket. Az élet örök, 
ha meghalunk nem egy pont van életünk után, 
hanem egy kettős pont, melynek folytatása van. 
Nem mindegy, hogy hol és hogyan folytatjuk. Eb-
ben a rövid földi életben olyan magot szeretnénk 

vetni, amely örökre szól. Tehát fel szeretnénk ka-
rolni a fiatalokat, teaesteket, előadásokat és más 
programokat szeretnénk szervezni számukra, 
hogy tartalmasan töltsék el szabadidejüket. Ren-
geteg célunk, elképzelésünk van, melyeket szeret-
nénk megvalósítani.  
 Az alapítvány törvényesen nemrég alakult 
meg, viszont csaknem egy éve szervezünk már 
különböző programokat, csendes napokat, kirán-
dulásokat a fiatalok számára.  
 Az alapítvány másik fontos célja és feladata 
a keresztény irodalom terjesztése, ugyanis nem 
mindegy mit hintünk az emberek szívébe. Már 
saját lapunk is van a „Magvető”, melyből kiadtuk 
a próbaszámot.  
— Hány tagja van az alapítványnak, kik látogat-
ják a rendezvényeket? 
— Az alapítványnak néhány fő alapító tagja van, 
viszont a rendezvényeket egyre többen látogatják. 
Nagy az érdeklődés utána, sokan ellátogatnak más 
falvakból is. Továbbá programjainkon részt vesz-
nek a gyermekotthon lakói is, akik szívesen jön-
nek és nagyon jól érzik magukat.  
— Egyelőre milyen programok vannak? 

— A múlt héten előadást szerveztünk, külföldi 
előadókkal, melyre sokan ellátogattak. Vendé-
günk volt már például Győri József, a Debreceni 
Református Gimnázium igazgatója, és többen a 
Sárospataki teológiáról is. 
  A fiatalok gyakran összegyűlnek akár csak 
beszélgetni, vagy egy vetítésre, s erre most már 
van saját termük, épületük. Most például színda-
rabot tanulnak, melyet a július 7-i teadélutánon 
fognak bemutatni.   

  
Életút 

Ifjú korodba már keresd a te Istenedet, 
Igéje adjon hitet, békességet szívednek! 
Együtt fogsz élni az Úrral örömben, 
A Szentlélek segít, hogy megmaradjon a hitben. 
A Krisztusban élni békével úgy lehetséges, 
Ha szíved békével teli és az igére éhes. 
Mivel naponta táplálod tested, 
Az igével ápolod ifjú lelkedet. 
A szíved pedig örülni fog nagyon, 
Hogy Istennel élsz egy akaraton. 

-S.F.- 

SERO - Alapítvány a fiatalságért 

 A növényvédelmet sokan haj-
lamosak úgy leegyszerűsíteni, hogy 
a károsító felismerésével kezdődik, 
a megfelelő szer kiválasztásával 
folytatódik és a kezeléssel befejező-
dik. Ez a recept gyakran nem nyújt 
elegendő biztosítékot az eredményes 
védelemhez. Hogy ez az egyszerű 
séma a termelők fejében mégis 
mennyire így rögzül, azzal nap mint 
nap találkozom. Tanácsadói tevé-
kenységem tapasztalata szerint a 
leggyakoribb kérdés a termelő ré-
széről egy számára új károsító fellé-
pésekor: mi a legjobb „szer” elle-
ne?; és milyen gyakran kell vele 
permetezni?, de a legritkább esetben 
kérdez rá arra, hogy milyen perme-
t e z ő g é p p e l ,  m e k k o r a 
lémennyiséggel és milyen más 
vegyszerrel együtt ajánlatos vagy 
lehetséges a kijuttatása. 
 Szinte minden permetezéskor  
felmerül a „keverhetem-e X szert Y-
nal, esetleg Q-t tehetek-e még mellé, 
és tapadásfokozó vagy nedvesítő 
kell-e vajon?” tartalmú kérdést. E 
témakörben viszonylag kevés írás-
beli útmutató jelenik meg és ennek 
következménye a sokszor tapasztalt 
tanácstalanság és hibás, hatástalan 
vagy károkat okozó permetezés. 
 A permetlé több komponens-
ből való elkészítése egyszerű fela-
dat, mégis érdemes az ezzel kapcso-
latos szabályokat áttekinteni: 
- csak akkor készítsünk tankkeveré-
ket, ha az elkerülhetetlen (ha van 
gyári kombináció, azt használjuk). 
- olvassuk el a használati utasítás 
technológiai és keverési ajánlásait. 
- gyomirtószerrel rovar- és 
gombaölőszert ne keverjünk. 
-   az olajos szereket és a bordói le-

