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A NAGYDOBRONYI KÖZSÉGI TANÁCS lapja

A képviselőtestület elfogadta a Nagydoronyi Községi Tanács
2009-es költségvetését.
A 2009. január 19-én megtartott tanácsülés legfőbb napirendi pontja a
Nagydobronyi Községi Tanács 2009-es költségvetése volt. Szilvási Zoltán polgármester
beszámolt a jelenlévő utca– és járási képviselőknek a járás által megszabott pénzek
forrásáról és a törvények által megszabott
felhasználási kereteiről.
Mint kiderült, a tanács által fenntartott létesítményekre 2 199 616 UAH várható
erre az évre (2008-ban 1 984 575 UAH volt).
Ezt az összeget az intézmények fenntartására
lehet fordítani, amely a munkások fizetését,
a közműdíjakat, az étkeztetést teszi ki. Az
ezen felül megmaradt összeget lehet egyéb
célokra fordítani, mint pl. tatarozás, felújítás.
A költségvetés összege bár magasabb a tavalyi évhez képest, viszont a közüzemi árak
emelkedése miatt ez a többlet elvész. A
legtöbb intézményre emiatt szinte semmilyen programot, fejlesztést nem lehet betervezni. A 2008-as évi költségvetésből 41 219
UAH maradt fenn, amelyet az év folyamán a
közműdíjak emelésének pótlására, a községháza épületének további felújítására fordítanak majd.
A tanács költségvetésébe föld-, ill a
vállalkozások utáni adókból és bérleti díjakból kb. 118 089 UAH várható. Ezen összeg

felhasználását a képviselőtanács határozta
meg a következő célokra a polgármester
javaslatával:
1. 10 000 UAH — a „NAGYDOBRONY”
újság egy éves nyomdaköltsége
2. 30 000 UAH sportprogramok
3. 43 759 UAH az utcavilágítás áramfogyasztásának kifizetése és karbantartása
4. 870 UAH szeméttelep rendbetartása
5. 10 000 UAH katasztrófavédelemi
tartalék
6. 23 460 UAH legelőjavítás
A fent említett forrásokon kívül a
járművek utáni útadókból kb. 60 700 UAH
várható, melyet a mellékutak javítására fordítanak majd az ősz folyamán.
A tanács számára földeladásból 66
407 UAH bevétel várható, melyet a mellékutcák világításának kiépítésére fordít.
A tanács a tűzoltóság finanszírozását
sajnos ez évben sem tudja saját költségvetéséből pótolni, de viszont a Járási Tanács
megszavazott 140 000 UAH-ot a fizetésekre
és az üzemanyagra.
Az ülés folyamán a képviselőtestület
egyhangúlag elfogadta és megerősítette a
költségvetési tételeket, amelyek az alábbiakban tekinthetőek meg:

A kultúra éves költségvetése:
(Fizetés, épületfejlesztés, villanydíj)
Programok (falunap, újkrumplifesztivál).

75 210 UAH

A „Napsugár” óvoda éves költségvetése:
707 250 UAH
Fizetések, gáz és villanydíjak.
Étkeztetés (1 napra 1 gyerekre 5hr: 65 125 UAH + szülői támogatás 65 125 UAH)

2009. Január

2009-ben is folytatódik a háztartási hulladék
elszállítása
A lap decemberi megjelenését követően került sor a tanács utolsó 2008-as ülésére, melynek legfontosabb napirendi pontja a 2009-es szemétszállítás kérdése volt.
Pankovics János, a munkát végző kommunális vállalat vezetője beszámolt a tanácsnak a 2008-as hulladékszállításokról. 2008ban a háztartások 88 %-a fizette be a személyek utáni 1 UAH-os díjakat, amely a
tanács támogatásával elegendő volt a mindennapos munka elvégzésére. A szeméthordó gépkocsi javítására, fenntartására
nem volt betervezve pénzösszeg 2008-ban
és a hidegek beálltával mint minden öreg
jármű ez is lerobbant, ami néhány napos
szállítási kiesést eredményezett.
2009-ben a Községi Tanács határozata alapján a háztartási hulladék elszállításáért a személyek utáni
befizetést 1,5 UAH-ra
emelte, melynek legfőbb
indoklása az, hogy a tanács 2009-ben nem tudja
támogatni a szállítást a
költségvetés alacsony
kerete miatt. Ezen kívül a
teherautó alkatrészekkel
történő ellátására, műszaki vizsgáztatására is tervezni kell. A Tanács továbbá a vállalatok számára is felemelte a szállítási

