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 Újra itt van a szeretet ünnepe! 
 „És monda az angyal nékik: 
Ne féljetek, mert ímé hirdetek nék-
tek nagy örömet, mely az egész nép-
nek öröme lészen: Mert született 
néktek ma a Megtartó, ki az Úr 
Krisztus, a Dávid városában.” (Luk. 
2:10-11) 
    Kedves Testvéreim az Úr Jézus 
Krisztusban! Ha be akartok menni az 
Isten országába, újjá kell születnetek. 
De a karácsonyi ünnepek is csak akkor 
adnak örömet és szeretetet, ha olya-
nokká lesztek, mint a kis gyermekek. 
Emlékezzetek gyermekkorotok kará-
csonyára, milyen hittel énekeltétek az 
éneket: 

     „Leszállt az ég dicső Királya, kö-
zénk az üdvnek hajnala, 

     Jászolban fekszik rongyruhába, ki 
eget s földet alkota. 

     Légy üdvözölve, szép karácsonyest, 
mely földre hoztad az Igét, 

     Im elmúlik a bűnnek éje, mert Te 
az üdvöt hirdetéd.” 

 Azóta sokat növekedtünk az 
ismeretben, sokkal jobban tudjuk a 
Heidelbergi Kátét, de ne feledjük el, 
hogy Krisztus Urunk testté lételét, más 
szóval inkarnációját soha nem érthet-
jük meg emberi ésszel, hanem csak 
gyermeki hittel fogadhatjuk el. Ahol 
véget ér az emberi bölcsesség, ott kez-
dődik a hit. A Biblia olyan egyszerűen 
mondja el Isten csodálatos dolgait, 
hogy minden kisgyermek megértheti, 
de ugyanakkor a nagy bölcsek előtt 
rejtve marad. Ki kétkedőn boncolja őt, 
annak választ nem ád, de a hívő előtt 
az Úr megfejti önmagát. 

    Jézus nem a galileai Názáret-
ben született, ahol Mária és József 
éltek. Mikeás próféta úgy jövendölte, 
hogy Betlehemben kell megszületnie. 
(Mik.5:2) Ez így is történt. Ebben is 
Isten mindent felülmúló végzése nyil-
vánul meg. Augustus császárt is Ő 
indította a népszámlálás elrendelésére 
úgy, hogy Máriának akkor kellett Bet-
lehembe mennie,  amikor közeledett a 
szülés ideje! A hatalmas uralkodó nem 
is sejtette, hogy ő csak eszköz Isten 
kezében, aki a királyok szívét úgy irá-
nyítja, mint a vizek folyását. Arra még 
nem is gondolt Augustus császár, hogy 
az ő rendelete annak az örökkévaló 
királyságnak alapjait segít lerakni, 
amely előtt egy napon a világ összes 
birodalma meg fog hajolni. Az igaz 
keresztyént soha ne nyugtalanítsa a 
világ urainak viselkedése! Hitünk sze-
meivel lássuk meg, hogy Ő alázatoso-
kat magasztal fel és hatalmasokat dönt 
le trónjukról. Amikor a világ urai Isten 
ellen fordulnak, jussanak eszünkbe 
Salamon király szavai: „…és ezek 
felett még felsőbbrendűek van-
nak”(Préd.5:8) 

    Soha még nem született kis-
gyermek olyan szegény körülmények 
között a földön, mint az Isten Fia. Nem 
volt számára hely a vendégfogadóban. 

Születése után nem bölcsőbe fektették, 
hanem az istálló jászlába. Számunkra 
az lett volna természetes, ha rangjához 
méltóan királyi palotában születik. De 
az ő születése a legnagyobb alázatban 
történt. Mikor Istennek formájában 
volt, nem tekintette zsákmánynak azt, 
hogy ő Istennel egyenlő. Hanem ön-
magát megüresíté, szolgai formát vé-
vén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. 
Soha ne feledjük el, hogy Jézusnak ez 
a megalázkodása szerezte meg szá-
munkra a jogot az ő dicsőségében való 
részvételre. Szenvedéssel teli életével 
és kereszthalálával örök megváltást 
hozott számunkra. Szegénnyé lett éret-
tünk, hogy mi az ő szegénysége által 
meggazdagodjunk. Ha csábít a világ és 
feltámad szívünkben az elégedetlen-
ség, akkor gondoljunk a betlehemi 
jászolra, és legyünk hálásak Istennek 
az Ő kimondhatatlan jótéteményéért, 
hogy Jézusban a világ minden kincsé-
nél nagyobb gazdagságot ajándékozott 
nekünk. A bűn miatt elveszett világnak 
elhozta az örök életet, örömöt hozott 
Ádám árváinak, maradékinak. 