vet mással ne keverjük. 
-    lágy vizet használjunk 
-  a víz hőmérséklete közelítse a per-
metezendő növény hőmérsékletét. 
-  mindig mérjük ki a szükséges 
szermennyiséget (dózis számítás!). 
-  végezzünk keverési próbát. 
- az elkészült permetlevet minél 
előbb használjuk el (még aznap). 
- élelmiszeres göngyölegbe soha, 
még átmenetileg se tartsunk nö-
vényvédő szert vagy permetszert. 
 
 Ehhez hasonlóan foglaltam 
össze a kombinált permetlevek elké-
szítésének menetét is: 
- a por alakú szerből mindig készít-
sünk törzsoldatot. 
- a szükséges vízmennyiség 2/3-át 
öntsük a permetlétartályba. 
-  öntsük a törzsoldatot a tartályba. 
-  a többi szert keverjük el a tartály-
ban (a helyes sorrend: folyékony-
szer + mikrogranulátum + levéltrá-
gya + nedvesítőszer). 
-  öntsük fel a teljes lémennyiségig a 
tartályt és biztosítsuk a permetlé ál-
landó keveredését. 
-  a munka– és élelmezés– egészség-
ügyi előírásokat tartsuk be. 
 
 Gyakori és gyakran nehezen 
kezelhető a gazdálkodók számára a 
dózis megállapításának problémája 
akkor, ha a gomba-, rovarölőszer 
adagját hektárra kivetítve adják meg 
(a gyomirtókét mindig területegy-
ségre kell!) és a termelő ehhez ké-
pest kis területen (házi kertben vagy 
hajtatóházban) és kijuttatáskor rá-
adásul irányítottan permetez 
(szórópisztollyal vagy háti géppel). 
 A jó megoldás az lenne, ha 
azoknál a szereknél, ahol lehetőség 

van az ilyen felhasználásra a hasz-
nálati utasításban minden esetben 
mindkét (tehát a %-s és területegy-
ségre vonatkozott) dózis is szerepel-
ne, a használandó lémennyiséggel és 
kijuttatási javaslattal együtt. Bonyo-
lítja a helyzetet, hogy a megkívánt 

mértékű fedettséget 
biztosító lémennyiség 
erősen függ a növény-
állomány lombfelületé-
n e k  n a g y s á g á t ó l 
(hajtatás, kordonos 

uborka stb.). 
 A gomba, rovarlőszereknél, ha 
a szántóföldi viszonyokra vonatkozó 
kg illetve liter/ha  dózist és a java-
solt lémennyiséget is megadják, ak-
kor ebből házkertben, hajtatásban 
kell a %-s koncentrációt visszaszá-
molni és erre a koncentrációra beál-
lított permetlével kell kezelni, a 
lombfelület nagyságához igazított 
lémennyiséggel (kétszeres levélfelü-
letre dupla lémennyiség, és így eh-
hez dupla vegyszer). Ez persze nem 
vonatkozik a hideg- és melegköd 
képző berendezésekre. 
 A permetszerek keverhetősé-
géről megállapíthatjuk, hogy a fel-
lelhető keverhetőségi táblázatok 
csak esetleges értékűek a használat-
ban lévő szerek, lombtrágyák stb. 
nagy számából kifolyólag. Így az a 
legbiztosabb, ha a keverési próbát 
magunk végezzük el azokkal a sze-
rekkel, amelyeket egy menetben 
szeretnénk kijuttatni. 
 Egy átlátszó edényben készít-
sünk a por alakú szerből, a folyé-
kony szerből, a lombtrágyából, 
egyéb adalékból olyan koncentráci-
ójú oldatot, amilyennel permetezni 
szeretnénk. Hagyjuk egy órát állni 