díjat, mely 30-hr (2008-ban 26 UAH volt)
köbméterenként. A tanácsülésen az árak
emelésének ellenére minden jelenlévő bizalmat szavazott a kommunális vállalatnak,
ugyanis a járás más településein a személyenkénti díj 3-5 UAH között ingadozik.

A Kommunális vállalat által
végzett munka díját továbbra is a
községházán fizethetik be Ráti
Anitánál a családok, minimum az
első félévre.
Az elmúlt évben történt megbízható
és pontos szállítások alapján a tanács reménykedik abban, hogy 2009-ben nem lesz
szükséges majd az újság hasábjain keresztül értesíteni a lakosokat az elmaradt befizetéssekkel kapcsolatban.

Bizony igaza van Kosztolányi Dezsőnek
Halotti beszéd című gyönyörű versében. Ismét kevesebbek lettünk. A család, a rokonok, a barátok, a kollégák és mi nagydobronyiak. 2009. január 13-án életének 61-ik évében elhunyt Hidi József, a Nagydobronyi
Fogyasztási Szövetkezet elnöke, aki sok éven keresztül
a Nagydobronyi Önkormányzat végrehajtó bizottságának aktív tagja volt. Minden tettében a falu és a Fogyasztási Szövetkezet szeretete munkált. Sokoldalú,
szorgalmas és segítőkész emberként ismertük. Élete
utolsó percéig, betegségével mit sem törődve hatalmas
tapasztalatával, tudásával szolgálta falunk és az Állami
Fogyasztási Szövetkezet érdekeit.

Az egészségügy éves költségvetése (rendelő és kórház):
(Fizetések, közműdíjak, gyógyszerek, étkeztetés.)

929 100 UAH

A községháza éves költségvetése:
(Fizetések, közműdíjak).

242 860 UAH

Egyéb programokra:
„Nagydobrony” újság fenntartása:
Sport:
A mellékutcák kivilágításának építése:
Utcavilágítás egyéves áramfogyasztása,
karbantartása
Szeméttelep rendbentartása:
Tartalék katasztrófa-elhárításra:
Legelő javítás:

184 496 UAH
10 000 UAH
30 000 UAH
66 407 UAH
43 759 UAH
870 UAH
10 000 UAH
23 460 UAH

Nyugodjék békében!
A Nagydobronyi Községi Tanács önkormányzata és a Végrehajtó bizottság
tagjai részvétüket fejezik ki a gyászoló családnak.

Járművek utáni útadók:
Összesen:

60 700 UAH
2 199 616 UAH

Életének 61. évében, 2009 január 13-án elhunyt Hidi József, a Nagydobronyi
Fogyasztási Szövetkezet elnöke.
Hidi József 1948 április 6-án született Nagydobronyban. A középiskola befejezése után felvételt nyert a Munkácsi Kereskedelmi Szakközépiskolába. Tanulmányait
befejezve, visszatért szülőfalujába. A Nagydobronyi Fogyasztási Szövetkezetnél vállalt munkát. 1966-tól dolgozott, mint falusi készletező. A Szovjet hadsereg soraiból
való leszerelése után ismét visszatért a Fogyasztási Szövetkezetbe. 19 éven át a
„Háztartási” bolt vezetőjeként, 1987-től a Fogyasztási Szövetkezet elnökeként dolgozott. 21 éven át tevékenykedett a Szövetkezet élén. Nagy népszerűségnek örvendett
nemcsak a szülőfalujában, de a Szövetkezetet egyesítő falvakban és a járáson is. Sokat fáradozott a falusi kereskedelem megmaradásáért, kivette részét a különböző társadalmi munkákból.
2007 novemberében megbetegedett, súlyos műtéten esett át. De még a későbbiekben is sikeresen tevékenykedett kollektívánkban. Igyekezett hasznossá tenni magát. Szívén viselte a Falusi Fogyasztási Szövetkezet gondját-baját. Sajnos betegsége
miatt nagyon hamar elszólította közülünk a halál.
Emlékét örökké megőrizzük!
A Nagydobronyi Fogyasztási Szövetkezet kollektívája

Hitel felvétel és pénz betevés!

