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A NAGYDOBRONYI KÖZSÉGI TANÁCS lapja

Megváltoztak a községi tanácsok közjegyzői jogkörei
Az ukrán közjegyzőkre vonatkozó törvénykönyv
2008. október 1-én
kelt №614-VI számú törvény értelmében a községi
tanácsok eddig felhatalmazott személyétől (jegyzőjétől)
megvonta az alábbi
dokumentumok hitelesítésének Az említett okmányok hitelesítését legközelebb Csapon vagy
jogkörét:
Ungváron végeztethetik el az
— mindennemű meghatal- érintettek állami vagy magán
mazás (anyakönyvi hivatalba, közjegyzőknél.
adóhivatalba, járási hivatalba,
Amennyiben, ha lesz rá
bankokba, nyugdíjosztályra,
szociális osztályra, rendőrségre, igény, a községi tanács megpróbál kihozatni kéthetente
bíróságra)
vagy havonta közjegyzőt, hogy
— lemondó, illetve hagya- ne kelljen beutazni az érintettékfelvételhez szükséges kérvé- teknek.
nyek hitelesítése
— lakcímbejelentő laphoz
szükséges beleegyező nyilatkozat hitelesítése
— aláírások és okmányok
másolatának hitelesítése.

A tanács egyedül
végrendeletek megírására és hitelesítésére
van feljogosítva a közeljövőben.

2008. November

FIGYELEM!
A Nagydobronyi Községi Tanács felhívja a lakosok figyelmét a 2008-as földadó befizetésére. Az adót hétfőtől-péntekig
fizethetik be a községházán, 8:00 — 16:00 óra között, Ráti
Anitánál.
A Nagydobronyi Községi Tanács ismételten felszólítja az
alábbi névsorban szereplő személyeket haladéktalanul fizessék be a 2008-as szemétdíjat a községházán Ráti Anitánál!
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Házunk tája
Újburgonya versenyképesen (folytatás)
Lehetőség a biológiai alapokban
A burgonyát vegetatív úton szaporítjuk, ezért Magyarországon a vírúsfogékony
fajták leromlása nagymértékű és gyors,
amelyet elsősorban a levéltetvek által terjesztett vírusbetegségek okoznak. Néhány
afrikai országban - ahol a magyarországi
klimatikus adottságokhoz képest sokkal
jobban kedvez a klíma a levéltetvek szaporodásának és emiatt óriási mértékű a leromlás - alkalmazzák a valódi burgonyamagról
történő termesztést, az úgynevezett TPS
(True Potato Seed) technológiát. Sajnos az
így előállított étkezési burgonya viszont
nagyon heterogén. A leromlásért főként a
levélsodró vírus (PLRV) és az Y vírus
(PVY) tehető felelőssé, amelyek terjesztését
- átvitelét a betegről az egészséges növényre
- leginkább a klímánkon nagy egyedszámban előforduló levéltetvek (mint vírusvektorok) végzik. A biológiai alapok oldaláról a
magyarországi eredményes korai termesztéshez leromlásnak ellenálló rövid tenyészidejű, jó gazdasági értékmérő tulajdonságokkal rendelkező fajta és abból előállított egészséges, jó minőségű vetőgumó szükséges.