   

 Kicsiny Betlehem városára éj 
borult. De átvitt értelemben is sötétség 
borította a népeket. 

 Az első karácsonyban beteljese-
dett Ésaiás próféciája: „A nép, amely 
sötétségben jár vala, lát nagy világos-
ságot; akik lakoznak a halál árnyéká-
nak földében, fény ragyog fel fölöt-
tük!” (Ésa.9:2) Pásztorok őrködtek 
Betlehem mezején a nyájuk mellett. 
Az Úrnak angyala hozzájuk jött és az 
Úr dicsősége körülvevé őket. És mon-
da az angyal nékik: Ne féljetek, mert 
ímé hirdetek néktek nagy örömet, 
mely az egész népnek öröme lészen: 
Mert született néktek ma a Megtartó, 
ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. 
Nem Heródes királynak, sem pedig a 
főpapoknak és írástudóknak jelent meg 
az angyal, hanem az egyszerű pásztor-
embereknek. Boldogok a lelki szegé-
nyek, mert övék a mennyeknek orszá-
ga. 

    És hirtelen megjelent az an-
gyallal mennyei seregek sokasága, 
akik dícsérték az Istent: „Dicsőség a 
magasságos mennyekben az Istennek, 

és e földön békesség, és az emberek-
hez jó akarat!” Pedig nem az angyalo-
kért jött le a földre Jézus. Nem értük 
vállalta a szenvedést és halált, hanem a 
bűnös emberekért. Nekünk kell 
dícsőítenünk Istent azért, hogy alászál-
lott értünk és tulajdon vérével váltott 
meg minket. Megjelent az Isten üdvö-
zítő kegyelme minden embernek. Di-
csőség Istennek ezért  a meg nem érde-
melt kegyelemért, amely olyan csodá-
latos, hogy az angyalok sem értik meg, 
mily nagy az a szeretet, amely odaadta 
a világért az ő egyszülött Fiát, hogy 
valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen. Istennek az 
ember megváltására irányuló műve 
talán még a teremtő munkájánál is 
nagyobb dicsőség. Ingyen ajándék ez a 
világnak, mely által, ha szívünkbe fo-
gadjuk, békességünk lesz Istennel és 
békességben élhet ember az emberrel. 

    Amikor elmentek az angyalok 
a mennybe, a pásztorok így szóltak 
egymásnak: Menjünk el mind Betlehe-
mig, és lássuk meg e dolgot, amelyet 
az Úr megjelentett nékünk. Ők voltak 
az elsők, akik láthatták a megszületett 
Messiást. Boldogok a tiszta szívűek, 
mert ők az Istent meglátják. A pászto-
rok dícsőítették Istent mindazok felől, 
amiket hallottak és láttak. Nem voltak 
engedetlenek a mennyei látás iránt. 
Bár minden embert ugyanaz a hit és 
engedelmesség vezetne a világ Meg-
váltójához. Az Isten Ígéjének engedel-
meskedő hívő ma is eljuthat a Jézus 
Krisztussal való boldog találkozásra. 

