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  Az elmúlt évekhez hasonlóan 2007-
ben is gazdag műsorral készültek a szervezők a 8. 
falunapra. Rengeteg fellépő, külföldi és itthoni 
n e v e s  v e n d é g e k ,  f u t b a l l b a j n o k s á g , 
bográcsfőzőverseny, tűzoltó bemutató, kézműves 
k i á l l í t á s 
tette emlé-
kezetessé 
az idei fa-
lunapot, és 
p e r s z e 
Pitkin po-
énjai, me-
l y e k r e 
visszagon-
dolva még 
ma is mo-
solyog az, aki jelen volt. 

 Megnyitó beszédében Szilvási Zoltán 
polgármester köszöntötte a jelenlévőket és a ven-
dégeket, többek között Anatolij Kolibabát, az 
Ungvári Járási Adminisztráció elnökét, Antal 
Sándort, a területi tanács képviselőjét, Szanyi Bé-
lát, az UMDSZ ungvári járási elnökét, Balog Ti-
bort, Nyírbogdány polgármesterét, Kerekes Mik-
lóst, Ajak polgármesterét.   

 A vendégek köszöntői után fergeteges 

színpadi produkciók vették kezdetüket. Elsőként 
a nagydobronyi Napsugár óvoda kis növendékei 
káprázatták el a nézőket Nagydobronyi Fonó je-
lenetükkel. Az Irgalmas Samaritánus Gyermek-
otthon nem mindennapi tánc-showal kedveske-
dett a közönségnek. A magyarországi Leányfalui 
Szekér Színház társulata „Tök-makk filkó” című 

előadásával nevettette meg a nagyérdeműt.  A 
színpad ezután is vendégszereplőké volt, először 
a  Kisdoronyi Zeneiskola tanárai mutatták be tu-
dásukat,  melyet a derceni Gyöngyösbokréta 
tánccsoport gazdag  műsora követett. A 
nagydobronyi hagyományőrző tánccsoport és a 
teleki műkedvelő csoport közösen adták elő a 
„Nagydobronyi Lakodalmas” című műsorukat ill. 
egyéb táncprodukciókat Hidi Anita vezetésével. 
Végül, de nem utolsó sorban nagy ováció fogadta 

a „Snail brake”-es fiukat, akik mint mindig levet-
ték a lábukról a közönséget akrobatikus brake 
táncukkal. A fellépések záró részében a 
Nagydobronyi Művelődési ház produkcióját te-
kinthették meg a jelenlévők.  

 A színpadi műsorok közben a falunap 
résztvevői nem mindennapi tűzoltó bemutatót 
láthattak. Falunk tűzoltói így próbálták demonst-

rálni rátermettségüket és ügyességüket, jelezvén 
ezzel, hogy mindig számíthatunk rájuk. Szilvási 
Zoltán polgármester oklevéllel tüntette ki a tűz 
harcosait, megköszönve a falu polgárai nevében 
lelkes munkájukat.  

 Nemcsak a színpad körül tolongtak a 

jelenlévők, hanem a lelátó környékén is, ugyanis 
kemény harc dúlt a speciálisan kialakított kis 
futballpályákon a 3. Nagydobrony kupáért. 8 
csapat vett részt a bajnokságon, melyet a 2006-
os bajnok Alvég utca csapata nyert meg ismét 
legyőzve a döntőben a tűzoltók csapatát.  

 A gyönge krumplitermés után, a ma-
gas húsárak ellenére több helyen is megakadt a 
bográcsba való. A több tagú zsűri 7 bográcsgu-
lyásból választotta ki a legízletesebbet. Nehéz 
döntés után Pinte András főztje bizonyult a leg-

jobbnak. 
 Az időjárás egy kis időre ugyan meg-

tréfálta a falunap résztvevőit, de szerencsére 
nem maradt el az esti slágerparti, mely méltó 
befejezése volt az idei falu ünnepnek.  

  

FIGYELEM! 
 A Nagydobronyi Községi Tanács felhívja a lakosok figyelmét a 2007-
es földadó befizetésére. Az adót hétfőtől-péntekig fizethetik be a község-
házán, 8:00 — 16:00 óra között, Katona Anitánál. 