Erre a korai fajták közül jelenleg csak a
magyar (kisvárdai) nemesítésű Pannónia
fajta alkalmas és várhatóan a legújabb nemesítésű, rövidebb tenyészidejű keszthelyi
fajták. Ezek az újabb magyar fajták a jelenleg korai termesztésben használt külföldi
fajtákkal versenyképesek - a leromlással
szembeni ellenállóság, a fontosabb rezisztencia tulajdonságok és a termőképesség,
minőség vonatkozásában egyaránt. Tehát az
eredményesebb magyarországi termesztéshez minél gyorsabb fajtaváltásra lenne szűkség - a külföldi gyorsan leromló fajtákról a
hazai nemesítésű és itthon szaporított, leromlásnak ellenálló (elsősorban korai) magyar fajtákra.
A hazai burgonyanemesítők, valamint külföldi cégek az elmúlt 10 évben több
mint 600 burgonya fajtát és fajtajelöltet jelentettek be állami elismerés céljából az
Országos Mezőgazdaság Minősítő Intézethez (jelenleg: MgSzH). Ezek, a többségükben a miénktől eltérő ökológiai környezetben nemesített fajták nem váltak be a hazai
környezetben. A jelenlegi újabb magyar
fajták (pl. Pannónia, keszthelyifajták} alkalmazkodóképességben, termőképességben,
minőségben is versenyképesek, rezisztencia
tulajdonságokban jobbak, leromlással szembeni ellenállóság tekintetében pedig messze
felülmúlják a külföldi fajtákat. Az ellenállóság (elsősorban a vírusrezisztencia) javítása
és a koraiság fokozása jelenleg is a magyar
nemesítés legfontosabb feladata és az eredményes magyarországi burgonyatermesztés
kritikus eleme - a biológiai alapok oldaláról.
A korai fajták száma 2007-ben a
Nemzeti Fajtajegyzékben 30 volt, amelyből
24 fajta többcélú asztali burgonya, 5 chips,
1 pedig püré-pehely célú felhasználásra alkalmas. Az összes magyar listán szereplő
fajták száma: 66, amelynek így 44%-a igen
korai-korai éréscsoportba tartozó, rövid tenyészidejű. A termelők részéről az új fajták
iránt - jogosan - nagyfokú óvatosság tapasztalható. Ez a jelenség más országokban is
ismert, a termelők és feldolgozók nehezen
mondanak le a már megismert és bevált
fajták használatáról. Viszont a magyar nemesítésű, korszerű újabb fajtákhoz bátrabban nyúlhatnak, hisz azokban sokkal kisebb
az agrotechnikai és kórtani kockázat.
A fogyasztói szokások is jelentős
mértékben rögzültek, országonként eltérő
sajátosságokat mutatnak, és időről időre
változnak. Európa északi és nyugati részén
elsősorban sárgahéjú burgonyát termesztenek és fogyasztanak, ezen országok piacain
rózsahéjú (piros) burgonyát csak elvétve
lehet találni. Franciaországban, DélEurópában és a konzervatív Angliában
egyaránt szívesen termelik és fogyasztják a