és vizsgáljuk meg látható-e: 
- csapadékképződés 
- rétegződés 
- ülepedés 
Ha a fenti változások nem figyelhe-
tőek meg, akkor a kiválasztott sze-
rek egy menetben kijuttathatóak. 
 A keverési próba egyes nö-
vényvédő szerek fizikai összeférhe-
tőségéről nyújt csak tájékoztatást, de 
semmit nem mond a keverék bioló-
giai együtthatásáról. Általánosság-
ban azt mondhatjuk, hogy a szerek 
együtt kijuttatva leggyakrabban egy-
mástól függetlenül kifejtik hatásukat 
a megcélzott károsítóra, de gátolhat-
ják is egymást. 
 A törzsoldat készítés nem 
szükséges mindegyik formulációnál, 
ugyanis a por alakúak (WP, W,SP 
jelzésűek) kivételével a szerek köz-
vetlenül a permetlétartályban is ma-
radéktalanul feloldhatók. 
 Több szer együttes kijuttatásá-
nál az egyes bekevert szerekre vo-
natkozó munka– és élelmezés - 
egészségügyi várakozási idők közül 
a leghosszabb megszabott időtartam 
az irányadó. 
 A 
szükséges 
v é d ő f e l -
szerelésre 
hasonló a 
szabály: az 
e l ő í r t a k 
közül min-
dig a leg-
n a g y o b b 
v éd e lme t 
nyújtó vé-
dőfelszerelés használandó. 
   

Őrhidi László  

Permetezzünk hatékonyan! 

Jézus mondja: 
„Én vagyok az ALFA 

és az OMEGA”. 



Események, köszöntők, hirdetések 

KöszöntőkKöszöntőkKöszöntőkKöszöntők    
A Nagydobronyi Községi Tanács ezúton szeretné  
köszönteni  közelgő születésnapja alakalmából  

Szilvási Zoltánt, Szilvási Zoltánt, Szilvási Zoltánt, Szilvási Zoltánt,     
a Nagydobronyi Községi Tanács polgármesterét, 

Fehér Évát,Fehér Évát,Fehér Évát,Fehér Évát,    
a Nagydobronyi Községi Tanács könyvelőjét, 

Ráti Ildikót, Ráti Ildikót, Ráti Ildikót, Ráti Ildikót,     
a Nagydobronyi Községi Tanács ügyintézőjét,   

valamint a  következő képviselőket:  
Bátyi Jánost, Bátyi Jánost, Bátyi Jánost, Bátyi Jánost,     

Visnyicsenkó Angélát, Visnyicsenkó Angélát, Visnyicsenkó Angélát, Visnyicsenkó Angélát,     
Ráti Kálmánt, Ráti Kálmánt, Ráti Kálmánt, Ráti Kálmánt,     
Gönczi Lászlót, Gönczi Lászlót, Gönczi Lászlót, Gönczi Lászlót,     
Misák Zoltánt.Misák Zoltánt.Misák Zoltánt.Misák Zoltánt.    

Kívánnak számukra erőt, egészséget, sikerekben gazdag, hosz-
szú boldog életet. 

Születtek:  
Hidi Barbara (Csapájev u. 8) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Elhaláloztak: 
Molnár Borbála (Alvég u. 23) 
Badó Sándor (Kisdobronyi u. 36) 
Papp Klára (Sumna u. 8) 
Fejes István (Kisdobronyi u. 25) 
Hadar Zoltán (Csongor u. 93) 
Vinda Ferenc (Tábla u. 60) 
Balog Erzsébet (Vásártér u. 10) 
Ferencsik László (Kékpatak u. 35) 
Hidi Erzsébet (Csongor u. 37) 
Buda Tünde (Petőfi u. 48) 

Anyakönyv (Június) 

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 kimuta-
tás, személyigazolvány, adószám, munkakönyv, kezes.) 

 
 
Részletes tájékoztató: Nagydobrony,  Kisdobronyi út 137 sz.  
A Prominvesztbank fiókintézete. 

Hozzon jövedelmező és jó döntést! 

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, gáztűzhelyek 

kedvező áron, garanciával.  
 

Újdonság: digitális fényképezőgépek, kamerák! 
 

Kisdobronyi út: 131 (5. üzlet, 2. emelet) 
A telefonok javítását is vállaljuk.  

Kedves házasulandó fiatalok! Kedves érdeklődők és leen-
dő ügyfeleink! 

