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  A múlt havi számunkban adtunk hírt az Ajak - Nagydorbony testvér-
települési kapcsolat megszületéséről. A testvértelepülési kapcsolat első rendezvénye volt a 
két település öregfiúk csapatának az összecsapása. Ennek visszavágójára kerül sor novem-
ber 3-án a Nagydobronyi futballpályán, melyre minden értelődőt szertettel vár a 
Nagydobronyi Községi tanács ill. az  öregfiúk csapata.  

Visszavágó mérkőzés Ajakkal 

 Nagydobronyban ünnepélyes kere-
tek között adták át rendeltetésének az 
ungvári járás második műfüves sportpá-
lyáját. 
 Az avatóünnepségen 
a házigazda Szilvási Zoltán 
polgármester mellett jelen 
volt Ivan Kacsur, a Kárpá-
talja Megyei Tanács elnök-
h e l y e t t e s e ,  A n a t o l i j 
Kolibaba, az Ungvári Járási 
Állami Közigazgatás elnö-
ke, Mihajlo Fedinec, a járási 
tanács elnöke, illetve 
Olekszandr Ledida, az előző 
parlament képviselője. 
 Az ünnepségen a fent 
említett vendégek nagy 
örömmel köszöntötték a 
résztvevőket akik szép 
számban összegyűltek. Anatolij Kolibaba 
elmondta ez a második ilyen pálya a járás-
ban és az év végére még Kamjanicán szeret-
nének egyet átadni.  A Járási Adminisztrá-
ció elnöke reméli, hogy a pálya még jobban 
megkedvelteti a sportot a fiatalokkal, és 100 
%-an ki lesz használva.  Szilvási Zoltán be-
szédében köszönetet nyilvánított mindazok-
nak akik segítettek a pálya elkészítésében, 
főleg a nagydobronyi vállalkozóknak, Kán-
tor József igazgatónak és az iskolásoknak 
akik nélkül a megnyitó nem jöhetett volna 
létre.   
 A köszöntő beszédek után a 
Nagydobronyi Középiskola tánckara fergete-
ges csárdáscsokort mutatott be, amely után a 

sportiskolások birtokba vehették az új pá-
lyát. A kezdő rúgást maga Anatolij Kolibaba 
végezte el.   

Átadták a műfüves pályát 

Szeptember közepén nagy 
várakozás és halasztgatások után 
megnyitotta kapuit az új piactér. A 
régi piac már kinőtte magát, regge-
lenként szinte megbénította a közle-
kedést. Most rendezett körülmé-
nyek, parkolási lehetőségek, színe-
sebb kínálat fogadja a vásárlókat. 

Bár aki először betéved, ne-
hezen találhatja meg azokat az el-
adókat, akiktől eddig vásárolt. Balog 
László piac-igazgató, piacgazda is 
egyetértett a fentiekkel, de mint 

mondta minden kezdet nehéz. Mint 
igazgató, bérbeadó elmondta az 55 
konténerből, 40-ben már beindult az 
árusítás. Az üzlethelységek közül 
(melyből 25 van) már jónéhány 
szintén működik: telefonos, elektro-
nikai, ruha, hentesüzlet, fürdőszoba 
berendezések, stb. Ezen kívül aki-
nek nincs elég kézpénze, az  vehet 
fel hitelt helyben a Kredit ABC-ben, 
vagy pedig, ha szerencséjét szeretné 
kipróbálni megteheti a 
játékautomatáknál. A közeljövőben 

fodrászat, szolá-
rium, gyerekru-
házati üzlet is 
lesz. Mindezek 
mellé az árusok-
nak biztonság, a 
vevőknek pedig 
rendezett parko-
ló, közlekedés, 
mellékhelyiség 
szolgál vasárnap 
kivételével a hét 
minden napján 
7:00 – 15:00 óra 
között. 

Új piac az eladók és a vásárlók igényére 

Reggelenként, ha végigkocsiká-
zunk a főúton, úgy érezzük, már azért is 
megérte átköltöztetni a piaci árusokat, mert 
megszűntek a dugók és a sofőrök centizge-
tései a gyalogosokkal és más járművekkel. 