piros és sárga héjú fajtákat. Olyan megalapozatlan formalizmus viszont sehol másutt
nincs, mint Magyarországon, hogy ennyire
csak a piros héjú fajtákhoz ragaszkodnak.
Sajnos azt még csak kevesen tudják, hogy a
héjszín és a burgonya valódi értékmérő tulajdonságai (termőképesség, rezisztencia,
minőség, íz stb.) között semmiféle összefüggés nincs! Az viszont igaz, hogy egyre több
á kiváló tulajdonságú, sárga héjú fajták száma, ilyen pl. a magyar nemesítésű Pannónia
is.
Az egyes fajták növekedési típus
tekintetében különböznek egymástól. Eltérhetnek például a kezdeti fejlődés gyorsaságában, a gumókötés időpontjában, a gumónövekedés gyorsaságában. A növekedési
típust a korábban tárgyalt környezeti
(ökológiai) tényezők is befolyásolják (sőt az
előhajtatásnál a gumók fiziológiai elöregítése is növeli a koraiságot, gyorsítja a fejlődést, rövidíti a tenyészidőt), de alapvetően a
fajta genetikailag meghatározott tulajdonsága. Egy korai fajtánál a gumó növekedés
mértéke folyamatosan gyorsul, míg a lombozaté visszafogott marad. Ez azt jelenti,
hogy egy ilyen fajtánál a levelek által megtermelt szerves anyag nagyobb része a gumóba vándorol. Egy asszimilációra kedvező
napon a gumótömeg gyarapodása az 1000
kg-ot is elérheti hektáronként - természetesen ehhez az is szükséges, hogy a
fotoszintetizáló lombozat egészséges és
nagy felületű legyen (LAI optimális), továbbá a szükséges víz és tápanyag rendelkezésre álljon. Korai fajtánál a lombozat maximális kifejlődésének ideje korábbra esik, de a
levelek életciklusukat is korábban fejezik
be. A „Harvest index" (a gumótermés szárazanyag tartalma osztva az összes megtermelt szárazanyag menynyiségével)
korai fajtánál
magasabb.
Korai
fajta
termesztésénél
- ha teljesen
é r e t t ,
paráshéjú állapotban takarítjuk be, akkor a
magasabb
tőszám, s így a
magasabb
hajtásszám
elérése fontos
célkitűzés. A
kisebb lombozat miatt kisebb a tenyészterület igénye, így
optimális tőszámmal (csíraszám lásd később) ültetett korai burgonya korábban fedheti a talajt, a gumókötés korábban megindulhat és a növény előbb is érik be. Más a
helyzet az újburgonya termesztésnél, amikor
korai fajtát újburgonya (nem pedig beérett
asztali burgonya) termesztésére használjuk ilyenkor a gyorsabb gumónövekedés biztosítása érdekében nagyobb tenyészterületre
(tőtávolságra) ültetjük és így akár hónapokkal (3 hónappal is) hamarabb betakarítható,
mint a késői növekedési típusú fajta. Késői
érésű fajtánál a gumókötés a tenyészidőszak
későbbi időpontjában indul meg. A hoszszabb tenyészidejű őszi felszedésű fajtánál a
gumókötés egybeeshet a nyárelejei aszállyal
és - fajtánként eltérő mértékben - de csökkenti a tövenkénti gumószámot és ezáltal a
termést is. Az ilyen fajta - a kezdeti időszakban - a megtermelt tápanyagok nagyobb
részét a lombozat fejlesztésére fordítja. Öszszességében egy hosszú tenyészidejű fajta
több levelet (nagyobb lombozatot) fejleszt
és az tovább is él - feltéve, ha az egyre gyakoribb nagy hőséggel társuló nyári aszályt
túléli! Mindezekből következik, hogy egy
korai érésű fajta a vegetációs időszaknak
már egy korábbi időpontjában is relatíve