 
 Megnyitottuk új esküvői ruhaszalonunkat Bátyúban. Menyasszonyi 
ruhák a legújabb divat szerint megvásárolhatók és bérelhetők a legkedve-
zőbb áron. Menyecskeruhák, koszorús– és kísérő– valamint báli– és gye-
rekruhák széles választékát kínáljuk.  
 Ugyanitt működik virágüzletünk, ahol menyasszonyi– és alkalmi 
csokrokat, kitűzőket és autódíszítést is vállalunk. 

 
 
Címünk: Beregszászi járás, Bá-
tyú, Vasút út 39. 
Tel: 8(241)49-3-38 
Mobil: +380976157675 
Márkus Éva. 

 Az ungvári járási 
bajnokság első fordu-
lója véget ért. Az 
utolsó öt mérkőzés a 

következőképpen ala-
kult:  

Május 27. 

Nagydobrony FK — Kamjanica 
„Kárpáti” 

Ifjak: 0:2    Felnőtt: 2:0 
 

Június 3. 

Kincses „Szokol” — Nagydobrony 
FK 

Ifjak: 5:0  Felnőtt: 1:0 
 

Június 10. 

Nagydobrony FK — Csap 
„Lokomotív” 

Ifjak: 0:1  Felnőtt: 0:3 
 

Június 17. 

Nagydobrony FK — Alsószlatina 
„Kupelj” 

Ifjak: 7:2  Felnőtt: 1:0 

 
Június 24. 

Ungtölgyes FSK — Nagydobrony 
FK 

Ifjak: 0:2  Felnőtt: 3:1 
 

 A jelenlegi állás szerint felnőtt 
csapatunk a 7. helyen áll a ranglis-
tán.  
 A második forduló megkezdé-
se előtt, július 15-től az Ungvári Já-
rási Kupa selejtező mérkőzéseire ke-
rül sor.  Nagydobrony válogatottja 
Cservona, Eszeny és Salamon csapa-
taival került egy csoportba. Az cso-
port első helyezettje kerül be az elő-
döntőbe. A Járási Bajnokság máso-
dik fordulója csak 
a kupa befejezté-
vel folytatódik.  

Ismét csak a középmezőnyben 

Tréfahasáb 
Találkozik reggel két szomszédasz-
szony. Mivel egész éjjel esett az 
eső, így szól az egyik a másikhoz: 
- De jól esett az éjjel. 
Mire a másik: 
- Mit tagadjam, nekem is. 
 
Két skót találkozik. Mondja az 
egyik: 
- Adjál egy cigit! 
- Nem adok. 
- Oké, akkor rágyújtok a magamé-
ból, de megadod! 
 
Két horgász beszélget: 
-Na, mit gondolsz, hány kilós a hal, 
amit fogtam? 
-A fele… 
 
Hogyan lehet a Trabi gyorsulását 
lemérni?  
- Naptárral.  
 
Halló, rendőrség? Ellopták a kis 
Polskimat. Reggelre csak az autó 
takaróját találtam meg a parkolóban.  

- És mondja, jól kirázta azt a taka-
rót?  
 
Ön dönt: iszik vagy vezet! De egy-
szerre a hármat ne csinálja!  
 
Milyen az abszolút állati férj? 
- ??? 
- Lófogú, pókhasú, harcsabajszú, 
halvérű izompacsirta.  
 
Ki az abszolút szemét?  
- Aki egy törpétől megkérdezi, mi 
leszel, ha nagy leszel!! 
 
A legyek fociznak az asztalon, és az 
egyik elmegy vécére. Mikor vissza-
jön, látja, hogy a többiek görcsbe 
rándulva fekszenek az asztalon. 
- Hát itt meg mi történt? 
- Lefújták a meccset. 
 
Brezsnyev és Koszigin utaznak haza 
Nasszer temetéséről. Brezsnyev 
megszólal: 
- Te Alekszej! Láttad Nasszer kezén 
azt a szép aranyórát? 
- Nem, mutasd! 

Hajhosszabbítás hőillesztési 
technológiával. Dúsítás, 

melírozás és hosszabbítás egy 
eljárással.  

 
Érdeklődni lehet a 

80971821982-es számon. 

Fodrászcikkek, kozmetikai és 
műköröm alapanyagok keres-

kedése.  
 

Kisdobronyi út 131 szám, 7. 
üzlet, II. emelet (a fehérneműs 

fölött).  