Sokunkban biztosan felmerült már 
az a kérdés, mi lesz a sorsa a nemrég 
átköltözött, üresen maradt piacterület 
helyén. Szilvási Zoltán polgármester 
örömmel számolt be arról, hogy már 
elindultak a munkálatok a terület 
rendezésére, melynek első fázisa volt 

a járda megépítése. Ha az időjárás engedé-
lyezi tovább fog folytatódni a járdarendszer 
építése a rendelő előtt, ahonnan le fogják 
bontani a kerítést. A rendelő és az AMBAR 
közötti területen egy park és egy parkoló 

kap helyet, melyek között egy 
széles járda fog bevezetni az új 
piac főbejáratához. 
 Remélhetőleg minél ha-
marabb el fogják tudni készíteni 
az említett terveket, s így rende-
ződni, szépülni fog falunk köz-
pontja. 

Parkosítás, falurendezés 

Befejeződtek a mellékutcák javítása 

 2007-ben a Községi Tanács költségvetésébe a járművek utáni útadóból 40 000 hr 
folyt be. Az összeget a tanács a mellékutak javítására fordította, hasonlóan az elmúlt évek-
hez. A munkálatok elvégzését a Kommunális Vállalat végezte, melyet bonyodalmak nél-
kül, a lakosok segítségével sikerült végrehajtani.  
 2006-ban a képviselőtestület megszavazott egy tervet, mely szerint minden évben 
néhány utca kap javítást. A terv  az utcák állapota szerint készült (minél rosszabb az utca, 
az került a sor elejére). A terv szerint az elmúlt hónapban az Ady Endre, Széchenyi, 
Csapájev, Kossuth (+Kisvég), Internacional, Sport, Garb és Kékpatak utcák részesültek 
javításban. 2008-ban a várható bevételek szerint azon utcák lesznek kijavítva, amelyek az 
elmúlt két évben nem voltak.  
  A 2008-as tervben a Nagytemető, Király, Erdőhivatal, Vásártér, Ifjúság, 
Éger, Kucsárka és a Sevcsenkó utcák szerepelnek.       

Október 14-én emléktornára került sor, járási képviselőnk, a Nagydobronyi Sport 
Klub egykori elnökének, Misák Józsefnek a tiszteletére.  Nagydobrony polgármestere kez-
deményezte labdarúgó emléktornán Nagydobrony és a környező falvak csapatai vettek 
részt: Telek, Csondor-Szernye, Gejőc, Eszeny. A felnőttekből álló csapatok nagyon sport-
szerűen küzdöttek az első helyért, melyet a házigazdák nyertek Csongor-Szernye váloga-
tottja ellen. 

Október 30-án a Nagydobronyi Községi Tanács és a Litvin párt támogatásával a 
’95 - ’96-os korosztályosok között rendeződött meg az emléktorna,  A versenyen részt vett 
Nagydobrony, Csap, Szerednye, Linci, Nevicke, Kamjanica, Sislóc, Baranya és Hugylovo. 
Szoros mérkőzések után a döntőbe Nagydobrony és Baranya csapata került be, ahol a haza-
iak nyertek 1:0-ra. Második Baranya, harmadik pedig Csap lett. Így az emléktorna kupája 
szintén Nagydobronyban maradt. 

Szilvási Zoltán polgármester szeretné megrendezni minden évben a „Misák József 
emléktornát”, az egykori elnök emlékére. 

„Misák József” emléktornák 

FIGYELEM! 
 A Nagydobronyi Községi Tanács szigorúan felszólít minden lakost, aki még 
nem fizette be a 2007-es földadót, haladéktalanul tegye meg!  
 A befizetéseket a községházán tehetik meg munkaidőben, Katona Anitánál 
(első ajtó balra.) 



Szemezgető 

1 
Ukrajnai Kommunista Párt (megújult) 
Szavenko M.M. 

6 

2 
Ukrajna Nemzeti-Gazdasági Fejlődésének Pártja 
Matvijenko P.V. 

22 

3 
Ukrán Népi Blokk 
Jahejeva T. M. 

6 

4 
Régiók Pártja 
Janukovics V. F. 

241 

5 
Szabaddemokraták Pártja 
Odarics Sz. O. 

2 

6 
Ukrán Szocialista Párt 
Moroz O. O. 

255 

7 
Litvin Blokk 
Litvin V. M. 

562 

8 
Julija Timosenko Blokk 
Timosenko J. V. 

145 

9 
Ljudmilla Szuprun Blokk–URA 
Szuprun L. P. 

3 

10 
Keresztény Blokk 
Baljuk Sz. V. 

4 

11 
„Agrárukrajna" Parasztblokk 
Tomics I. F. 