magas termést tud produkálni, de mivel a
késői érésű fajtának hosszabb idő áll rendelkezésére, az összes termés ennél a típusú
fajtánál magasabb lehet, ha a környezeti
tényezők ezt lehetővé teszik. Tehát egy korai, gyors fejlődésű fajta, amely jól alkalmazkodik a magyarországi tavaszinyárelejei, vagy nyári ültetésben a nyárvégiőszi klimatikus adottságokhoz, akkor rövidebb idő alatt, kisebb költséggel viszonylag
nagy termésprodukcióra képes, így hatékonyabb és eredményesebben termeszthető. A
hivatalos fajtakísérletek, az üzemi termesztési kísérletek és már több mint 5 éves termesztési tapasztalatok alapján biztosan kijelenthető, hogy a magyar nemesítésű korai és
leromlásnak ellenálló Pannónia fajta alkalmas, képes erre.
Új intenzív termesztési lehetőség:
a „duplázás”
Mórahalmon, 2006-ban és 2007-ben
kísérleti üzemi termesztést folytattunk korai
tavaszi ültetésű szabadföldi primőr, majd
ennek a betakarítása után - ugyanazon a
területen — nyári ültetésű őszi felszedésű
„újburgonya” termesztésének vizsgálatára.
A termesztési kísérletben mindkét évben a
Pannónia korai éréscsoportba tartozó, magyar nemesítésű burgonyafajtát használtuk,
amely rövid tenyészidejű, jó rezisztencia
tulajdonságokkal rendelkező, kiemelkedően
nagy termőképességű és finom ízű.
Cé l u n k vo lt el ső so r b an a
„duplázás" (egy tenyészidőszakban, ugyanazon a területen egymás után kétszer történő
„újburgonya" termesztés) lehetőségének
vizsgálata, kísérleti fejlesztése. Célunk eléréséhez a rövid tenyészidejű, jó rezisztenciájú, kiemelkedő termőképességű és finom
ízű új magyar fajtát, a
Pannóniát
vontuk be a
kísér le tb e.
Az új termesztési
módszer
alkalmazása
esetén lehetővé válik a
tavaszi prim
ő
r
„újkrumpli”
felszedése
és értékesítése után ugyanazon a
területen őszi felszedésű „újburgonya” előállítása és
téli időszakban történő piaci bevezetése növelve ezzel az „újkrumpli” termesztők
éves jövedelmét és egyúttal a piacon szokatlan időpontban megjelenve választékot bővít
és ínyenc fogyasztói igényt elégíthet ki.
Két év átlagában megállapítható,
hogy a kísérleti próbatermesztés során a
„duplázásos” újburgonya termesztési módszerrel évi 72,3 t/ha-os termésátlagot értünk
el, amelynek 49 %-a tavaszi foszlóshéjú
újburgonya, 51%-a pedig Őszi parásított
héjú újburgonya. A termések mindkét évben
és mindkét betakarítási időpontban szép
külleműek, deformációktól és egyéb károsodásoktól mentesek voltak, ami az agrotechnika mellett a Pannónia fajta tulajdonságainak és a kedvező termőhelynek is köszönhető.
Az eredmények alapján a próbatermesztési kísérlet pozitív eredménnyel zárult.
Az egy tenyészidőben, ugyanazon a területen kétszer egymást követő újburgonya termesztési módszer sikeres volt, mind termésmennyiség mind pedig minőség
(gumótermés méreteloszlása, küllemi minősége) tekintetében. Ha a terméseredményeket Összevetjük az utóbbi évek legmagasabb - 25,0 t/ha-os - magyarországi burgo-