FELHÍVÁS! 
 A Nagydobronyi Községi Tanács felhívja a lakosok figyelmét a sze-
méttelep megfelelő használatára. A szemetet a két bejárati út mentén lehet 
elhelyezni, nem pedig a telepet övező árokba ill. a bejárati utakra. A sze-
méttelepet a tanács ill. az azt környező cégek és vállalkozók fogják fel-
ügyelni.  Azon személyek, akik nem megfelelően, nem a fent leírt módon 
helyezik el a szemetet, 170 hrivnya büntetésben részesülnek. 

  FALUNAP NAGYDOBRONYI MÓDRA 

 Az Ungvári Járási Közigazgatási Hivatal 2007. szeptem-
ber 19-én 15:00 (h. i. sz.) órai kezdettel a Nagydobronyi Művelő-
dési Házban tarja soron következő kiszállásos értekezletét, amely-
re meghívjuk a Nagydobronyi Végrehajtó Bizottság tagjait, a Ta-
nács képviselőit, továbbá a falu aktíváját, magán és állami közin-
tézmények, vállalatok vezetőit, valamint mindazokat a személye-
ket, akiknek kérdésük van a járási vezetőkhöz. 

 
Polgármesteri Hivatal 

FELHÍVÁS! 



GAZDÁLKODÁS 

 Egyes fóliaházakban még javá-
ban terem a tavasszal kiültetett pap-
rika, paradicsom, uborka, míg más 
gazdáknál már az őszi termesztésre 
ültetik a palántákat. A primőr kerté-
szek közül a csökkenő haszon miatt 
egyre többen kényszerülnek a fóliák 
őszi hasznosítására, amely a kedve-
zőtlenebb környezeti tényezők miatt 
nagyobb kihívás a kertészeknek, 
mint a tavaszi termesztés. 
 Ősszel a tél felé haladva, egyre 
kevesebb a fény, rövidebbek a nap-
palok, gyengébb a nap ereje. A ma-
gas páratartalom miatt fokozott mér-
tékben jelentkeznek a gombás és a 
baktériumos betegségek, ezek közül 
csak egyet, a fitoftórás betegséget  
kell megemlíteni, amely néhány nap 
leforgása alatt képes a paradicsomál-
lományt elpusztítani. Szeptember-
ben—októberben gyakrabban tapasz-
talhatjuk az ödémás betegség kiala-
kulását, amelyet nem kórokozó gom-
ba vagy baktérium vált ki, hanem 
magas páratartalom és a kevés fény. 
Ilyenkor a levél fonák oldalán né-
hány milliméter nagyságú vízhólyag-
ok képződnek. Ezek ugyan közvetlen 
veszélyt nem jelentenek a növényre, 
de elősegítik más fertőző betegségek 
nagyobb mértékű kialakulását.  
 Fokozódik a megnyúlás veszé-
lye is. Ezt főleg szeptember végétől 
lehet tapasztalni, amikor vékonyabb, 
gyengébb hajtások képződnek, a 
fürtkocsány ilyen esetben gyakran 
eltörik és a bogyók – víz és tápanyag 
hiányban – aprók maradnak. Célsze-
rű ilyenkor nagyobb adagú kálium-
trágyázással (20-30 %-al több mint 
tavasszal) az EC– szintet megemelni, 
ami mérsékli a fényhiány következ-
tében jelentkező megnyúlást. A 
fényhiány rontja a virágpor csíraké-
pességét, a magas páratartalom pedig 
a virágpor mozgását, a bibére kerü-
lést akadályozza meg azáltal, hogy a 
párától megnehezült pollen nehezeb-
ben repül. Ezért ősszel a huzal moz-
gatásának, vibrátorozásnak, poszmé-
hek telepítésének sokkal nagyobb 
jelentősége van, mint tavasszal.  
 Egyre erősebben kell védekez-
ni az éjszakai lehűlések ellen is. 
Nem csak attól kell tartani, hogy el-
fagy a növény a túl nagy hőmérsék-
let ingadozás rontja a megterméke-
nyülést és fokozza a bogyók felrepe-