6 

12 
Progresszív Szocialista Párt 
Vitrenko N. M. 

4 

13 
Ukrán Kommunista Párt 
Szimonyenko P. N. 

38 

14 
Nasa Ukrajina – Népi Önvédelem Blokk 
Lucenko J. V. 

882 

15 
Összukrán Gromada Blokk 
Porecskina L. Sz. 

3 

16 
Összukrán „Szabadság" Egyesülés 
Tyagnyibok O. J. 

6 

18 
Ukrajnai Zöldek Pártja 
Koszterin V. O. 

4 

19 
Ukrajnai Nyugdíjasok Pártja 
Petroszján F. E. 

3 

20 
A Népi Bizalom Összukrán Pártja 
Azarov A. Sz. 
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Kucsma Blokk 
Volkov O. M. 
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A pártok 
sorszáma A párt neve és listavezetője 

102-es 
szavazó-
körzet 

103-as 
szavazó-
körzet 

Össze-
sen 

  1019 1442 2461 

 A szeptember 30-ia parlamenti választások a 
várható eredményeket hozták.  
 Nagydobronyban hasonló eredmények szület-
tek az előző választásokéhoz, bár a pártok neve egy 
kissé módosult, ugyanis a kárpátaljai magyar pártok 
valamilyen ukrán párthoz csatlakoztak. A szavazatok 
többségét a Nasa Ukrajina gyűjtötte be, a második a 
Litvin Blokk lett, harmadik a Szocialista párt. A 4238 
szavazatra jogosult polgárból 2461 jött el szavazni, 
amely 58 %-os részarányt eredményezett. Ez megfe-
lel az országos átlagnak.  
 Hasonló erőviszonyok alakultak ki az előző 
választási eredményekkel országos viszonylatban is. 
A Régiók pártja nyert, második lett Júlia Timosenko 
blokkja, harmadik a Nasa Ukrajina, 4. az Ukrán Kom-
munista Párt, 5. pedig a Litvin Blokk.  A választás 
nagy vesztese az Ukrán Szocialista Párt, amely haj-
szál híján nem jutott be a parlamentbe.  
 Egy hónapra a választásokra létrejött  a naran-
csos koalíció. A Julija Timosenko Blokk (BJUT) és a 
Mi Ukrajnánk–Népi Önvédelem (NU–NSZ) vezetői 
aláírták az együttműködési szerződést. A több mint 
százoldalas dokumentum lesz az alapja a VI. összehí-
vású Legfelső Tanács kormányalkotó, magát Demok-
ratikus Erők Koalíciójának nevező többségének. A 
megállapodás néhány jellemző kitételének ismerteté-
se előtt nézzük a legfontosabbat, azt, hogyan osztotta 
el egymás közt a tárcákat, a stratégiailag fontos intéz-
mények vezetését a két politikai erő. A huszonhárom 
miniszteri tisztségből a NU–NSZ-nek tizenkettő, a 
BJUT-nak tizenegy jut. Ez az aránytalanság egyben 
jelzés is. Minden bizonnyal arra utal, hogy a minisz-
terelnöki bársonyszékbe Julija Timosenko híve vagy 
ő maga ül. Mint ismeretes, az Alkotmány értelmében 
a kormányfőt, a többséget alkotó parlamenti koalíció 
javaslata alapján az állam elnöke nevezi ki. 
 A jövőben BJUT-os politikus lesz az agrár-, a 