nya átlagtermésével, akkor láthatjuk, hogy
mindkét vizsgált évben és egy éven belül
ugyanazon a területen folytatott mindkét
termesztés termései meghaladják az országos átlagot, ha pedig az évi összes újburgonya termés kétévi átlagát hasonlítjuk össze
az országos átlaggal, akkor azt 47,3 t/ha-al
meghaladja, azaz 289%-al több termést produkált. Ez igen jelentős termésmennyiségnek tekinthető, főként újburgonyából, korai
fajta használatával, amely a rövid tenyészidő miatt általában kevesebb termést produkál, mint egy hosszú tenyészidejű fajta.
Összefoglalás, javaslatok
Magyarország éghajlati adottsága - a
burgonya számára az optimálisnál magasabb
hőmérséklet és kevesebb csapadék miatt elsősorban a korai és vírusrezisztens fajták
termesztésére, szaporítására alkalmas. A
jövőben - az EU burgonya szabad áramlása
miatt - elsősorban csak a korai (újburgonya)
termesztése lehet versenyképes és eredményes.
A legjobb minőségű burgonya a hagyományos - homoktalajú - burgonyatermesztő tájakon termeszthető, ezért törekedni
kell - harmonikus tápanyag- és vízellátás
mellett - a burgonya számára kedvező,
könnyen felmelegedő, laza szerkezetű humuszos-homok talajokon - elsősorban a
(korai) újburgonya előállítás növelésére.
Magyarországon korai termesztés felértékelődőben van és ez a tendencia folytatódik,
Az újburgonya szárazanyag- és keményítőtartalma alacsony, egyéb beltartalmi paraméterei (magas C-vitamin, lizin, metionin és
cisztin tartalom) táplálkozás-élettani szempontból kedvezőek, speciális ételek készítésére is alkalmas.
Súlyos leromlást okozó vírusokkal
szemben (levélsodró- és Y-víms) rezisztens
magyar fajta használatával akár 90%-al is
csökkenthető lenne a vetőburgonya költsége
és ezen keresztül a korai (újburgonya) és
őszi felszedésű étkezési burgonya termelési
költsége és önköltsége is. Az újabb korai
vírusrezisztens magyar fajták termesztése
(pl. Pannónia és várhatóan az újabb keszthelyi komifajták is) a laza szerkezetű homoktalajokon - öntözéses termesztés mellett korábban (gyorsabb megtérülés) biztosabb
és nagyobb jövedelmet biztosítanak, mint az
őszi felszedésűek. A héjszín - a Magyarországon uralkodó piroshéjú formalizmuson
kívül - sehol máshol nem döntő! A gumó
héjszíne és gazdasági értékmérő tulajdonságai (termésmennyiség, minőség (íz) stb.)
között nincs semmiféle összefüggés.
Intenzív (öntözött) körülmények között,jó rezisztenciájú, rövid tenyészidejű
magyar fajtával lehetőség van nyári ültetéssel történő burgonya előállítására, sőt a
„duplázással” a korai (júniusi) betakarítás
után ismét beültetve a területet ősszel kiváló
minőségű foszlós-, vagy paráshéjú árut takaríthatunk be, amellyel tovább növelhető a
jövedelem. A „duplázásos” újburgonya termesztési módszer elsősorban a Homokhát
déli öntözött homoktalajain, Pannónia fajtával javasolható. Az új termesztési módszerrel a „duplázással” 50%-al több éves jövedelem érhető el, mint önmagában a korai
szabadföldi termesztéssel. Az új termék, a
parásított, de még vékony héjú, fiatal gumójú őszi újburgonya nagyobb értéket képviselhet, és választékbővítést jelenthet a téli
időszakban. A hazai fogyasztói szokások
alapján április végétől június végéig keresik
és vásárolják a foszlóshéjú újkrumplit. A
„duplázással” előállított őszi újburgonyának
a téli (karácsonyi, újévi) időszakban lehet
majd jelentősebb piaca.
Kruppa József - Heller Szabóné Molnár
Márta -- Hodossi Sándor
Hidi László
Szaktanácsadó

