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A NAGYDOBRONYI KÖZSÉGI TANÁCS lapja

Jó termés, kedvező bevétel,
ünnep: ÚJKRUMPLIFESZTIVÁL
Nagydobronyban sokak számára a
legfőbb bevételt jelentő újkrumpli tiszteletére a már hagyománnyá vált fesztivál 2009.
június 21-én immár 5. alkalommal került
megrendezésre, a helyi KMKSZalapszervezet és a községi tanács közös szervezésében. A fesztivál évek óta egyszerre
népszerűsíti a települést és annak leghíresebb termékét.
A rendezvény Szilvási Zoltán polgármester köszöntésével kezdődött, majd a

meghívott vendégek kaptak szót, közöttük
Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke és Mackó
István, a Járási Tanács alelnöke.
A programok ismertetése után Őrhidi
László főszervező jó szórakozást kívánt
mindenkinek és átadta a színpadot a fellépőknek.
Színvonalas, sokakat vonzó produkciót adott elő a helyi középiskola Hímes néptáncegyüttese, az Ungvári Gyermekművészeti Központ helyi fiókintézete, a Virág
táncstúdió, a bátyúi Cók-mók Bábszínház, a
derceni Gyöngyösbokréta néptáncegyüttes,
az Ungvári Művészeti Főiskola Napraforgó
táncegyüttese, Gerber Andzselika és Csákány Marianna népdalénekesek, a császlóci
Csicsergő csajok és a hagyományőrző tánccsoport. A rendezvény egyik unikumát kétségtelenül a Salánki Íjászkör bemutatója
jelentette, amelyen sok fiatal és idősebb nézelődő érdeklődéssel hallgatta Kész
Barnabásnak, a kör vezetőjének élő
történelemóráját.
– A honfoglalástól a lovagi koron át az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc katonai hagyományainak
bemutatásáig ismertettük eleink harcművészetét, fegyverzetét, viseletét –
magyarázza Kész Barnabás. – Mivel
íjakat is hoztunk magunkkal, bemutatót
is tartottunk. A kárpátaljai, ezen belül a
nagydobronyi fiataloknak nem nagyon
van lehetőségük, hogy Magyarországon
ilyen hagyományőrző rendezvényeken részt
vegyenek. Ott több száz ilyen csoport van,
régiónkban viszont ezzel rajtunk kívül senki
sem foglalkozik. Egy ilyen rendezvényre 6–
10 fővel vonulunk ki, a kör munkájában
mintegy 15–20 személy működik közre. A
lovainkat ide nem hozhattuk, a salánki
jurtatáborban viszont lovagolni is megtanulhatnak a gyerekek, illetve lovasíjászbemutatót is láthatnak.
A felszerelések közül amit tudunk,
például ruhákat, mi magunk készítjük el. A
bemutatókon használt íjakat, akárcsak a
nyílvesszők nagyobb részét és a zászlókat,

megvásároljuk. A helyiek Szent István hadizászlaját, az Árpád-házi és az Anjoukirályok, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi
Mátyás és az 1848-as szabadságharc lobogóját láthatták. A táborban vannak bőrdíszműveseink, ötvöseink. A tarsolylemezeket például békéscsabai mesterek készítették.
Az íjászkör egyébként rendszeresen
jár különböző rendezvényekre. Legnagyobb
vállalkozásuk az említett jurtatábor, hivatalos nevén Mikes Kelemen Hagyományőrző
Alkotótábor, amelyre az idén július 13–19-e
között kerül sor. Év közben számos alkalommal tartanak bemutatókat – idén többek
között a beregsomi, a viski, a salánki iskolában és a beregszászi gimnáziumban voltak –,
díszőrséget állnak különböző ünnepségeken.
Kész Barnabás elárulta: legszívesebben a
fiatalok közé mennek, akik még fogékonyak
a múlt iránt. A táborba mindig túljelentkezés
van. Az élő történelemórával egybekötött
bemutatóval a nemzeti identitásukat, a történelemismereteiket szeretnék erősíteni.
A fesztivál lehetőséget adott a kultu-
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A Nagydobronyi Polgármesteri Hivatal kollektívája
sok szeretettel köszönti
Szilvási Zoltánt,
a Községi Tanács elnökét, közelgő jubileumi születésnapja alkalmából.
Ezúton szeretnének kívánni számára hosszú boldog életet, erőt ,egészséget, szeretetet, boldogságot, további eredményes munkát. Kívánják, hogy
minden nap hozzon örömöt és sikereket az életében.
Élj soká! és legyen élted,
Mind derűs nap, tiszta, víg,
Mely piros hajnalból támad
S ismét abban áldozik.
(Arany János)