 
Lapalapító és fenntartó:  

Nagydobronyi Községi Tanács 
 

Főszerkesztő: Szanyi-Szabó Béla 
Szerkesztő-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 kö-
szöntő 10 hr. A reklámok díja: 50 cm2 = 10 hr. A hirdetéseket személyesen a szerkesztőségben lehet feladni, hétfőtől-péntekig 8:00-11:00 óra között. 

Apróhirdetések 
Lakodalmi edények és evőeszközök 

kölcsönzése.  
Nagydobrony, Tavasz u. 27 sz. Tel:714-

022 (80977001037). 
  
Igazolványképek készítése bármilyen mé-

retben!  
Községháza II. emelet (balra).  

Hétfőtől-péntekig  (kizárólag délelőtt) 
8:00 – 11:00 

       
 

  Vetőmagok nagy választékban kapha-
tóak, Tavasz u. 27 sz. alatt.   
Tel: 714-022. 

      
Lakodalmak, események, estek fotózá-

sa, videózása, hangszerelése.  
Le ne késen megrendelni bennünket! 

(Mindhárom szolgáltatásunk megrendelése 
esetén kedvezményt nyújtunk!) 
Szanyi-Szabó B.  Ady E. u. 35. 

  
 Lakóház eladó Eszenyben a Petőfi 
út 21 sz. alatt  (21 ár privatizált földterü-
let). 
 Érdeklődni a következő telefonszá-
mon lehet: 80509135084. 

 
Családi ház eladó a Felvég (Kun Béla) u.  

35 sz. alatt. 
Érdeklődni a 80966233828-as telefonszámon 

lehet. 
 

Kifogástalan állapotban lévő zongora eladó. 
Ár megegyezés szerint. Érdeklődni a 714-254

-es számon lehet. 
 
 

Az Alvég 10-11 számok alatti, régi típusú 
házak eladók. Érdeklődni a következő mobil-

számon lehet: 80965599229. 
Katona Béla. 

 

Állami bejegyzési bizonylat ZT № 416/08 21-
.07.2006 

Ofszetnyomás egy nyomdai ív. Példányszám 1300. 
A számot kinyomtatta a VAT „Patent”.  
A lap ingyenesen jelenik meg havonta. 

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: 380966217206 

A Nagy Kft. (fűrészüzem) 
 a Tanya út 6-7. szám alatt 

fűrészárút kínál minden minőségben,  
formában és mennyiségben.  

 
 
 

A hét minden nap-
ján az önök rendel-

kezésére állunk.  
 

Külföldre történő 
fuvarozást is válla-

lunk! 
 

Bútorok rendelésre: 
konyhába, nappaliba, hálószobába, gyerekszobába 

óriási színválasztékkal, 
Computer-, Tv-, íróasztalok. 

 

Kisdobronyi út 116 szám alatt.  

Zazulics László       Tel: 80987714765 
 

Szatmári István 
Ajtók és ablakok rendelésre 

Jó minőségű tápok valamint takarmányok nagy választék-
ban és jó áron 

(csirke, nyúl és malactáp). 
Érdeklődni lehet: 

Nagy Ferenc 
Éger u. 50 sz. alatt  Tel: 714 - 225 

Mobil:80968503777 
 

 
Nagy tétel esetén házhozszállítás! 

 
 
 

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

 Mobil: 
80501571562. 

 Növényvédő szerek nagy vá-
lasztékban, valamint lombtrágyák 
kis– és nagy kiszerelésben eladók a 
Petőfi út 17 sz. alatt  

Góré Istvánnál. 

MŰTRÁGYA ELADÓ! 
Ingyenes felvilágosítás a fehér, piros, szürke és egyéb fajta 

műtrágyák célszerű felhasználásáról.  
Szűcs Emil, Sport u. 1.  

Tel: 714-398  

Az UNIFA Kft. (lambéria cég) a következőket kínálja a kedves érdek-
lődőknek: 

 

• 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. 
• Rönkfaházak és gyerek-
csúszdák minden méretben és 
mennyiségben, a megrendelő 
igényei szerint. (Szín, típus, 
stb.).  

 

Tegye egyedivé általunk lakását és Tegye egyedivé általunk lakását és Tegye egyedivé általunk lakását és Tegye egyedivé általunk lakását és 
kertjét.kertjét.kertjét.kertjét.    

 