     A mai rohanó világban legyen 
időnk az imádságra, az istentisztelete-
ken való részvételre, és az otthoni bib-
liaolvasásra. A Jézus nélküli karácsony 
ünneplés nem ad örömet. Nélküle sen-
ki nem lehet boldog. És ahogyan köze-
ledik a 2008-ik esztendő, közelebb 
jutunk Urunk második eljövetelének 
idejéhez. Áron is vegyük meg az alkal-
matosságot, mert a napok gonoszok. 
Az elmúlt év sokak szívében bánatot 
vagy örömet hagyott. Voltak, akik 
szeretett hozzátartozójukat temették el, 
mások gyermekáldásnak örülhettek, 
vagy házasságot kötöttek. Higyjétek el 
Testvéreim, hogy Jézussal együtt a 
legnagyobb bánat is nagyobb áldást 
jelent, mint a legnagyobb földi öröm 
Jézus nélkül. Legyen Jézus veletek 
örömben, bánatban, életben és halál-
ban, ti pedig nyissatok ajtót a drága 
Vendég előtt, hogy Ő legyen éltetek-
nek Ura. 

          „Ó kedves vendég nálam szállj, 

           Bűnömtől ne iszonyodjál, 

           Térj be hozzám te szolgádhoz, 

           Szegény megtérő juhodhoz.” 

 Szeretett Testvéreim! Isten 
adjon mindnyájatoknak kegyelem-
mel teljes karácsonyi ünnepeket és 
Boldog Újévet! 

Atyafiságos szeretettel: Horkay 
László lelkipásztor. 

Minden kedves nagydobronyi Minden kedves nagydobronyi Minden kedves nagydobronyi Minden kedves nagydobronyi     
lakosnak lakosnak lakosnak lakosnak     

kellemes Karácsonyi ünnepeket kellemes Karácsonyi ünnepeket kellemes Karácsonyi ünnepeket kellemes Karácsonyi ünnepeket     
és sikerekben gazdag, és sikerekben gazdag, és sikerekben gazdag, és sikerekben gazdag,     
boldog Új évet kíván boldog Új évet kíván boldog Új évet kíván boldog Új évet kíván     

Nagydobrony Község Önkormányzata, Nagydobrony Község Önkormányzata, Nagydobrony Község Önkormányzata, Nagydobrony Község Önkormányzata,     
képviselőképviselőképviselőképviselő----testülete és kollektívája ne-testülete és kollektívája ne-testülete és kollektívája ne-testülete és kollektívája ne-

vében vében vében vében     
    

Szilvási Zoltán  polgármester. Szilvási Zoltán  polgármester. Szilvási Zoltán  polgármester. Szilvási Zoltán  polgármester.     
 
  

Köszönetnyilvánítás 

 Az ungvári járási mentőszolgálat 
Nagydobronyi állomásának kollektívája ezú-
ton szeretne köszönetet nyilvánítani  az Ung-
vári Járási Közigazgatás vezetőségének az új 
mentőkocsiért, valamint a rendszeres és kellő 
mennyiségű  gyógyszerért ill. egyéb kelléke-
kért.  

 Az elmúlt néhány hónapban ugyanis nem-
csak mentőkocsival gazdagodott a mentőszolgá-
lat, hanem egyéb hasznos korszerű gyógyászati 
eszközzel, mint pl. lélegeztető arcmaszkkal, 
leszívópumpával,   felső légutakba helyezhető 
csövekkel, új vérnyomásmérővel, fonendoszkóp-
pal. A közeljövőben pedig EKG és defibrillátor 
(bizonyos fajta szív-ritmuszavart megszüntető 
készülék) fogja segíteni a szakszerű elsősegély-
nyújtást. A gyors, időben történő kiszállás pedig 
a helyi állomás elhelyezkedésének köszönhető, 
melynek helységét a Nagydobronyi körzeti kór-
házban a Nagydobronyi Községi Tanács biztosít-
ja.  

 

Egészségben gazdag, Egészségben gazdag, Egészségben gazdag, Egészségben gazdag,     

balesetmentes új esztendőt balesetmentes új esztendőt balesetmentes új esztendőt balesetmentes új esztendőt     

kívánunk minden olvasónak!kívánunk minden olvasónak!kívánunk minden olvasónak!kívánunk minden olvasónak!    
    

A mentőszolgálat kollektívájaA mentőszolgálat kollektívájaA mentőszolgálat kollektívájaA mentőszolgálat kollektívája    

 A Nagydobronyi Állami Kommunális 
vállalat felhívja a lakosok figyelmét, hogy a 
szemétszedés az ünnepnapok alatt szünetelni 
fog (December 25-26., Január 1.). Megértésü-
ket előre is köszönjük! 