ABC „Кредит”
A legjobb stabil jövedelem 25%-os éves kamattal.
Címünk: Nagydobrony, Kisdobronyi ut 130/3.
A piacon a 3. épület „ABC Кредит”.
Elérhetőség: Tel: 80504735267

Innen-onnan
Január 21-én ünnepelte 6. születésnapját

Varga Fanni.
Ezúton köszöntik őt szülei és nagymamája. Kívánnak számára hosszú boldog életet és felhőtlen gyermekkort.
„Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon,
Ragyogjon rád napfény, legyél boldog nagyon.
Szíved sose féljen, bánat sose érjen,
Minden utadon szerencse kísérjen.”

Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy a nagydobronyban állomásozó
járási mentőszolgálat új segélyhívó telefonszámon érhető el:

44-03-05.
A Terra Dei alapítvány előadássorozatot indít intenzív zöldségtermesztés (uborka,
paradicsom, paprika, káposzta, stb.) témakörében a Nagydobronyi Református Líceumban
péntekenként 15:00 órai kezdettel február folyamán. A látogatás ingyenes.
Az első előadás témája: Palántanevelés hajtatásban (és egyéb felmerülő kérdések
megvitatása). Szívesen várjuk az érdeklődőket.
Őrhidi László
A Terra Dei alapítvány a Rákóczi Ferenc Tanárképző Főiskolán a Mezőgazda
könyvkiadó mezőgazdasági könyvnapokat szervez 2009. 02. 21-i kezdettel. Az érdeklődőket, kedves vásárlókat, termelőket, gazdákat nagy könyvkínálattal várjuk!

Szaktanácsadás.

Talajvizsgálat, mintavétel
A korszerű – vagy ahogy a termesztői körökben is nevezik – az okszerű tápanyag-utánpótlás feltétele a talaj fizikai és
kémiai tulajdonságainak ismerete. Hisz a
termelő elsődleges feladata a költséghatékony termesztés – lefordítva a
tápanyagutánpótlás, kérdéskörére, annyi
tápanyagot kapjon a növény, amennyit az
adott talajtípuson, klimatikus körülmények
között a nagyobb piacosabb termés érdekében hasznosítani tud. Az alultrágyázás –
terméscsökkentő hatású, a túl – vagy luxustrágyázás haszoncsökkentő hatású, esetleg
környezetszennyezési problémákat is okozhat.
A termesztőközeg – legtöbbször talaj
-fizikai és kémiai tulajdonságainak pontos
meghatározása csak laboratóriumi vizsgálatokkal lehetséges amelyeknek alapja a jó,
szakszerű, a termőterületre jellemző mintavétel. A talaji vagy növényminta – vizsgálat
csak akkor eredményes, ha a minta ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkezik, mint a
vizsgált terület, azaz a fóliasátor vagy zöldségtermelő tábla talaját teljes mértékben
reprezentálja.
A hibás vizsgálati eredmények a
tapasztalatok szerint 75-80% a nem megfelelő mintavételből adódnak, mindössze 510%-ra tehető a műszerek hibája, a laboratóriumban történő bemérési (emberi) tévedésekből eredő hiba.
Tekintettel arra, hogy a tápanyagutánpótlási – szaktanácsadás a talajvizsgálat
alapján történik, a talajmintavétel módját
fogom részletesen ismertetni a mintavétel
kapcsán a következő kérdések tevődnek fel:
1. Mekkora az egyben mintázható terület nagysága?
2. Milyen terület mintázható egyben?
3. Mivel szedhető a minta?
4. Milyen gyakran célszerű talajmintát
venni?
5. Milyen mélységből vehető a minta?
6. Mekkora a laboratóriumi vizsgálatra
beküldendő minta tömege?
A zöldségtermesztésben szabadföldön általában 5-6 hektár az a terület, ami
egyben mintázható hajtatásban 3000 m2.
Csak azonos növények alól szabad mintát
venni, ha korábban az adott területen több
növényt termesztettek, akkor minden egyes
növény területéről külön mintát kell venni.