Bővítés az eredményesebb munkáért
Az elmúlt hónap mérlegét
nézve a betörések lopások terén
észrevehető csökkenést tapasztalhattunk. A polgárőrség ügyeletének ellenére sajnos még így is előfordultak kisebb kihágások, betörések, lopások. Az polgárőri munka azonban csak akkor lesz még
eredményesebb, ha a lakosok időben értesítik az állandó ügyeletet,
mely a tűzoltó állomás is egyben.
Állandó telefonszám:

714-244.

rális hagyományok ápolására is. A gyerekek
fakanálból és csuhéból készíthettek babákat
Nagy Anikó vezetésével. A helyi középiskola rajztanára elmondta: ennek a községben
nincs hagyománya, most próbálják megtanítani rá a gyermekeket. Az intézményben a
köri foglalkozásokon gyakorolják, s leginkább a 4–5. osztályosokat érdekli.
A bemutató és a színpadi műsorok

Lakossági
bejelentésnek köszönhetően fülelt le krumpli-tolvajokat
a polgárőrség június 4-én. A tolvajok a
kora esti órákban szedték ki a burgonyát a földből, gondolva még ilyenkor
úgysem járőrözik senki. A
„betakarított termést” már a gépkocsiban találták a polgárőrök. A két tolvaj
mentségükre azt hozta fel, hogy az
árokparton találták a 3 zsák krumplit,
és ők csak horgászbotot indultak vágni.
A bizonyítékot és a tolvajokat a községházára szállították, ahol megvárták
míg az illetékes hatóságok ki nem érkeznek. A két tolvaj a megyeszékhelyre szállítás után beismerték tettüket és

elárulták bűntársaik neveit is. Bírósági
eljárás indult ellenük, melynek várható
kimenetele magas pénzbírság.
A polgárőri munka szükségessége miatt a polgárőrség vezetősége
újabb 40 főt toborzott, akik egy hónap
után lehetnek hivatalosan tagjai az őrségnek, de már addig is ügyelhetnek a
meglévő tagokkal. Jelenleg 85 fős a
polgárőrség és így a 6 fős csoportoknak már csak 12 naponta kell szolgálatot teljesíteni.
Falunkban sajnos olyan tévhitek
keringenek, miszerint a polgárőrök
fizetést kapnak. A múlt számunkban is
beszámoltunk arról, hogy az önkéntesen jelentkezett gárda havonta 10 hrivnyás tagsági díjat fizet a különböző
kiadásokra, mint például a kötelező
mellényekre, a saját tagsági kártyák
kiállítására, stb. Ezen kívül minden
ügyelet saját kocsival (minden éjszaka
3 jármű), saját üzemanyagköltségén
végzi munkáját, járva nemcsak a mellék-, hanem a rossz mezei utakat is.
Eddig minden tag becsületesen
megjelent és éjszakázott, illetve felvigyázott a tanács rendezvényein
(sportmérkőzések, újkrumplifesztivál).

A Nagydobronyi Állami Kommunális vállalat felszólítja azokat a
lakosat, akik még nem fizették be a 2009-es első félévre szóló szemétszállítási díjat, haladéktalanul tegyék meg július folyamán.
2009-ben a személyek utáni díj 1,5 hriveny. A befizetéseket a községházán minden munkanap megtehetik Ráti Anitánál (első ajtó balra).
közben a futballpályán Nagydobrony csapata Csap együttesével mérte össze tudását a
járási bajnokság hivatalos fordulójaként. Az
ifjak 2–2-es eredményt értek el, a felnőtt
mérkőzésen 2–0-s hazai győzelem született.
A stadion több pontján ropogott a tűz
a bográcsok alatt, melyben persze a krumpli
dominált, mivel Nagydobronyban mindenki
tudja, hogy a krumpli jobb a hústól!
A kulturális és egyéb programok
után az éjszakába nyúló utcabállal zárult a
fesztivál, megünnepelve a sikeres újkrumplitermést.