Felhívás! 



Szemezgető 

 A 2007-es év sem fejeződött be 
eredmények nélkül a tanács részéről. 
Egyes terveket sikerült megvalósíta-
ni, míg mások folyamatban vannak, s 
befejezése jó ütemben halad. A kö-
vetkező eredmények születtek: 
 1. Átadták a Nagydobronyi 
Középiskola új mellékhelyiségét. 
 2. Befejeződött a főutak világí-
tási rendszerének kiépítése. 
 3. 2007-ben a Községi Tanács 
költségvetésébe a járművek utáni 
útadóból 40 000 hr folyt be. Az ösz-
szeget a tanács a mellékutak javításá-
ra fordította, hasonlóan az elmúlt 
évekhez. A munkálatok elvégzését a 
Kommunális Vállalat végezte, me-
lyet bonyodalmak nélkül, a lakosok 
segítségével sikerült végrehajtani. 
2006-ban a képviselőtestület meg-
szavazott egy tervet, mely szerint 
minden évben néhány utca kap javí-
tást. 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 javí-
tásban. 
 4. Befejeződött az óvoda fűtési 
rendszerének javítása, új kazánok 

vásárlása. 
 5. Megtörtént a kórház mellék-
helyiségeinek teljes felújítása, zu-
hanyzók építése, bejárati ajtó cseréje. 
 6. Új járdaszakasz építésére 
került sor a régi piac területén. 
 7.  Kicserélték a körzeti  rende-
lő fűtési rendszerét.  
 8. Nagydobronyban ünnepé-
lyes keretek között adták át rendelte-
tésének az ungvári járás második 
műfüves sportpályáját.  
 9. Tervdokumentációk elkészí-
tése a falu csatornarendszerének,  
kiépítésére.  
 10. Folytatódott:  
   — a szemételszállítás 
 — a szeméttelep rendezése 
 — a tűzoltóság fenntartása 
 — a sportiskola működtetése 
 — a Nagydobrony Nagydobrony Nagydobrony Nagydobrony havilap kiadá-
sa 
 11. Megkezdődött a középisko-
la nyílászáróinak cseréje.  
 12. Megnyílt az új piactér.  
 13. Újkrumplifesztivál és falu-
nap megszervezése és lebonyolítása. 
 14. 2007. szeptember 15-én a 
magyarországi Ajakon Szilvási Zol-
tán Nagydobrony -  és Kerekes Mik-
lós Ajak polgármesterei aláírásával 
testvértelepülési kapcsolat jött létre. 

A Nagydobronyi Tanács beszámolója a 2007-es évről 

 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. 

 Felhívjuk a Nagydobronyi Középiskola korábbi évek végzőseinek fi-
gyelmét, akik ukrajnai felsőfokú oktatási intézménybe szándékoznak felvéte-
lizni, hogy megváltoztak az érettségi és a felvételi szabályok. Részletes infor-
mációt 2008. január végéig a középiskola igazgatóságánál kaphatnak.  

Felhívás! 

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.) 

 A „YAZAKI UKRAJNA” vállalat munkalehetőséget biz-
tosít minden 18-45 év közötti általános iskolát (9. osztályt) vég-
zett polgárnak. A cég ingyenesen biztosítja a beutazást és a jó 
munkakörülményeket, illetve az ebédet mindössze 2.50 
hrivnyáér. 
 Az első három hónap próbaidő 770 hr-ás fizetéssel, de vi-
szont, aki véglegesíti szerződését az visszamenőleg megkap 
még 770 hr-át a próbaidős hónapokra.  
 Jelentkezni a községházán lehet, ill. a 80979811428-as te-
lefonszámon. 
 Dolgozzon Ön is rendezett körülmények között, megfelelő 

bérért! 