dését. Kezdetben csak a szellőzők 
zárásával és nyitásával, később fű-
téssel is próbáljuk az enyhe nagyobb 
nappali és az éjszakai hőmérséklet-
különbséget mérsékelni. Néhány fo-
kos éjszakai-nappali hőingadozás 
kifejezetten kedvező hatású, de ha 
meghaladja a 7-8 ºC-t rontja a meg-
termékenyülést, elősegíti a páraki-
csapódást, és ezzel a betegségek fel-
szaporodását.  
 A gyakran tapasztalható bo-
gyórepedés is a hőingadozásra vezet-
hető vissza. A hideg, merev bogyók 
nem képesek hajnalban a gyökerek 
által továbbított víz fogadására, és 
ennek következtében a kocsány kör-
nyékén  megreped. A jelenség meg-
előzhető kettős takarással, vagy ké-
sőbb a nagyobb hidegek esetén, a 
hajnali órákban fűtéssel.  
 A magas páratartalom követ-
keztében  - ha ahol nem elég intenzí-
ven szellőzetünk - leállhat a táp-
anyagfelvétel, ugyanis a növények 
csak akkor tudnak a talajból tápanya-
gokat felvenni, ha párologtatnak is. 
Magas páratartalom esetén hiába van 
a talaj tápanyagokkal jól ellátva, azo-
kat a növény nem tudja hasznosítani, 
s így a levelek jellegzetes tápanyag-
hiány tünetét mutatják.  
 A kedvezőtlen klimatikus té-
nyezők és a rövidebb hajtatási idő-
szak miatt nem csak ízetlenebb a pa-
radicsom, de lényegesen kevesebbet 
is terem. Ezt a költségeknél és a vár-
ható haszon kialakulásánál messze-
menően figyelembe kell venni.  
 Az őszi hajtatásnál különösen 
oda kell figyelni a botritiszre és a 
szklerotímiára (szürke és fehér pe-
nész). Mint mindig, a betegség kiala-
kulását meg kell előzni. Meg kell 
előzni a páralecsapódást szellőztetés, 
fűtés segítségével. Fertőzött, beteg 
töveket, növényi részeket távolítsuk 
el. Fertőzésveszélyes körülmények 
esetén a vegyszeres védekezést nagy 
permetlémennyiséggel végezzük. 
Felhasználható készítmények: 

 Romilan FL - 1,0 kg/ha 

 Rovral 29 FW - 2,0 l/ha 

 Sumilex 50 WP 0,8 kg/ha 

 

Őrhidi László 

Ősszel nehezebb 
 A u g u s z t u s  1 8 - á n  a 
nagydobronyi falunap alkalmából 
megrendezésre került 
a nagydobronyi ifjú-
sági kupa bajnokság. 
 Az 1995-96-os 
korosztályok mérték 
össze tudásukat. A 
tornán részt vett a 
Kijevi 15-ös számú 
sportiskola első és 
második csapata, a 
munkácsi sportiskola 
csapata, az ungvári sportiskola csa-
p a t a ,  B a r a n ya  c s a p a t a  é s 

Nagydobrony csapata. A torna nagy 
küzdelmet hozott, ahol fődíj várta a 

győztest. A Kijevi 
25-ös sportiskola 
kapta a kupát, 
Nagydobrony csa-
pata lett a máso-
dik, Munkács ifjai 
pedig a harmadik 
helyen végeztek. 
A gyerekek na-
gyon jól érezték 
magukat, remél-

jük évente megrendezésre kerülhet 
nálunk a bajnokság. 

Ifjak futballtornája 

 Augusztus 18-án nem minden-
napi eseményre került sor falunk éle-
tében. Vaszilcsenkó Róbert, a 
nagydobronyi tanács képviselője, 
saját labdarúgó pályát épített, mely-
nek hivatalos megnyitóján a képvise-
lőtestület tagjai, vállalkozók és fut-
ballrajongók vettek részt. 
  A megnyitó után öregfiúk( 36 
év fölött) és fiatalfiúk (36 év alatt)  
mérkőzésére került sor. Szoros küz-

delem zajlott a pályán, mely 10-10-
es döntetlennel ért véget. A meccs 
utáni nyúlbográcsos közben minden-
ki dicsérte a tulajdonos kezdeménye-
zését, önfeláldozó munkáját.  
 Reméljük ezen a pályán egyre 
több gyerek fogja elsajátítani a lab-
darúgás fortélyait és egyre több ra-
jongó fogja megtalálni a szórakozás 
lehetőségét a futballban.  