Hajtatásban az a gyakorlat alakult ki, hogy
fóliánként vagy blokkonként egy-egy mintát szedünk abban az esetben, ha a terület
egységes és korábban azonos növényeket
termesztettek rajta. Az átlagminta azt jelenti, hogy a mintázott terület fizikai és kémiai
átlagértékét képviseli, amit úgy tudunk elérni, hogy minél több pontról veszünk pont
mintát. A pont minták száma függ a terület
nagyságától függően, de érje el a 15-20
darabot.
A mintázással érdemes valamilyen
rendszer szerint haladni, pl. átlósan, sakktáblaszerűen vagy keresztirányban. Figyeljünk arra, hogy a területre nem jellemző a
talajfoltok (trágyacsomó helye, mészporcsomó helye stb.) ne kerüljenek mintavételezésre. A mintavétel történhet ásóval,
ültetőkanállal vagy erre a célra készített
csővel, amelynek az egyik oldala nyitott,
ahová a mintavétel alkalmával a föld beszorul.
A mintavétel mindig a gyökeresedés
mélységével azonos, tehát 15-25cm. A mintázás előtt a talaj felső 2-3cm-s rétegét távolítsuk el. A pontminták talaját gyűjtsük egy
tiszta vödörbe, keverjük össze és ebből a
laboratóriumi vizsgálatra megközelítőleg
1,5kg-nyi mintát küldjünk el. A minta kívül
és belül jelzéssel és névvel, címmel lássuk
el, a zacskón belüli jelzést mindig ceruzával
írjuk. Korábbi többszöri mintavételt javasoltak, egyet az ültetés elő és a többit a tenyészidőben 2-3 hetenként. A tápoldatos
termesztés elterjedésével elegendőnek bizonyult egyetlen mintavétel a talajforgatás
előtt.
A vizsgálat alapján választ kaphatunk a talajunk foszfor és kálium különböző
mezőelemek – Mg, Ca, Fe, Cu, Cn ellátottságára, a humusztartalomra, kénhatására
(PH érték) esetleg összsótartalmára (EC).
A kapott értékek alapján dönthetünkesetleg meghallgatva a szaktanácsadó javaslatait-, hogy milyen trágyázási módot, öntözést, talajjavítási módozatot válasszunk a
sikeres termesztés érdekében. A szakszerű
mintavétel, vizsgálat lebonyolítható a
„Terra Dei” szaktanácsadó hálózatán keresztül: Beregszász, B. Hmelnickij út 30 sz.
- a központi iroda címe.
Hidi László
Szaktanácsadó

Újra biztonságosak, járhatóak a gyalogátkelő hidak
A nagydobronyiak munkaszeretete
messze vidéken jól ismert. Nemcsak a fő
mezőgazdasági szezonban ég a kezük alatt
a munka, hanem a téli napokban sem pihennek. Amire nincs idő nyáron, azt megpróbálják télen bepótolni.
Már jó néhány éve felújításra szorultak a falu központján áthaladó „Tó”
nevet viselő csatorna gyalogátkelő hídjai.
Az érintett utcák képviselői már több éve
kérvényezték a munkálatok elvégzését
(legalább a faanyag biztosítását), mivel
már életveszélyes volt a közlekedés az
átkelőkön. A veszélyes átkelők felújítását
a tanács 2008-ban az egyik legfontosabb
feladatnak szánta, melyre a szükséges
anyagokat csak az év utolsó negyedében
tudta beszerezni az Nagydobronyi Erdészet
támogatásával. A faanyag méretre szabását
az Unifa Kft. végezte el ingyenesen, amely
a helyszínre ki is lett szállítva még 2008
novemberében.
Nem mindennapi öszszefogással, a Felvég és Kossuth utca közel
30 fős önkéntes gárdája még 2008 decemberében csaknem egy
nap leforgása alatt töké- munka közben...
letesen átépítette a hidat
Kiss Kálmán irányításával és szaktudásával. A
meglévő vas cölöpre lett
ráépítve az 1,4 m széles
tölgyfa szerkezet, melyre büszkék az építők.
Az alvégen már
kicsit bonyolultabb volt
e helyzet, mivel itt az
tartó cölöpöket is ki kellett cserélni. Így itt
megvárták míg a „Tó” jege elég vastagra
hízik, hogy minél könnyebben és gyorsabban el lehessen végezni a munkát. Az újjáépítés Szilvási Péter és Szanyi Béla irányí-