Béremelések a YAZAKI-nál. 
1000-2000 hrivnyás fizetések 

Nagydobrony sem kivétel  

 Mint köztudott tény, Ukrajna szinte minden megyéjében csökken 

a népességszám. Ez idáig még elmondható volt, hogy Kárpátalja kivé-

telt jelent beleértve falunkat is. Sajnos Nagydobronyban 2007-ben a ter-

mészetes szaporulat negatív lett, ugyanis többen haltak meg, mint szü-

lettek. Ez évben 70 haláleset történt, viszont csak 64-en születtek.  A 

tavalyi évhez viszonyítva a halálozás növekedett (2006-ban 58 fő volt), 

és a születés is kevesebb (68 gyerek született 2006-ban).  Így jelenleg 

falunk lakossága 5696 főt tesz ki (2007 január 1-én 5702 fő volt).  Re-

mélhetőleg a gyerekvállalási kedv növekedni fog 2008-ban, ellentétben 

a halálozási számmal, és ismét 5700 fő fölé emelkedhet a népesség-

szám.  

 Nemcsak kevesebben születtek, de kevesebb esküvőre is került 

sor. A Nagydobronyi Községi tanácson belül 28 esküvő volt, amely 

néggyel kevesebb, mint a tavalyi évben. Ez a szám talán azzal magya-

rázható, hogy egyre többen vannak azok a fiatalok, akik más településen 

vagy városon találtak párt és a polgári esküvő (regisztrálás) is ott zajlott 

le. Ezekben az esetekben csak az egyházi esküvő és az ünnepi vacsora 

helyszínét élvezi falunk.   



Események, köszöntők, hirdetések 

KöszöntőkKöszöntőkKöszöntőkKöszöntők    
A Nagydobronyi Községi Tanács ezúton szeretné  
köszönteni  közelgő születésnapjuk alakalmából  

Hidi Erzsébetet,Hidi Erzsébetet,Hidi Erzsébetet,Hidi Erzsébetet,    
a Nagydobronyi Községi Tanács főkönyvelőjét, 

Misák SándorMisák SándorMisák SándorMisák Sándor    
képviselőt, a tűzoltóság parancsnokát. 

 
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) 
Kolozsy Ágoston Evariszt  

(Csongor út, 110) 

Elhaláloztak: 
Badó Kálmán (Petőfi u., 23) 

Ráti Borbála (Nagytemető u., 20) 
Balla László (Internacional u., 21) 

 

Anyakönyv (December) 

Karácsonyi és Újévi kö-
szöntők, sms-ek! 

 

 Csillagszóró szórja fényét, 
kíván melegséget, békét! Angyalka 
száll házad felett, hogy átadjon 1 
üzenetet: Kellemes, békés kará-
csonyt kívánok Neked!  
 

 Jégvirág költözzön minde-
gyik ablakba, gőzölgő kalácsból 
jusson az asztalra. Legyen sok aján-
dék szívemből kívánom, s hogy 
gazdagon, örömökben teljen a Ka-
rácsony!  
 

 Lehalkul a város zaja kará-
csony estére meglengeti szívünket a 
kisgyertyák lángja. Kívánom, hogy 
soha el ne múljon ez a tiszta szere-
tet. Békés Ünnepet Neked!  
 

 Az idős plébános így fejezi 
be a karácsonyi prédikációját:-
Kedves híveim, tudom, hogy közü-
letek sokakat legközelebb jövő ka-
rácsonykor fogok itt látni. Nekik 
már most boldog húsvéti ünnepeket 
kívánok!  
 

 Disznó sivít, petárda robban, 
részeg feje a padlón koppan. Róka 
család a WC-ben, Lagzi Lajcsi a 
TV-ben. Több rímet ide nem vágok, 
Boldog Új Évet Kívánok!!! 
 

 Üres a hordó,  repül a korsó, 
mindenki fekszik az alkoholtól, mi-
csoda álmok és még milyen lányok, 
én azért is BOLDOG ÚJ ÉVET 
KÍVÁNOK!  
 

 Szilveszter éjjelén tűzijáték 
fényénél válassz egy csillagot ha 
bármi bánt neki elmondhatod. Meg-
gyógyítja szívedet, lelkedet kívá-
nom tegye szebbé 2007-es évedet. 
B.U.É.K. 
  

 Lágy esőben, tömör ködben, 
holt részegen, mély gödörben, szil-
veszternek nehéz napján, négykéz-
láb az árok partján, átölelem a vilá-

g o t :  B O L D O G  Ú J É V E T 
KIVÁNOK!!! 
 