környezetvédelmi, a gazdasági, az energetikai, a szén-
ipari, a munkaügyi, az ipari, a közlekedési és a pénz-
ügyi tárca vezetője. Ez a tömörülés adja a miniszterel-
nök első helyettesét és az egyik miniszterelnök-
helyettest. 
 Az NU–NSZ kapja a regionális fejlesztési és 
építőipari, a belügy-, a külügy-, a művelődési és tu-
risztikai, a katasztrófa-elhárítási, a honvédelmi, az 
oktatási és tudományos, az egészségügyi, a család-, 
ifjúsági és sport-, valamint az igazságügyi minisztéri-
umot. Az ő soraikból kerül ki a humanitárius ügyekért 
felelős miniszterelnök-helyettes, illetve még egy he-
lyettes. A felsorolásból egyértelműen kiderül, hogy az 
ország gazdaságának irányítása csaknem teljes mér-
tékben a BJUT kezébe kerül. Így akár úgy is fogal-
mazhatunk, hogy ez esetben a kevesebb a több. Per-
sze azt is mondhatjuk, hogy ők kapták (kérték, vállal-
ták) a nehezebb feladatot. A nasások esetleg azzal 
vigasztalódhatnak, hogy ők vezetnek majd több, a 
politikai hierarchiában előkelőbbnek számító tárcát. 
Az együttműködés alapjául szolgáló programban sze-
repel az átfogó egészségügyi reform megvalósítása, a 
piacgazdaság erősítése, a jogvédő szervek tevékeny-
ségének európai szintre emelése. Az oktatás színvo-
nalának emeléséről szóló fejezetben többek között az 
áll, hogy a falun tanítók fizetéséhez 20 százalékos 
pótlék jár. 
 Fontos elem a nyugdíjreform, melyben rögzí-
tették, hogy a járandóság nem lehet kevesebb a min-
denkori minimálbérnél, a képviselők és miniszterek 
nyugdíjához járó kedvezményeket pedig meg kell 
szüntetni. 
 A program hangsúlyosan szól az ukrán, mint 
államnyelv szerepének növeléséről. A kisebbségek 
kulturális életével, az anyanyelv használatával 
kapcsolatban viszont csupán a szabad 
"önfejlesztés" támogatását biztosítja. 

A 2007-es választások eredményei 

A nagydobronyi választások végeredménye 

Ezt is érdemes a diófáról tudni! 

 A mezőgazdászok már több száz évvel 
ezelőtt felfedezték, hogy a diófa káros hatással 
van a közelében fejlődő növényekre. Az 1800-
as évek végén a dió terméshéjából juglonnak 
nevezett vegyületet különítettek el, ami a kísér-
letekben elpusztította az arra érzékeny növé-
nyeket. 
 A termésen kívül a juglont megtalálják 
még a levelekben a fás részekben és a gyöke-
rekben is. Egyes növényi részekben évszakon-
ként változó a vegyület mennyisége. Tavasz-
szal, a gyorsan fejlődő fiatal levelekben a leg-
nagyobb, nyáron a gyökerekben, terméséréskor 
pedig a burokban és a termésben van a legtöbb 
juglon. 
 A diófélék családjának minden tagja 
tartalmazza ezt az anyagot, de a díszfaként 
ültetett fekete diókban van belőle a legtöbb, 
így ez a fajta okozza a legkomolyabb gondo-
kat. 
 A juglon a dió élő 
és holt szöveteiből egya-
ránt bejuthat a talajba. Jól 
oldódik a vízben, így az 
esőcseppek a rügyekből, 
a levelekből és a hajtá-
sokból is kioldják, de a 
növénymaradványok le-
bomlása után is felszaba-
dul ez az anyag. Az élő 
gyökerekből a gyökérsa-
vakkal jut a talajba. 
 A zöldségfélék 
közül a paradicsom, a 
burgonya, a paprika és a 
padlizsán a legérzéke-
nyebb a juglonra, de ne 
próbálkozzunk káposzta- 
és borsótermesztéssel sem a diófa közvetlen 
közelében. 
 A mérgezés tüneteként általában növe-
kedési zavar, hervadás és végül pusztulás ta-
pasztalható. A diófa emellett jelentős mérték-
ben árnyékolja a növényeket, továbbá elvonja 

a vizet és a tápanyagot a talajból. 
 A juglon mérgezés, valamint a víz– és a 
fényhiány gyakran összetéveszthető. A vízhi-
ány lassú, az egész növényre kiterjedő herva-
dást okoz, ami öntözéssel visszafordítható. A 
juglon hatása hírtelen vált ki lankadásos tüne-
teket. A hervadás a növény egyes részein, de a 
teljes növényen is jelentkezhet. Tanácsos idő-
ben azonosítani a baj forrását, mert a juglon 
mérgező hatása öntözéssel és nitrogéntrágyá-
zással némiképp ellensúlyozható. 
 A juglon azonban nem minden zöldség-
félét károsít. A csemegekukorica, a babfélék, a 
hagyma, a répafélék és a sárgarépa jól viselik a 
vegyület jelenlétét a talajban. 
 Amennyiben a diófa közelében lévő 
kertrészletet megfelelő mennyiségű napfény 
éri, rendszeres víz és tápanyag utánpótlás mel-
lett az említett zöldségfélék sikerrel termeszt-

