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N o v e m b e r  1 7 - é n  
Nagydobrony Község Önkor-
mányzata szervezésében konfe-
renciára került sor a magyaror-
szági Ajakkal a Három Ász étte-
remben . A konferencia fő témája a 

gazdasági és kulturális kap-
csolatok fejlesztése volt. Az 
összejövetelen testvértelepü-
lésünk képviselőtestülete, a 
Nagydobronyi Tanács képvi-
selői, végrehajtó bizottsága 
vett részt, valamint Kozma 
Péter, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye megyei tanácsá-
nak alelnöke.  

Szilvási Zoltán polgár-
mester köszöntőjében kihang-
súlyozta az összejövetel cél-
ját, a testvértelepülési kapcso-
latok fejlesztését, mely nagy gazda-

sági és kulturális fejlődést adhat fa-
lunknak.  

A szó ezek után Kerekes 
Miklós Ajak polgármesteréé volt, 
aki megköszönte a meghívást és 
örömmel számolt be arról, hogy 

megtörtént az első közös pá-
lyázati beadvány a két telepü-
lés fejlesztése céljából.  
 A kötetlen beszélgeté-

sek után a konferenciát az 
öreg fiúk barátságos mérkőzé-
se váltotta fel, mely előbb a 
nagy futballpályán, majd a 
műfüves pályán folytatódott. 
A mérkőzéseken hazai sikerek 
születtek.  

Testvértelepülési kapcsolatok fejlesztése 

Szülőföldön magyarul 
oktatási-nevelési támoga-
tás kifizetése a 2007-2008-
as tanévre vonatkozóan 
Nagydobronyban decem-
ber 13-án kerül sor a kö-
zségházán.  

Sorszámokat december 

11-én és 12-én igényelhet-
nek, szintén a községhá-
zán. 

Megkérünk minden-
kit, hogy a sorszámok 
alapján szíveskedjenek 
megjelenni a rendezett le-
bonyolítás ügyében.  

FIGYELEM! 

Sírokat rongáltak a „Kistemetőben” 

 Az Ungvári Járási Belügyi 
Osztály ügyeletét vasárnap reggel 
é r t e s í t e t t é k  a r r ó l ,  h o g y a 
nagydobronyi temetőben ismeretlen 
tettesek számos síremléket rongáltak 
meg. 
 A helyszíni szemle során a 
nyomozók megállapították, hogy az 
elkövetők összesen tizenhárom sír-
emlékben okoztak károkat. A káro-
sultak feljelentést tettek és az ügyben 

nyomozást indítottak. 
 Szemtanuk elmondása alapján 
romák voltak az elkövetők, akiket a 
nyomozók hamar kézrekerítettek és 
előzetes letartóztatásba helyeztek.  
 A négy elkövető ellen bírósági 
eljárás indult, mely súlyos ered-
ménnyel zárulhat számukra, ugyanis 
a sírrongálás komoly bűncselek-
ménynek számít. 

FIGYELEM! 
 A Nagydobronyi Községi Tanács szigorúan felszólít min-
den lakost, aki még nem fizette be a 2007-es földadót, hala-
déktalanul tegye meg!  
 A befizetéseket a községházán tehetik meg munkaidő-
ben, Katona Anitánál (első ajtó balra.) 

„polgármesterek csatája” 

Ülésezett a képviselőtanács 

 2007. november 24-én szom-
bat reggel 10:00 órai kezdettel tar-
totta meg soron következő ülését a 
Nagydobronyi Községi Tanács. A 
megvitatandó napirendi pontok a 
következők voltak: 
1. A Balog József vállalkozó által 
megvásárolt nem mezőgazdasági 
célra használt földterületért befolyt 
összeg célirányú felhasználása.  
 A befizetésből Nagydobrony 
számlájára befolyt összeg 26525 hr 
(a teljes összeg 90 %-a), melyet a 
tanács az óvoda fűtési rendszerének 
felújítására fordít. (A rendszer fel-
újítása még a múlt esztendőben el-
kezdődött, de forráshiány miatt nem 
sikerült befejezni. A járás 13 000 hr-
t utalt ki kazán cseréjére, a fent em-
lített keretet pedig a kazánház teljes 
felújítására szánja a tanács.) 
 
2. A Csapájev utca átnevezése a já-
rási határozat alapján.  
 A képviselőtestület hosszas 
vita után, a felsorolt lehetőségek kö-
zül a Zrínyi Ilona nevet választotta.  
 