Események, köszöntők, hirdetések
Anyakönyv (November)
Születtek:
Ámit Kamilla (Tábla u.)
Horvát Ottó (Juzsna u. 16)
Papp Rebeka (Tábla u. 67)
Katona Anett (Nagytemető u. 10)
Szanyi Martin (Virág u. 51)
Hadar Bianka (Széchenyi u. 15)
Badó Martin (Rákóczi u. 35)
Misák Roland (Nyirigyszög u. 5)
Vinda Boglárka (Csongor út 112)

Elhaláloztak:
Szanyi Berta (Kossuth u. 90)
Katona János (Kossuth u. 53)
Hidi László (Kossuth u. 28)
Molnár Erzsébet (Csongor út 95)
Katona Borbála (Tábla u. 36)
Bakk Sándor (Kisdobronyi út 83)
Katona Sándor (Garb u. 4)
Kiss János (Béke út 15)
Horvát József (Juzsna u. 2)

Varga Gizellát
a Nagydobronyi Községi Tanács ügyintézőjét ,
valamint
Katona Béla, Katona János és Molnár László
képviselőket.
Kívánnak számukra erőt, egészséget, sikerekben gazdag,
hosszú boldog életet.

November 30-án ünnepelte 8. születésnapját

Badó Anikó.

Ebből az alkalomból köszöntik őt és kívánnak számára boldog gyermekkort és jó tanulást: szülei, nagyszülei, Tari mama és Hidi
keresztapu.
„Mosolygó arcod boldoggá tesz minket,
a nyári napsugár ragyogja be szíved.
Útjaidat mindig szerencse kísérje,
dobogó szívedet sok-sok öröm érje.
Isten napjaidat minden jóval áldja,
ami szerető szívünk ezeket kívánja.”

December 12-én ünnepli 1. születésnapját
KOLOZSY ÁGOSTON EVARISZT.
Szívük minden szeretetével köszöntik őt szülei. Kívánnak számára felhőtlen gyermekkort
és sok örömöt az életben.
Születésnapodon nem kívánunk egyebet,
csendes lépteidet kísérje szeretet.
Szívedben béke, lelkedben nyugalom,
légy nagyon boldog ezen a szép napon.
Szívünk szeret ezt ne feledd,
a legtöbb mit adhatunk

November 9-én ünnepelte 7. születésnapját

a családi szeretet.

Mészár Georgina Cintia.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet szeretnénk mondani azoknak, akik Katona Jánost elkísérték
utolsó útjára és sírján a kegyelet virágait elhelyezték, valamint a család fájdalmában osztoztak.
A gyászoló család
Köszönetnyilvánítás
Köszönetet szeretnénk mondani azoknak, akik Hidi Lászlót elkísérték
utolsó útjára és sírján a kegyelet virágait elhelyezték, valamint a család fájdalmában osztoztak.
A gyászoló család

Fodrász szalon működik a Tavasz u. 50-es szám alatt.
Alkalmi frizurák készítése: festés, vágás, melírozás, a vendég igénye és elvárása
szerint.
Keresse bátran Anitát.
Elérhetőség: tel.: 714-427
mobil: 80 96 78 38 069

Új kedvező vételajánlat!
A Nagydobronyi piac fősorán az elektromos, illetve a háztartási
cikkeket árusító üzletben hitelre való vásárlásra is van lehetőség.
Érdeklődni lehet: Krisztinánál, ill. a
80501571562-es mobilszámon.

Masszázsterápiai gerincbántalmak
megelőzésére és kezelésére!!!

Születésnapi köszöntők!
A Nagydobronyi Községi Tanács ezúton szeretné köszönteni közelgő születésnapja alakalmából

Masszázs ágy működik a FEHÉRNEMŰ üzlet
2. emeletén.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Új szolgáltatás:
– lábmasszázs,
– kézi masszázs
Nagy „Kojsza” Diana szeretettel
várja leendő Új- és Meglévő ügyfeleit újonnan nyitott
Manikűr-, Műköröm építő
””Porcelán és Zselés””
szalonjába!
Elérhetőség:
Tel.: (050) 9942032, 714-302.
Nagydobrony, Kisdobronyi út 89.

Érdeklődni a 80506712598
-as telefonszámon lehet.
(Kisdobronyi út 131/6.)
Tóth Marianna

Ebből az alkalomból sok szeretettel köszöntik őt
anyu, apu, nagyszülei, keresztszülei, valamint testvére
Janika.
„Nem kérünk Istentől kincset, gazdagságot,
csak neked egészséget és boldogságot.
Ha bármi baj van, mi veled vagyunk,
jóban rosszban veled maradunk.
Drága szemefénye lettél édesanyádnak,
szíve büszkesége édesapádnak.
A szüleid még a percet is áldják, mikor téged a karjaikba zárnak.
A jó Istent arra kérjük szüntelen,
hogy áldjon meg hosszú, boldog élettel tégedet.”

Gyógyszertár nyílott a piac területén.
Széles választékban találhatóak itt gyógyszerek és bébi
ételek.
Nyitva tartás:
Hétfőtől szombatig
08:00-17:00 óráig.