HIRDETMÉNY!
A Nagydobronyi Középiskola felvételt hirdet a 2009-2010-es tanévre:
— az 1. osztályba azon gyerekek számára, akik 2009. szeptember 1-ig
betöltik a 6. életévüket. A jelentkezéshez szükséges
iratok: a gyerek keresztlevele /fénymásolat/ és
orvosi igazolás;
—a 10. osztályba. Szükséges iratok: keresztlevél /fénymásolat/, kilencedikes bizonyítvány.
Jelentkezni az iskola titkárságán lehet minden hétköznap 8-tól 11óráig már június elsejétől.
A Nagydobronyi Középiskola igazgatósága

Innen-onnan
Június 21-én ünnepelték szakmai ünnepüket
az egészségügyi dolgozók. A Nagydobronyi Egészségügy vezetősége ebből az alkalomból köszönti
dolgozóit. Kívánnak számukra erőt, egészséget,
sok-sok elismerést és hálát, kitartó, áldozatos
munkájukhoz.
Pekar Vlagyimir, főorvos
Ráti Zsuzsanna, szakszervezeti elnök.

Felhívás

2009. június 24-én a nagydobronyi „Napsugár” óvoda újabb 24 fős csoportja tartotta
meg ballagási ünnepségét. A „Micimackó” csoport nevelőinek Bátyi Jolcinak, Györke
Katalinnak és Gábor Angélának szeretnék megköszönni a szülők áldozatos, sokszor nehéz és kitartást igénylő szeretetteljes munkájukat.

A Nagydobronyi Községi Tanács

Klímaszabályozás
Míg télen mindent elkövettünk annak érdekében,
hogy a rendelkezésre álló kevés fényt a legjobban kihasználjuk, addig május végétől a
jobb minőség érdekében és a
tűző napsütéstől kell a növényeinket védeni.
Az erős naptól gyakran
jelentkezik a paradicsomon, az
uborkán és az érzékenyebb
paprikafajtákon napégés, amit
úgy lehet biztosan megkülönböztetni más perzseléses tünetektől, hogy a világos színű
felületi szövetelhalás mindig a
nap felőli oldalon alakul ki a
paradicsomon és az uborkán a
termés kocsány felőli részén.
A levelek is károsodhatnak a
tűző napsütésben, az erős
fényből adódó fokozott felmelegedés, a virágok és a termések elrúgását is okozhatja. A
karfiol rózsája megbarnul
meglilul a naptól és a nyáron
ültetett palánták is megperzselődnek, ha nem gondoskodunk
védelműkről. Az egyre igényesebb piac körülményeinek
úgy tudunk elejét tenni, ha a
hajtatott paradicsomot és paprikát óvjuk az erős naptól, ellenkező esetben a termések
nem fognak jól színeződni,
nem lesznek fényesek, amit
ma a piac elvár.
Az említett gondok árnyékolással megoldhatók, az
erős fény okozta minőségi hibák kiküszöbölhetők. Több
megoldás is kínálkozik, amelyet hatásfokuk kivitelezhetőségük és költségük alapján
kell értékelnünk.
Jól beváltal a könnyen
mozgatható, hosszú élettartamú
raschel
hálók.
Támrendszeres szabadföldi