hetők. 
 Ha tervezet t 
zöldségeskert közelé-
ben diófa nő, célszerű 
más helyet keresni szá-
mára. 
 A talajban a 
juglon mennyisége a 
diófa „csurgóján” azaz 
a fa koronájának talaj-
felszínre vetített kerüle-
tén belül a legnagyobb. 
A gyökerek azonban 
távolabbra is elnyúlnak, 
ezért a koronaátmérőtől 
2-3-szoros távolságban 
is jelen van a káros ve-
gyület a talajban. 
 A véletlenszerű-

en növő diófamagoncot haladéktalanul el kell 
távolítani a kertből. 
 A dió levelét és egyéb elhullott részeit 
ősszel azonnal el kell égetni, nincs helye a 
komposzttárolóban. 

Őrhidi László 

Az Ungvári Járási Bajnokság 
utolsó mérkőzésén szeptember 30-án 
Nagydobrony Nagyláz csapatát fogadta. A 
mérkőzés során, lassan már megszokott 
módon a játékvezető több alkalommal a 
vendégcsapat javára ítélt jogtalanul. Ennek 
következtében a szurkolók már nem tudták 
visszatartani magukat és felrohantak a 
pályára. Először a partjelzőt, majd a játék-
vezetőt bántalmazták. A súlyos incidens 
miatt az ungvári járási labdarúgó szövetség 

fegyelmi bizottsága és a végrehajtó bizott-
ság megtiltották, hogy Nagydobronyban 
2008. június 1-ig  mérkőzéseket rendezze-
nek a sportpályán. Helyette a kereknyei 
pályát jelölte ki az „összecsapások” leveze-
tésére. 

A nagydobronyi sportklub és a 
csapat úgy döntöttek, hogy ameddig nem 
változik a játékvezetők hozzáállása, nem 
vesznek részt a további mérkőzéseken. 

Elnyomásban a magyar falvak csapatai 



Események, köszöntők, hirdetések 

KöszöntőkKöszöntőkKöszöntőkKöszöntők    
A Nagydobronyi Községi Tanács ezúton szeretné  
köszönteni  közelgő születésnapja alakalmából  

Bocskár Máriát,Bocskár Máriát,Bocskár Máriát,Bocskár Máriát,    
a Nagydobronyi Községi  könyvtár vezetőjét,    

Ráti Máriát,Ráti Máriát,Ráti Máriát,Ráti Máriát,    
a Nagydobronyi „Napsugár”  óvoda vezetőjét,    

Molnár T  Erzsébetet,Molnár T  Erzsébetet,Molnár T  Erzsébetet,Molnár T  Erzsébetet,    
a Nagydobronyi Községi Tanács könyvelőjét. 

 
Kívánnak számukra erőt, egészséget, sikerekben gazdag, hosszú boldog 

életet. 

Születtek:  
Pap Viktor (Juzsna u. 7) 
Bogár Edina (Garb u. 19) 

Bara Bianka (Rákóczi u. 48) 
Bocskor Sztella (Tavasz u. 4) 

Váradi Béla (Juzsna u. 2) 
Lakatos Marianna (Sumna u. 18) 

Sütő Ádám (Éger u. 53) 
Molnár T Dániel (A. Endre u. 26 

Valla Miklós-Máté  
(Kisdobronyi út 81) 

Elhaláloztak: 
Katona Jolán (Éger u. 7) 

Balog Zsuzsanna (Csongor út 91) 
Balog Kálmán (Csongor út 47) 
Ráti János (Erdőhivatal u. 12) 

Szanyi Km Kálmán (Király u. 15) 
Hete Erzsébet (Éger u. 10) 

Molnár Borbála (Tábla u.2) 
Demjén Sándor (Kisdobronyi út 45) 

Anyakönyv (Szeptember - Október) 

Nagydobronyi Községi Tanács kötelékén belül 2007. novemberében 
2 esküvőre kerül sor. 

  
2007. november 10-én  

Szanyi Sándor (Éger u. 34 sz.) 
és 

Pinte Erika (Erdőhivatal u. 10 sz.)  
köti egybe életét. 