Apróhirdetések
Szolgáltatás
Igazolványképek 5 perc alatt !
(6 db-os sorozat)
Községháza II. emelet (balra).
Hétfőtől-péntekig
13:00 - 16:00 között!
+ Digitális fotók nyomtatása!
Névjegykártyák, naptárak készítése!
Kállai Gézánál tavaszi és nyári virágméz eladó (gyümölcs, akác,
hárs).
Nagydobrony, Sport utca, 2 szám.
Tel: 714-253

Privatizált telek eladó a Tavasz utcában.
Érd.: 80989433005
Kiadó a Fehérnemű bolt alsó szintje, a Kisdobronyi út 131/7 alatt.
Érdeklődni a 80979614591-es számon lehet.
Új ringatható gyerekágy eladó!
Tel: 80506743894

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
Az UNIFA Kft. (lambéria cég) a következőket kínálja a kedves érdeklődőknek:
fűrészárú minden méretben és mennyiségben
fából készült ajtók és ablakok bármilyen kivitelezésben

•
•

Volt kőkorszak – lett rönkkorszak!

Ortopéd valamint egyszerű ágybetétek

Rönkfaházak és gyerekcsúszdák minden méretben és mennyiségben, a megrendelő igényei szerint. (Szín, típus, stb.).
Tegye egyedivé általunk kertjét és lakását.

megrendelhetőek minden méretben,
valamint puharészek és ülőgarnitúrák.
Érdeklődni lehet, Ifjúság út 38-as szám alatt illetve a
80985985674 és a 80506948256-os telefonszámon.
Simon Szergej

Felvásárolok vágni való
sertést!

Ugyanitt!
Rotvejler kutyakölykök eladók!

Érdeklődni: Szanyi Ernő
Internacional 3 sz.
Tel: 714-366

Vízszivattyúk, tartozékok víz-, gáz-, központi fűtésvezetéshez.
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

Műtrágya kapható
Molnár Jánosnál, a Béke út 13-as
és a Kisdobronyi út 37-es számok
alatt. Ingyenes házhozszállítás a falu területén.
Mobil: 80501571562.

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:80681414948
Nagy tétel esetén házhozszállítás!

Mobiltelefonok,

valamint tartozékaik (töltők, akkumulátorok, előlapok,
gombsorok, fülhallgatók, adatkábelek, tokok és
táskák) széles választékát kínáljuk.
Kezdő csomagok és felöltőkártyák:

Használt digitális fényképezőgépek akciós áron,
amíg a készlet tart!

MTC, Kyivstar, Life, Beeline.

Akció!!!
Minden kedves kerékpárvásárló
10 -15%-os árengedményt kap.

NAGYDOBRONY
Közéleti havilap
Cím: Nagydobrony, Csongor út 2 (II. emelet, balra)
Tel:714-325 Email: nagydobrony@gmail.com
Lapalapító és fenntartó:
Nagydobronyi Községi Tanács
Szerkesztők, tördelők:
Szanyi-Szabó Béla, Ráti Ferenc.

Elektronikai cikkek: Hűtők, mosógépek, televíziók,
DVD lejátszók, CD lejátszók, autómagnók, hangszórók, hálózati telefonok, porszívók, borotvák, hajszárítók, mikrohullámú
sütők, presszó kávéfőzők és egyéb háztartási kellékek.
A piac területén, az 5. sor végén.

Állami bejegyzési bizonylat ZT № 416/08
21.07.2006
Ofszetnyomás egy nyomdai ív. Példányszám 1300.
A lapot kinyomtatta a VAT „Patent”.
A lap ingyenesen jelenik meg havonta.

A Nagydobrony havilap lehetőséget kínál mindennemű lakossági hirdetésre és reklámra, köszöntőre. Egy apróhirdetés díja 1 hónapra 5 hr.
Fényképes köszöntő 20 hr. A reklámok díja: 50 cm2 = 20 hr. A hirdetéseket személyesen a szerkesztőségben lehet feladni, hétfőtől-péntekig
13:00-16:00 óra között.
Hirdetésével Ön is járuljon hozzá újságunk kiadásához!