  Megkezdődött az őszi 
járási labdarúgó bajnokság. Az első 
f o r d u l ó b a n  c s a p a t u n k 
O r o s z k o m o r ó c r a  l á t o g a t o t t 
(augusztus 26-án), ahol az ifjak 2:0-
s, a felnőttek pedig 3:0-s  vereséget 
szenvedtek. A mérkőzések időpont-
jai a következők: 

 
Szeptember 2. 

Nagydobrony-Szerednye 
 

Szeptember 9. 
Nevicke- Nagydobrony 

 
Szeptember 16. 

Nagydobrony - Nagyláz 
 

Szeptember 23. 
Alsószlatina - Nagydobrony 

 
Szeptember 30. 

Csap - Nagydobrony 

 
Október 7. 

Nagydobrony - Kincses 
 

Október 14. 
Kamjanica - Nagydobrony 

 
Október 21. 

Nagydobrony - Dubrivka 
 Reméljük 
a nagydobronyi 
csapat jó helye-
zést fog megsze-
rezni a bajnok-
ság befejeztével, 
melyhez nagy-
ban hozzájárul a 
szurkolók lelke-
sedése és a foci-
meccsek látoga-
tottsága.  

Újra járási bajnokság 

Saját futballpálya 

 Exkluzív esküvői és estélyi ruhák kiegészítők eladá-
sa és kölcsönzése. 

 Esküvői sminkelés, esküvői fotók készítése.  
Cím: Ungvár, Korzó u. 13/4. Tel: 80501765886. 

 
Виготовлення, прокат та продаж ексклюзивних 
весільних та вечірних суконь та аксесуарів. 

 Підбір весільного макіяжу, весільна фотозйомка. 
Адреса: м. Ужгород, вул. Корзо, 13/4. Тел. 

80501765886. 

A Prominvesztbank új betéti formát kínál hrivnyában és valutában 1 éves 
futamidőre: 

A betét éves kamata 11 - 13,5% -hrivnyában, külföldi valutában 7-10,2%. 
    

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! 



Események, köszöntők, hirdetések 

KöszöntőkKöszöntőkKöszöntőkKöszöntők    
A Nagydobronyi Községi Tanács ezúton szeretné  
köszönteni  közelgő születésnapja alakalmából  

Katona ErzébetetKatona ErzébetetKatona ErzébetetKatona Erzébetet    
a Nagydobronyi Községi Tanács munkását, 

Nagy ErikátNagy ErikátNagy ErikátNagy Erikát    
a Nagydobronyi Községi Tanács könyvelőjét, 

valamint    
Badó József,Badó József,Badó József,Badó József,    
Baksa János,Baksa János,Baksa János,Baksa János,    
Balog SándorBalog SándorBalog SándorBalog Sándor    

  utcaképviselőket. 
Kívánnak számukra erőt, egészséget, sikerekben gazdag, hosz-

szú boldog életet. 

Születtek:  
Hidi Zoltán (Kucsárka 14) 

Balog Beatriksz (Kisdobronyi 80) 
Kotyik Amina (Tavasz 27) 
Oláh Szintia (Sumnaja 68) 

Szanyi Szabolcs (Micsurin 4) 
Szántó Boglárka (Kisdobronyi 49) 

Badó Evelin (Petőfi 42) 
Molnár Dominika (Csapajev 10) 

 

Elhaláloztak: 
Ráti János (Vásártér 19) 

Anyakönyv (Augusztus) 

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.  

 
Hajhosszabbítás hőillesztési 

technológiával.  
Dúsítás, melírozás és hosszab-

bítás egy eljárással.  
 

Érdeklődni lehet a 
80971821982-es számon. 

  
 Fodrászcikkek, kozmeti-
kai és műköröm alapanyagok 

kereskedése.  
 

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

Nagydobronyi Községi Tanács kötelékén belül 2007. szeptemberé-
ben 4 esküvőre kerül sor. 

 2007. szeptember 1-én  
Lőrinc Ferenc (Csongor út 39sz.) 

és 
Balog Mária (Kucsárka u. 12 sz.)  

köti egybe életét. 
 