uborkánál és paradicsomnál
nagy előnye a hálónak, hogy a
jégveréssel szemben is jelentős védelmet nyújt.
Gyorsan felkarolhatók
és tetszés szerint változtathatók a különféle festékek, meszes oldatok. Jól bevált receptura: 3 kg oltott mész + 3 l felezett tej + víz szükség szerint
egy 14 l-s permetező-tartályba
a legnagyobb lyukú
permetezéscsúccsal felhorva a
fóliaház palástjára 200 m2
alapterületre számolva egy
permetezővel. A fent említett
mennyiségű tej helyett lehet
0,5 kg tejport is használni.
Sokan vannak a hajtató
kertészek, akik a klímaszabályozás alatt csupán a hőmérséklet változtatását értik, a
levegő páratartalom szabályozásának nem tulajdonítanak
különösebb jelentőséget. Ennek aztán olyan következményei vannak a termesztési gyakorlatban mint a rossz terméskötődés felszaporodnak a
gombás és baktériumos betegségek, fénytelen, opálos lesz a
termés, megrepedezhet a termés felülete, vagy barna,
nekrotikus foltok jelennek
meg a levélen és a termésen.
A fóliaházakban a jelentős hőmérsékleti különbségből
adódóan a páratartalom is jelentős mértékben ingadozik,
sokkal nagyobb mértékben,
mint amennyivé az a növények számára kedvező lenne.
Ezért a termésmennyiség és a
minőség miatt is fontos lenne
a szélsőséges értékek megszüntetése és a növény igényeihez igazított páratartalom szabályozása.
Míg a korai és az őszi

Felhívjuk azon lakosok figyelmét, akik bérelt földel
rendelkeznek a következő földterületeken:
Aranyosdomb, Csergedomb, Róttag, Külsőrekesz,
Szulinál, Talicskadomb, Nagysamutag, Ferkitag, Gyümölcsös, Patakoldal, Átalut, Szapat és egyéb helyeken,
legyenek szívesek június folyamán jelentkezni a községházán a bérleti szerződések meghosszabbítása végett.
Ezen földek bérleti szerződése ugyanis 2009-ben lejár.
Aki nem jelentkezik június hónap folyamán meghosszabbítani bérleti szerződését, azok elveszítik a jogukat a föld
használatára, és más földigénylőknek lesz kijelölve.

hajtatásban a nagyon magas
páratartalom okoz gondot,
aminek következtében rossz a
kötődés, gyakoriak a fertőző
gombás és baktériumos betegségek, lassú a tápanyagfelvétel, addig nyáron az ellenkezőjével a száraz levegő káros
következményeivel találkozhatunk. Kora tavasszal nagyon
nehéz a páratartalmat csökkenteni, mert a borús, párás
napokon a szabadban is közel
100%-s a levegő nedvességtartalma, legfeljebb drágán,
szellőztetéssel egybekötött
fűtéssel lehetséges mérsékelni.
Nyáron viszont a száraz levegőtől szenvednek a hajtatott
növényeink.
Igaz az alacsony páratartalom nem kedvez a betegségek felszaporodásának, de a
növények számára is nehezen
elviselhető a száraz levegő. A
nyári kánikulában gyakran
tapasztalható 40-50% körüli
légnedvesség hatására leáll az
asszimiláció mert a növény —
védekezve az erős párologtatástól és a kiszáradástól —
bezárja légzőnyílásait nem tud
párologtatni, így vizet sem
vesz fel és víz hiányában tápanyagok sem kerülnek a szervezetébe. Ugyanaz a jelenség
játszódik le, mint télen a magas páratartalom hatására. Vagyis a legnagyobb melegben
intenzív napsütés mellett, amikor azt gondolnánk, hogy a
legjobban növekszik a növény, leáll az asszimiláció. Ez
a jelenség a páraigényesebb
uborkánál hamarabb, a szárazságot jobban tűrő paradicsomnál később következik
be.
Őrhidi László

felhívja azon lakosok figyelmét, akik használják elhunyt
hozzátartozóik nevén szereplő, a „Győzelem” kolhoz által szétosztott földterületeket (1,3 ha) és a földet nem íratták át a saját nevükre, minél előbb rendezzék a hagyatékfelvételt!
Ukrajna Jelenlegi törvénye szerint az elhalálozást követő
2 éven belül átszállhat a föld tulajdonjoga a Községi Tanácsra.
Bővebb információ végett forduljanak a Községháza dolgozóihoz.
Ha szeretnél

ORIFLAME-el
foglalkozni, akkor a további információt ezen
a számon kaphatod:

80682289990
(Anikó)
23% nyereség +
ajándék.