3. A polgárőrség névsorának jóváha-
gyása. (A polgárőrség névsorát a 
következő számban közöljük). 
 
4. A „Győzelem kolhoz” archívumá-

nak az átvétele.   
 A testület már foglakozott ez-
zel a kérdéssel egy korábbi ülésen és 
egyhangúlag elutasította a járás kér-
vényét, mivel annak kezelésére 
munkást nem biztosít. Az újra fel-
merülő kérdés megvitatása azzal az 
eredménnyel zárult, mely szerint a 
tanács hajlandó átvenni az archívu-
mot, ha legalább egy fél státuszt biz-
tosít a járás. Az archívum kezelése 
azért lenne fontos, ugyanis a volt 
kolhozban dolgozott munkások min-
den adata megtalálható benne, s a 
nyugdíjazáshoz szükséges doku-
mentációkat csak azokból lehet ki-
keresni.   
 
5. A „Friss Beton” KFT kérvénye öt 
hektár földterület árendába vételé-
ről.  
 A testület jóváhagyta a kér-
vényt és engedélyezte a bérbeadást.  
 
6. A Zakarpatenergokomplekt által 
benyújtott kérvény, a rádióantenna 
alatt lévő földterület megvásárlásá-
ról.  
 Az antenna alatti  földterületet 
eddig bérelte a vállalat, most viszont 
meg szeretné vásárolni, melyet en-
gedélyezett a tanács.  

 Az idő egyre morcosabb, és 
úgy tűnik, menthetetlenül beköszönt 
a tél. A tél kezdete az advent kezde-
tét is jelzi. 
 Karácsony előtt az egyház 
négy vasárnapon át készül az Úr 
megérkezésére. Az ünnepélyes meg-
emlékezés elsősorban személyes 
újraátélésre szólít. Az advent liturgi-
kus ünnepe azonban nemcsak vissza-
emlékezés, hanem valóság. Az ad-
vent megünneplése tehát ezt jelenti: 
a hívők újra átélik az Isten eljövetele 
utáni vágyódást és a megtérést, ame-
lyet ez az esemény előkészít. Ezen a 
módon egyre mélyebben érzik át Is-

ten közeledését, a bennük lévő sötét-
ségnek a fölszakadozását. Az advent 
Jézus eljövetelének minden módját 
jelképezi, mindenekelőtt az Úr akko-
ri, emberi alakban való világba lépé-
sét.  
 Az egyház közös liturgiáját sok 
helyen népszokások is kiegészítik. 
Szokás például adventi koszorú ké-
szítése, amelyre négy gyertya van 
felerősítve. Az egymást követő va-
sárnapokon mindig eggyel több gyer-
tyát gyújtanak meg: ahogy közeledik 
a karácsony, úgy lesz mindig világo-
sabb. 

Az advent jelentése „ünnepélyes megérkezés”.  



Szemezgető 

 Az utóbbi időkben jelentősen 
megnőttek a növénytáplálás anya-
gai, a műtrágyák, az istállótrágyák 
árai és különösen az utóbbi szállítási 
és bedolgozási költségei, ha besze-
rezhetőek egyáltalán kellő mennyi-
ségben. Emiatt a felhasználásuk 
csökkent, ugyanakkor a házi kertben 
nagy mennyiségű és olcsó lehetősé-
get kínál a kerti melléktermékek, a 
fóliás növények ápolási munkáinál 
keletkező szár– és levél maradvány 
háztartási szerves hulladékok kom-
posztálással történő hasznosítása.  
 Szomorú látvány a kertek köré 
kihordott szőlővenyige, fanyesedék, 
kaszálék, az ősszel a levél hasznosí-
tás nélküli elégetése, ami a környe-
zetünket is mérgezi az égéstermékei-
vel. Mindezen gondok orvoslására 
szinte magától adódik a megoldás 
— a szerves anyagok, hulladékok 
komposztálása.  
 Milyen feltételek szükségesek 
a komposztáláshoz:  
 1. A jó minőségű komposzt-
hoz megfelelő szerves anyag szük-
séges, ami lehet: szőlővenyige, tör-
köly, lemetszett leveles hajtások, 
fanyesedék, zöldségfélék hulladéka, 
fűnyesedék, lehullott lomb, magérés 
előtti gyomok, konyhai hulladék, 
baromfitrágya, fahamu, stb.  
 2. Ezek közül a szőlővenyigét, 
fanyesedéket, a komposztálási fo-
lyamat gyorsítása érdekében feltétle-
nül aprítani kell.  
 3. A komposztálandó anyago-
kat kertünk félreeső helyén, fák ár-
nyékában létesített komposzt-
tárolóban (keretben) gyűjtsük össze. 
A tárolót a föld felszínén, jobb híján 
dróthálóval, téglával, vagy hullám-
palával, stb. történő körülkerítéssel 
is készíthetjük. Komposzttárolás 

történhet a föld felszínén összerakott 
prizmában is (2 méter széles 1 méter 
magas — hosszúsága tetszőleges). 
 4. A komposztálás folyamatát 
nagyban gyorsítja az oltóanyag al-
kalmazása ami lehet gyári készít-
mény (Agro Vita, Biomas…), de 
ugyanezt a célt elérhetjük érett kom-
poszt hozzáadásával, amit rétegen-
ként kis mennyiségben a komposz-
tálandó anyaghoz keverünk. 
 