2007. szeptember 1-én 
Komonyi Aladár (Kisdobrony,  

Petőfi u. 72 sz.) 
és 

Molnár Ilona (Kisdobronyi út 121 sz.) 
köti egybe életét. 

 
2007. szeptember 8-án  

Szanyi Sándor (Kistemető u. 11 sz.) 
és 

Balog Krisztina (Sport u. 16 sz.) 
köti egybe életét. 

 
2007. szeptember 15-én  

Noshogya Attila (Tavasz u. 44 sz.) 
és 

Hidi Csilla (Gagarin u. 18 sz.) 
köti egybe életét. 

 
Ezúton szeretne a tanács sok boldogságot kívánni a leen-

dő házasok számára. 

„Sorsunk egybeforr, 
együtt megyünk tovább, 
az élet viharában Te vigyázol reám. 
Köszönöm,hogy szeretsz, 
s hogy hiszel nekem, 
hogy megosztod az életed velem.” 
(Vörösmarty) 

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 gyerek-
ruhák széles választékát kínáljuk.  
 Ugyanitt működik virágüzletünk, ahol menyasszonyi– és alkalmi 

csokrokat, kitűzőket és autódíszítést is vállalunk. 
Címünk: Beregszászi járás,  
Bátyú, Vasút út 39. 
Tel: 8(241)49-3-38 
Mobil: +380976157675 
 
Márkus Éva. 

Házasságkötésük alkalmából köszönti   

Szanyi M Sándort és Balog Krisztinát Szanyi M Sándort és Balog Krisztinát Szanyi M Sándort és Balog Krisztinát Szanyi M Sándort és Balog Krisztinát     
nagybátyja , Szanyi M András és annak családja.  

Ezúton kívánnak számukra sok boldogságot, sikerekben gazdag életet. 
 

„A boldogságot nem lehet ajándékba kapni, 
Egyetlen titka: adni, mindig csak adni, 

Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet, 
És sok, sok önzetlen, tiszta szerelmet.” 

/Goethe/ 

 Molnár Eszter-Edina augusztus 26-án ünnepelte 2. születésnapját. Ez alkalomból 
köszönti őt édesanyja, édesapja, nagyszülei, dédszülei, 

nagynénjeék és Laci keresztapja. 
„Két éve már, hogy te megszülettél, 

a mi drága kincsünk, napsugarunk lettél. 

Hétköznapjainkat bearanyoztad, 

családunkba a fényt, boldogságot hoztad. 

Drága szemefénye lettél anyukádnak,  

szíve, büszkesége az édesapádnak.  

S mi nagyszülők, még a percet is áldjuk,  

mikor téged kis unokánkat karjainkba zárunk. 

Imádkozunk szüntelen,  

hogy áldjon meg az Isten erővel, 

egészséggel drága kicsi kincsem.” 

Humorsarok 
 

Találós kérdés: 
- Falusi üzlet, 3 betű! 
- ???? Bót. 

••• 
- Melyik kecske szűz a havasokban?  
- ???  
- Amelyik gyorsabban fut, mint a pász-
tor.  

••• 
Két farmer támaszkodik a két birtokot 
elválasztó kerítésen és beszélgetnek.  
- Te komám, dohányoznak a teheneid?  
A másik egy fél órát tűnődik, majd vá-
laszol:  
- Nem.  
Most a kérdezőn a gondolkodás sora, 

majd fél óra múlva újra megszólal:  
- Akkor kigyulladt az istállód.  

••• 
– Mondd Juditka, milyen férjjel áldott 
meg az Isten?  
– Rosszal! Olyan, mint maga az ördög!  
– Szarva is van?  
– Lesz!  

••• 
- Jean, kössön csomót az anyósomra!  
- Miért uram?  
- Sárkányt akarok eregetni...  

••• 
Bemegy egy öregember a kocsmába. 
- Kérek fél liter bort! 
- Vöröset, vagy fehéret? 
- Tökmindegy, vak vagyok. 



 
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 = 20 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 
• Rönkfaházak és gyerekcsúszdák minden méretben és mennyiség-
ben, a megrendelő igényei szerint. (Szín, típus, stb.).  

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Volt kőkorszak – lett rönkkorszak! 