Poénsarok
Öreg bácsi beleharap az almába,
mire ott marad a felső fogsora.
Beleharap még egyszer, mire ott
marad az alsó is. Eldobja az almát:
- Nesze vazzeg, edd egyedül!
Pistike hazamegy az évzáróról,
megkérdezi az anyja:
- Milyen lett a bizonyítványod?
- Katonás!
- Az meg milyen?
- 1, 2, 1, 2, 1, 2.
Kovács vénlegény, de nősülni
szeretne. Így szól a barátjához:
- Olyan nőt szeretnék feleségül
venni, akinek minden tulajdonsága ellentétes az enyémmel.
- Ez nem lesz nehéz. A világ tele
van szép és intelligens nővel.
Két mackó beszélget:
- Maga nős?
- Nem, én még csak
jegyesmedve vagyok.
A nő vesz magának egy papa-

gájt, ám az nagyon durván káromkodik. Erre büntetésből bezárja a mélyhűtőbe egy fél órára.
Mikor kiveszi, a papagáj remegve mondja:
- Oké, hölgyem, jó leszek. Csak
azt árulja el, az a szegény csirke
mit követett el?
Az elefánt fürdik a folyóban.
Arra jár éppen az egérke és rákiált:
- Te, elefánt, gyere ki a folyóból!
Elefánt:
- Minek?
Egérke:
- Gyere ki!
Az elefánt felháborodva kievickél a vízből.
Egérke:
- Csak kíváncsi voltam, nincs-e
rajtad a fürdőnadrágom.
A mamapatkány kispatkányával
sétál a csatornában, és elrepül a
fejük felett egy denevér. Megszólal a kispatkány:
- Nézd mama, tündér!

Események, köszöntők, hirdetések
Anyakönyv (június)
Születtek:
Bálint Fanni (Petőfi u. 30)
Papp Vivien (Meliorátor u. 9)
Szanyi Jázmin (Ady E. u. 4)
Katona Krisztián (Tábla u. 27)
Vinda Péter (Tábla u. 51)
Szanyi Km. Roland (Széchenyi u. 2)

Elhaláloztak:
Molnár Mária (Tábla u. 4)
Balog Erzsébet (Sport u. 14)
Badó P. Sándor (Kistemető u. 3)

Júliusi születésnapi köszöntők!
A Nagydobronyi Községi Tanács ezúton szeretné köszönteni közelgő születésnapja alakalmából
Bátyi János, Visnyicsenkó Angéla, Ráti Kálmán, Gönczi László
és Misák Zoltán képviselőket.
Kívánnak számukra erőt, egészséget, sikerekben gazdag, hosszú boldog életet.

Július 13-án ünnepli 1. születésnapját
Hidi F Réka.

A Nagydobronyi Községi Tanács kötelékén belül 2009. júliusában
2 esküvőre kerül sor.
2009. július 44-én
Vinda Viktor (Tábla u. 51. sz.)
és
Uszkai Anita (Kisdobrony,
Lenin út 31. sz.)
köti egybe életét.

2009. július 2525-én
Dolgih Sándor (Szalóka)
és
Hidi Alexandra (Rákóczy u.)
köti egybe életét.
Ezúton szeretne a tanács
sok boldogságot kívánni a leendő házasok számára.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet szeretnénk mondani azoknak, akik Molnár Máriát elkísérték
utolsó útjára és sírján a kegyelet virágait elhelyezték, valamint a család fájdalmában osztoztak.
A gyászoló család
Július 6-án ünnepli 5. születésnapját

Hete Ádám.
Ebből az alkalomból kívánnak számára boldog születésnapot szülei, nagyszülei, keresztszülei és unokatestvére Máté.

E napon minden érted van!
A nap csiklandozó sugara, a lágy szellő
s a madarak csodás dala. Ma neked nő a virág,
mely ontja csodás illatát, s neked érik a gyümölcs,
mi beszívja a hajnal harmatát.
Ha jő az este s megjelennek a csillagok, hidd el,
ma neked ragyognak és az égre azt írják:
BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!