 Hogyan szabályozzuk a kom-
posztálást! 
 
 A szerves anyag lebomlását, 
majd stabilizálódását mikroorganiz-
musok végzik. Ezek élettevékeny-
ségének fenntartásához szükség van 
oxigénre, nedvességre, és energia-
forrásra. Ezeket folyamatosan bizto-
sítanunk  kell az alábbiak szerint:  
 – a komposztálandó anyagokat 
lazán szellősen kell tartanunk, a le-
bomlási folyamat alatt, azért nem 
kell azokat tömöríteni. A levegős 
állapotot szolgálja az anyagok társí-
tása, lazább tömörebb anyagok vá-
lasztása, réteges elhelyezése. Le-
bomlás közben az ülepedő anyago-
kat szükség szerint átforgatjuk, így 
megfelelő hegyes rúd beszúrásával 
méterenként készített lyukak segít-
ségével folyamatosan biztosíthatjuk 
a szükséges oxigén jelentőségét. 
 – a mikroszervezetek 40-60 %
-os nedvességű közegben élénken 
tevékenykednek. Ennek biztosítását 
különböző nedvességtartalmú anya-
gok társításával oldjuk meg. Ha ez 
nem lehetséges, úgy trágyalével 
vagy vízzel történő locsolással is 
nedvesíthetjük.  
 - a komposztálás legfontosabb 
tényezője az energiaforrás, a kom-

posztálandó anyagok megfelelő szén
- és nitrogén arányának biztosítása. 
A száraz, fás anyagokban sok a 
szén, kevés a nitrogén, friss zöld 
anyagokban fordított a helyzet. Te-
hát a száraz és friss anyagokat ke-
verve kell komposztálnunk, ha gyors 
lebomlást akarunk elérni. Ha nem 
áll rendelkezésre nitrogénban gaz-
dag nyersanyag, akkor nitrogéntar-
talmú műtrágyával is kiegészíthet-
jük. 
 A komposztálásra kerülő 
anyagokat a halmokban kb. 30 cm 
vastag rétegekben helyezzük el, 
majd tavalyi érett komposzttal véko-
nyan felülszórjuk és 1-2 cm-es talaj-
réteggel befedhetjük. Erre ujabb és 
újabb komposztálandó növényeket 
rétegezünk az előbbi módon, amíg a 
kb. 1-1,5 méter magasságot el nem 
érjük. Ha az anyag nem elég nedves, 
úgy öntözőkannával locsoljuk be, 
amibe szükség szerint 5-10 dkg nit-
rogéntartalmú műtrágyát feloldunk. 
Ezután a halomba szúrjunk lyuka-
kat, hogy a lebomlás mielőbb bein-
duljon. Kb. egy hónap múlva ellenő-
rizhetjük a lebomlási folyamatot.  
Ha a nedvességet elhasználta az 
anyag penészedve korhad, ekkor a 
nedvességet pótolni kell. Ha bűzös 
rothadás indul meg, akkor levegőz-
tetés (átforgatás) szükséges. 
 A fentiekkel elérhető, hogy 
tavasztól őszig az egyébként nehe-
zen lebomló anyagok is tökéletesen 
komposztálódnak. 
 A  j ó l  e l k é s z í t e t t 
komposzthalomba nagyszámú trá-
gyagiliszta szokott megjelenni. A 
giliszták segítségével a komposzt a 
szokottnál is értékesebbé válik, hisz 
a giliszta humusz gazdag a növé-
nyek számára felvehető tápanyagok-

ban, elsősorban nitrogénban és fosz-
forban, kiváló természetes trágya. 
 A fent leírt komposztálási mű-
velet természetesen nem egyszeri 
feladat, hanem a komposztálandó 
nyersanyagok termelődésének, gyűj-
tésének megfelelően azt folyamato-
san végezzük. 
 