tásával folyt, melyhez a tucatnyi környékbeli lakó segített be a –10 0C-os hidegben.

Remélhetőleg az új híd is ki fog bírni
20 évet a régihez hasonlóan!
Két nap leforgása alatt sikerült teljesen
kicserélni a szerkezetet, melyre visszakerültek a vaslemezek. (Az alvég másik hídjának korlátját (a Gimnázium előtt) is sikerült
kijavítani Szilvási Péter közreműködésével.)
A két híd kemény munkával elkészült, mely szimbóluma az összefogásnak,
munkaszeretetnek.
Remélhetőleg ezek is
kitartanak majd mint a
régiek több évig és
mentesek lesznek a
rongálóktól.

És íme a végeredmény!

Vajon érdemes lesz e termelni az idén?
Saxa - 1 kg – 120 hr.
Az elmúlt évekhez képest jóval nagyobb befektetésre van szükségük a fólia- • paradicsom: 1 hr/mag.
házas termelőknek. Ennek legfőbb oka a
• karfiol: 1000 mag – 150 hr.
pénzvilágban tapasztalható ukrán hrivnya
gyengülése. Igazából a külföldről beszállí- • TV paprika: 1000 mag – 50-60 hr.
tott alapanyagok (vetőmagok, vegyszerek, • fűszerpaprika: 5 dkg – 100 hr.
fólia) ára valutában nem emelkedett, de
A termesztés legkorábbi szakaszáhrivnyában a tavalyi évhez képest csaknem ban általában a Previcur (60 ml – 25 hr) és
a duplája.
a Fundazol (100 g – 30 hr) vegyszereket
Falunk gazdái úgy néz ki optimistán alkalmazzák.
álltak hozzá a dolgokhoz és mihelyst megA hazai fóliák ára jelenleg 1500 hrszűntek a –10 0C-os hidegek,
hozzáláttak a fóliasátrakat előkészítő munkákhoz. Sőt már
egyesekben el is van vetve a
hónapos retek.
Bátyi Zoltán már ötödik
éve foglalkozik fóliaházas termesztéssel két fóliában, melyek
közül egyik fűthető. Bepillantva az
előkészítő fóliasátrába már szépen
látszanak a kikelt kis uborka palánták. Mint megtudtuk már január 20án el volt vetve a mag és ha minden
jól megy rá egy hónapra ki lehet
ültetni.
— Sok gond Jobbnál jobb vetőmagok, de mennyiért? tól kezdődnek (12x50m), a
van vele, most legfőkülföldi jobb minőségűek
képpen a hőmérsékletárai pedig 2500-3000 hr
re kell ügyelni. A
(12x60m) között mozogvegyszerek, a mag ára
nak.
is duplája a tavalyiMindenkit foglalnak, de remélhetőleg
koztat az, hogy vajon ilyen
az idén is hoz némi
befektetések mellett a prihasznot — számol be a gazda.
mőrök piaci ára fog-e emelkedni, vagy ezeA jobb minőségű magok árai után is ket is a tavalyi áron fogják kínálni a termeérdeklődtünk, melyeknek piaci értéke jelen- lők dollárban (1 kg uborka ára 1 dollár?).
leg a következő szinten van:
A gazdasági válság okozta bevételhiányok
a városiaknál visszavetheti a vásárlásked• korai káposzta: 1000 mag – 80-90 hr.
vet. Jelenleg inkább az utóbbi állítás kezd
• uborka: 100 mag – 25-30 hr.
beigazolódni, mivel a zöldségpiacokon
• hónapos retek: Sora - 0,5 kg – 300 hr.
teljesen lecsökkent a kereslet.