Ebből az alkalomból köszöntik őt szülei,
nagyszülei, a dédnagyszülők és a keresztszülők.

Isten éltessen sokáig!
Nagydobronyban június 23-án ünnepelte 2. születésnapját

Zsigó Szabina.
Ebből az alkalomból köszöntik unokatestvérei
Cintia, Enikő, Szabolcs és Istvánka.
Születésnapodon nem kívánunk egyebet,
csendes lépteidet kísérje szeretet.
Szívünk szeret ezt ne feledd,
a legtöbb mint adhatunk:
a testvéri szeretet.
Kérjük a jó Istent segítsen meg téged,
adjon neked minden jót, erőt és egészséget.

Július 13-án ünnepli 8. születésnapját

Balog István Patrik.
Ebből az alkalomból köszöntik őt szülei, nagyszülei
és kishúga Lili.
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,
a mi szerető szívünk ezeket kívánja.
Július 10-én ünnepli 5. születésnapját

Ráti Dorina.

Június 29-én ünnepelte
60. születésnapját

Ebből az alkalomból köszöntik őt szülei, nagyszülei és
kistestvére Zorka.

Herceg Zoltán.
Ebből az alkalomból kíván számára sok
erőt, nagyon jó egészséget és hosszú
boldog életet családja.

Ezen a szép napon, azt kívánjuk neked,
betegség és bánat kerüljön el téged.
A szerencse galambja mindig feléd szálljon,
te légy a legboldogabb ezen a világon.
Ha az élet tova is szalad,
a legdrágább nekünk akkor is te maradsz.

Mobiltelefonok, valamint tartozékaik széles választékát kínáljuk.
Kezdő csomagok és felöltőkártyák:
MTC, Kyivstar, Life, Beeline.

Használt digitális fényképezőgépek akciós
áron, amíg a készlet tart!

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 előhívása!
Községháza II. emelet (balra).
Hétfőtől-péntekig
13:00 - 16:00 között!

Szövetkabátok , kosztümök és öltönyök tisztítását vállalom.
Bőrkabátok tisztítása és festése.
Elérhetőség: Csongor út 84.
Tel.: 80969491032
Sándor Krisztina

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
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

Kedves házasulandó fiatalok! Kedves érdeklődők és leendő ügyfeleink!

Csongor út 39 sz. alatt építőanyagok széles választékát kínáljuk:MŰTRÁGYA
• 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

Esküvői ruhaszalonunkba megérkeztek a 2009-es év legújabb
modelljei.
Menyasszonyi ruhák, menyecskeruhák, koszorús– és kísérő– valamint báli– és
gyerekruhák széles választékban megvásárolhatók és bérelhetők a legkedvezőbb áron.
Ugyanitt működik virágüzletünk, ahol menyasszonyi– és alkalmi csokrokat, kitűzőket és autódíszítést is vállalunk.
Nyitvatartás:
Hétfőtől - Szombatig 08:00 - 19:00 között
Vasárnap (szabadnap)
Címünk: Beregszászi járás, Bátyú, Vasút út 39.
Tel: 8(241)49-3-38 Mobil: +380976157675
Márkus Éva.

A piac hátsó bejáratánál új épületben

HÁZTARTÁSI ELEKTRONIKAI
cikkeket árusító üzlet nyílt a készülékek széles választékával.

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

Nagy „Kojsza” Diana és Nagy Dóra
szeretettel várják leendő
Új- és Meglévő ügyfeleit
MANIKÜR-, MŰKÖRÖM építő és
KOZMETIKAI szalonjukba!
Kozmetikai szolgáltatások:
Festés, gyantázás, masszírozás és sminkelés!

Elérhetőség:
Tel.: (8050)9942032, 714-302.
Nagydobrony,
Kisdobronyi út 89.
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.

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 10 hr
(max. 25 szó). Fényképes köszöntő 30 hr. A reklámok díja: 40-50 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!