 A komposzttrágyát kétféle 
módon hasznosíthatjuk: 
 - zömét az őszi talajmunkák 
során a talajba dolgozva, főleg szőlő 
és gyümölcsfák trágyázására, némi 
kálium- és foszforműtrágya kiegé-
szítéssel. 
 - kisebb részét tavasszal és 
nyáron a zöldségtermő ágyaknál, 
málnánál, szamócánál stb. alkalmaz-
ható felületi komposzttrágyázás for-
májában. Lényege: vékony rétegben 
(2 újnyi) érett vagy félig érett kom-
posztot, esetleg frissen aprított szer-
ves anyagot (fűnyesedék) a sorkö-
zökben a talaj felületére juttatjuk. Ez 
a módszer nagyban segíti a talajned-
vesség megőrzését, gátolja a gyomo-
sodást, miközben a jó talajélet bizto-
sításán keresztül folyamatosan táp-
anyaggal látja el a növényeket.  
 A fóliaházakban ne használjuk 
a jó minőségű istállótrágya helyett. 
 Összefoglalva: a kertünkben 
és háztartásunkban az év folyamán 
fellelhető szerves anyag hulladéko-
kat, azok folyamatos gyűjtésével és 
komposztálásával újrahasznosíthat-
juk. Ezzel eltűnik a környezetet csú-
fító szemétdomb egészségesebb nö-
vényi termékeket állíthatunk elő 
úgy, hogy közben a termesztés költ-
ségeit is lényegesen csökkenthetjük.  
            
          Őrhidi László 

Komposztkészítés házi kertben 

 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. 



Események, köszöntők, hirdetések 

KöszöntőkKöszöntőkKöszöntőkKöszöntők    
A Nagydobronyi Községi Tanács ezúton szeretné  
köszönteni  közelgő születésnapjuk alakalmából  

Varga GizellátVarga GizellátVarga GizellátVarga Gizellát    
a Nagydobronyi Községi Tanács ügyintézőjét ,    

valamint 
Katona Béla,Katona Béla,Katona Béla,Katona Béla,    
Katona János,Katona János,Katona János,Katona János,    

és Molnár Lászlóés Molnár Lászlóés Molnár Lászlóés Molnár László    
képviselőket.  

Kívánnak számukra erőt, egészséget, sikerekben gazdag, hosszú boldog 
életet. 

Születtek:  
Katona Barbara (Kossuth u., 87) 

Pap Sándor (Sumna u., 8) 
Pap Norbert (Juzsna u., 2) 

R Benedek Szabolcs (Kossuth u., 18) 
Katona Viktória (Kossuth u., 29) 

Pinte Anna (Csongor út, 20) 

Elhaláloztak: 
Badó Kálmán (Petőfi u., 23) 

Ráti Borbála (Nagytemető u., 20) 
 

Anyakönyv (November) 

Nagydobronyi Községi Tanács kötelékén belül 2007. decemberében 
1 esküvőre kerül sor. 

  
2007. december 12-én  

Ferencsik Gyula (Kékpatak u., 36 sz.) 
és 

Mészár Viktória (Internacional u. 15 sz.)  
köti egybe életét. 

 
 

Ezúton szeretne a tanács sok boldogsá-
got kívánni a leendő házasok számára. 

Legjobb viccek ?! 
 Az óvodáskorú kisfiú szeret gom-
bozni. Megtetszik  
neki a mama kabátgombja, és így szól az 
édesapjához: 
- Légy szíves, vágd le nekem! 
- Fiam - inti az apja -, ilyen dolgokért én  
gyermekkoromban akkora pofont kaptam! 
A gyerek eltűnődik, majd felkiált: 
- Két pofont most is kibírsz! 
 
A halál kopogtat a székely ajtaján. Kijön a 
székely. 
- Székely, az életedért jöttem! 
A székely beszól a szobába: 
- Életem, téged keresnek! 
 
- Gazsi! Honnan van ez a ló, amit ve-
zetsz? 
- Sakkon nyertem! 
- Sakkon??? 
- A Lajos ütötte a parasztot, én meg lép-
tem a lóval! 
 
- Honnan tudja a vak ejtőernyős, hogy 
közeledik a föld? 
- ??? 
- Lazul a kutya póráza.  
 
A dadogós gondolja, hogy beszól az erő-
sen ritkuló hajú haverjának: 
- Fi-figyú, ttte me-me-mennyit fi-fizetsz a 
fo-fo-fodrásznál, hö-hö? 
- 1500-öt, hö, amennyit te egy helyi hívá-
sért! 
 
- Hogy hívják a finn kidobóembert?  
- Halja Menjeninnen. 
- És az elefántcsontparti focistát? 
- Mahol Kapunkki. 
 