Események, köszöntők, hirdetések
Anyakönyv (Február)
Születtek:
Elhaláloztak:

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

Ráti Ferencet,
a Nagydobronyi Községi Tanács földmérőjét,
Molnár D István utcaképviselőt.
Kívánnak számukra erőt, egészséget, sikerekben gazdag,
hosszú boldog életet.

Mobiltelefonok,

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

Használt digitális fényképezőgépek akciós
áron, amíg a készlet tart!
Lepje meg kedvesét Valentin-napra!

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.

Apróhirdetések
Szolgáltatás
Igazolványképek 5 perc alatt !
(6 db-os sorozat)
+ Digitális fotók nyomtatása fényképezőgépekről és memóriakártyákról minden
méretben: 9x13, 10x15, 15x21, stb.
Névjegykártyák, naptárak készítése!

Kállai Gézánál tavaszi és nyári virágméz
eladó (gyümölcs, akác, hárs).
Tulipánfa eladó!!
Nagydobrony, Sport utca, 2 szám.
Tel: 714-253

Lakodalmak, események fotózása, videózása. Le ne késsen megrendelni bennünket.
Érd.
Községháza II. emelet (balra).
Hétfőtől-péntekig
13:00 - 16:00 között!

Őr Hidi Lászlónál (Csongor út 85) jó minőségű tőzegalapú palántaföld kapható 250
és 80 literes
kiszerelésben.
Tel: 714-370
Mob: 80503723469

Privatizált telek eladó a Tavasz utcában.
Érd.: 80989433005

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:

Ortopéd valamint egyszerű ágybetétek
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
Ugyanitt!
Rotvejler kutyakölykök eladók!

•
•
•
•
•

fűrészárú minden méretben és mennyiségben
hőszigetelt ablakok és ajtók bármilyen kivitelezésben
asztalok székek a megrendelő igénye szerint
nyújtó-, vágó és kloffoló deszkák
rönkfaházak és gyerekcsúszdák minden méretben és mennyiségben
Az infláció nem befolyásolja az árainkat
Tegye egyedivé általunk kertjét és lakását.
Érdeklődni a 80988405441-es telefonszámon lehet

Vízszivattyúk, tartozékok víz-, gáz-, központi fűtés-vezetéshez.
Megrendelésre belső tatarozáshoz: spaklik, gipszkarton, laminált padló, műanyag
lambéria, festékek, gázkazánok, radiátorok stb. valamint házak külső és belső hőszigeteléséhez szükséges anyagok:habszivacs, üveggyapot, kőzetgyapot, csemperagasz,
háló, dübel, nemes vakolat.
Nagyobb tétel vásárlása esetén igény szerint házhoz szállítás.
5. sor (a boltsorral szemben) az újpiac területén.
Tel: 80976838444 ill. 80501012602
Varga István

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.

A piac hátsó bejáratánál új épületben

HÁZTARTÁSI ELEKTRONIKAI
cikkeket árusító üzlet nyílt a készülékek széles választékával.

Nagydobronyban (Tavasz út 41) sürgősen eladó egy telekhely: 0,17 ha, 10x10-es fundamentum, gáz, víz és villany már az udvarban.
Érdeklődni Pinte Marikánál, a 80958622051-es telefonszámon lehet.
Ár megegyezés szerint.

Masszázsterápiai gerincbántalmak
megelőzésére és kezelésére!!!

Megrendelésre hűtő és fagyasztóládák, 5 év garanciával!
Hitelre való vásárlás is lehetséges.
Érdeklődni Krisztinánál lehet: 80501571562..

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

Új szolgáltatás:
– lábmasszázs,
– kézi masszázs
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.

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

Eladó a piac fősorán 18 m2 konténer. Érdeklődni a fenti mobilszámon lehet!

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 = 30 hr. A hirdetéseket személyesen a szerkesztőségben lehet feladni, hétfőtől-péntekig
13:00-16:00 óra között.
Hirdetésével Ön is járuljon hozzá újságunk kiadásához!