 Újévi kismalac farka lógjon a 
szádba, hajnali 6 előtt ne kerülj az 
ágyba! Durranjon a pezsgő, szóljon 
hát az ének, ilyen boldog új évet 
kívánok én Néked! 
 

 Virradjon Rátok szép nap!
Köszöntsön Rátok jó év! Kedves 
hajlékotokba költözzön a jólét! A 
lelketekbe boldogság, szívetekbe 
béke! Ezt kívánom NÉKTEK a kö-
vetkező évre!! 
 

 Mielőtt lefekszel, tárd ki az 
ablakod, elküldtem Hozzád az én 
a n g y a l o m . 
Egy pillanatra kérlek figyelj reá, 
mert a nevemben BOLDOG ÚJ 
ÉVET KÍVÁN!  
 

 Mikor kigyúlnak a fények, 
pajkos tündérek zenélnek. Huncut 
mosollyal egy rád kacsint, kicsi 
kendőből csillámport hint. Így adja 
át az üzenetet: Boldog Új Évet ne-
ked!  
  

 Erdő szélén ezüst fenyő ha-
vas ággal büszkélkedő őz és nyuszi 
körbe járja tekintetük megcsodálja. 
Képzeld el, hogy ott állok és BOL-
DOG ÚJ ÉVET KIVÁNOK! 
 

 Havas téli lepedő borítja a 
tájat, ilyenkor a jó pezsgő serkenti a 
májat. Sült malacka vándorol, sur-
ran a bendőbe, kívánok sok minden 
jót az újesztendőbe! 
 

 Buborék van a pohárban, ma-
lac repül a szobában, pezsgőt inni 
most nem szégyen, önts úgy is, ha 
nem kérem. Ma még nagy bulit csi-
nálok, Boldog Új Évet Kívánok!  
 

 Utolsó napján ennek az év-
nek a szerencsemalackák megint 
útra kélnek. Azt kívánom néked 
hogy ha arra járnak, térjenek be 
hozzá, s maradjanak nálad! 
B.U.É.K.  

December 26-án ünnepli 3. születés-
napját Szilvási Ákos József.  

Sok boldog születésnapot kíván neki 
az egész család. 
„Karácsony napján  

kegyes volt hozzánk az Isten,  

mert adott nekünk egy drága kincset,  

ki minden nap boldoggá teszi életünket.  

Amerre jár pici lába,  

mindig gondja legyen rája.  

Bánat és könny sose érje,  

boldogság legyen minden lépte.” 

Függönyök méretre, készen. Függöny pálcák, ágytakarók, hímző 
fonalak, varrócérnák, méterárú, csipkék. 

Balog Zoltán  Tel: 80507583005 

Piac — szélső sor,  
2. üzlet.  



 
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 evőesz-
közök kölcsönzése.  

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

  
Igazolványképek készítése bármi-

lyen méretben!  
Községháza II. emelet (balra).  

Hétfőtől-péntekig  (kizárólag délu-
tán) 

13:00 - 16:00 
       

        
Lakodalmak, események, estek 

fotózása, videózása, hangszerelé-
se.  

Le ne késen megrendelni ben-
nünket! (Mindhárom szolgáltatá-

sunk megrendelése esetén kedvez-

ményt nyújtunk!) 

Szanyi-Szabó B.  Ady E. u. 35. 
 

Ingatlan 

Családi ház eladó a Felvég (Kun 
Béla) u.  35 sz. alatt. 

Érdeklődni a 80966233828-as tele-
fonszámon lehet. 

 

Egyéb 
Kállai Gézánál májusi virágméz 

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

Tel: 714-253 
 
 

Belarusz 1 hengeres kistraktor tar-
tozékokkal eladó. Belarusz alkatré-

szek: híd, stb. 
1 hengeres újszerű Zid motor, 

1 hengeres német kétütemű vízszi-
vattyú, Mázsa 50 kg-os súlyokkal.  

Tel: 8-241-71-383 (Beregszászi 
járás) 

Mobil: 80982582900 

 

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. 

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 mennyiségben, 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 