Találkozik az erdőben az elefánt az egér-
kével, aki rohan valahová. 
- Hová rohansz, egérke? 
- Tudod, valaki megerőszakolta az orosz-
lán feleségét, és az oroszlán most üldöző-
be vett minden gyanús állatot… 
 
-Mit mond Steve Wonder a koncertjén? 
-???? 
- Nem látom a kezeket? 
 
- Mi az? üres Szoba, csámcsogás. 

- ??? 
 - A Négy "Fal"… 
 
Miért nem simogatják a zseni fejét, 
- ??? 
- Mert vág az esze. 
 
Hogy hívják a rendőr feleségét? 
- ??? 
- Sziréna. 
 
Skót betér az étterembe, és végigeszi az 
étlapot.  
A végén odahívja a pincért, és megkérdi 
kinek kell fizetni, mire a pincér:  
- Természetesen nekem.  
Mire a skót megkönnyebbülten:  
- Akkor jó, már azt hittem hogy nekem… 

- Az ideális nő olyan mint a hold. Este 
jön, reggel megy! 
 
- Feleségem egy főnyeremény, meg is 
ütöttem! 
 
- Mindig így fogsz szeretni? 
- Mindig. Csak lehet, hogy nem mindig 
téged! 
 
- Akkor van mindenki a helyén, ha a férj 
autót vezet, a feleség háztartást, az anyós 
meg áramot. 
 
- A párom azzal vádol, hogy sose figyelek 
rá. Vagy valami ilyesmivel. 
 
- Tegnap este, amikor hazaértem, a felesé-
gem arra kért, hogy vigyem el valami 
drága helyre. Kivittem a benzinkúthoz. 
 
- Az idegbaj öröklődő betegség. Én is a 
gyerekektől kaptam. 
 
- Mit kap a cigány gyereke karácsonyra?  
- A biciklidet!  
 
- Jaj, de szép ez a csizma!  
- mondta a Télapó, és besöpörte a zsákjá-
ba.  
 
- Hogyan hívják a "nagyok" a Mikulást?  
- Piros Mogyorós.  
 

December 20-án ünneplik első születésnapjukat Iván Boglárka és Iván Bettina. 
Sok boldog születésnapot kívánnak számukra édesanyjuk, édesapjuk, nagyszüleik, 

dédmamájuk, és testvérük Viktória. 
 
 

A nap az égen is Nektek ragyog, 

hisz ma van a születésnapotok. 

Rövid ez a pár sor,  

de benne van a lényeg, 

senki sem szeret úgy,  

mint mi szeretünk titeket! 

w w w . n a g y d o b r o n y . h u  
 

 A mindennapi életünkben egyre nagyobb szerepe kezd lenni a világháló-
nak, az internetnek. Rengeteg információt, friss híreket kaphatunk, akár mi is 
hozzászólhatunk hozzájuk a különböző fórumokon.  
 Magyarországon már ritka az a település, amelyik ne rendelkezne saját 
weboldallal, melyen a község bemutatása szerepel, nyomon követhetőek a min-
dennapok eseményei.  
 www.nagydobrony.hu címen létrehoztunk egy oldalt, mely alakulóban 
van, de már néhány szolgáltatás működik rajta (chat, hirdetés, stb.). 
 Szóljon hozzá ön is az oldal szerkesztéséhez, tanácsaival, észrevételeivel. 
 



 
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 
Szolgáltatás 

Lakodalmi edények és evőeszközök 
kölcsönzése.  

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

  
Igazolványképek készítése bármilyen 

méretben!  
Községháza II. emelet (balra).  

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

  Vetőmagok nagy választékban kap-
hatóak, Tavasz u. 27 sz. alatt.   
Tel: 714-022. 

      
Lakodalmak, események, estek fotó-

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

(Mindhárom szolgáltatásunk megrendelése 

esetén kedvezményt nyújtunk!) 

Szanyi-Szabó B.  Ady E. u. 35. 
  

Ingatlan 
Családi ház eladó a Felvég (Kun Béla) u.  

35 sz. alatt. 
Érdeklődni a 80966233828-as telefonszá-

mon lehet. 
 

Hangszer 
Kifogástalan állapotban lévő zongora el-
adó. Ár megegyezés szerint. Érdeklődni a 

714-254-es számon lehet. 
 

Méz 
Kállai Gézánál májusi virágméz eladó 

(gyümölcs, hárs, akác). 
Nagydobrony, Sport utca, 2 szám. 

Tel: 714-253 

 

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               

 Varga István 

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