 
2007. november 24-én 

Kiss András (Sport u. 15 sz.) 
és 

Szolanszka Tímea (Ungvár, Plehanova 
u. 48 sz.) 

köti egybe életét. 
 

Ezúton szeretne a tanács sok boldogságot kívánni a leen-
dő házasok számára. 

Kedves házasulandó fiatalok! Kedves érdeklődők és leendő 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,  
Bátyú, Vasút út 39. 
Tel: 8(241)49-3-38 Mobil: 
+380976157675 
Márkus Éva. 

Nagydobronyban Október 27-én ünne-
pelte 5. születésnapját  

Bátyi Emese. 
E szép alkalomból köszönti őt az  

egész család. 
A nap az égen is neked ragyog, 

Hisz ma van a születésnapod. 

Rövid ez a pár sor, 

de benne van a lényeg. 

Senki sem szeret úgy, 

mint mi szeretünk téged! 

 Elektronikai cikkek széles választéka: Hűtők, mosógépek, televíziók, DVD 
lejátszók, CD lejátszók, autómagnók, hangszórók, hálózati telefonok, porszívók, 
borotvák, hajszárítók, mikrohullámú sütők, presszó kávéfőzők és egyéb háztar-
tási kellékek. 

Az újpiac területén, az 5. sor végén. 

Friss hentesáru az új piac területén! 

Nyitvatartás: szerdától-szombatig  
7:00 - 13:00 között. 

Füstölt  
szalonna,  
házikolbász,  
sertészsír... 

Kedvező 

árak! 



 
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 köl-

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

022 (80977001037). 
  
Igazolványképek készítése bármilyen méret-

ben!  
Községháza II. emelet (balra).  

Hétfőtől-péntekig  (kizárólag délután) 
13:00 - 16:00 

       
  Vetőmagok nagy választékban kapható-
ak, Tavasz u. 27 sz. alatt.   
Tel: 714-022. 

      
Lakodalmak, események, estek fotózása, 

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 földterület). 

 Érdeklődni a következő telefonszámon 
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 há-
zak eladók. Érdeklődni a következő mobilszá-

mon lehet: 80965599229. 
Katona Béla. 

 
Jó állapotban lévő babakocsi eladó 

(kék színű). 
Érdeklődni a 80968438964-es számon lehet. 

 
Eladó egy 2,7 méter széles frézer, valamint egy 

4 korpuszos eke. 
Érdeklődni a 80971556494-es számon lehet. 

 

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 

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 választékban 
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! 

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

fűrészárút kínál minden 
minőségben,  

formában és mennyiség-
ben.  

A hét minden napján az 
önök rendelkezésére ál-
lunk.  
 

Külföldre történő fuvaro-
zást is vállalunk! 

 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, pi-
ros, szürke és egyéb fajta műtrá-
gyák célszerű felhasználásáról.  

 
Szűcs Emil, Sport u. 1.  

Tel: 714-398  

Az UNIFA Kft. (lambéria cég) a következőket kínálja a kedves érdeklő-
dőknek: 

• fűrészárú minden méretben és mennyiségben 
• fából készült ajtók és ablakok bármilyen kivitelezésben 
 
 

 

 

 

 

Volt kőkorszak – lett rönkkorszak! 

 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.    

Méretre készült bútorok az ÖN kényel-
méért. 

Konyhába, nappaliba, hálószobába, irodába, üzletekbe, stb.  
TV- és számítógép-asztalok.  

Egyéni kivitelezés, óriási színválaszték! 
Gál Tamás,  műbútor asztalos  
Tel: 380966949623 

Ha gyorsan és szépen  

szeretne lebarnulni,  

keresse fel a  

szoláriumunkat  

a KRISZTINA 

szépségszalonban.  

Kisdobronyi út 131/6 

Vízszivattyúk, tartozékok víz-, gáz-, központi fűtés-vezetéshez. 
Megrendelésre belső tatarozáshoz: spaklik, gipszkarton, laminált 
padló, műanyag lambéria, festékek, gázkazánok, radiátorok stb. 
Nagyobb tétel vásárlása esetén igény szerint házhoz szállítás. 

5. sor (a boltsorral szemben) az újpiac területén. 
Tel: 80976838444   ill.   80501012602 

Hentesüzlet nyílt a Prominveszt Bank mögött. Nyitva tartás 7:00
-tól  14:00-ig, keddtől szombatig. 


