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Önkormányzati hírek
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 15-én tartotta a nyári szünet
előtti utolsó képviselő-testületi ülését.
Az ülés napirendi pontjaként a képviselők megtárgyalták a SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft. – mint
közszolgáltató – beszámolóját a község tulajdonában lévő temető üzemeltetéséről. A közszolgáltató
kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján látja el a temető üzemeltetését, amely alapján:
- összehangolja a temetői létesítmények használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatási
tevékenységet,
- folyamatos rendelkezésre állással gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak illetve
hamvak átvételéről, az elhunytak hűtéséről,
- megfelelő szervezési intézkedéssel elősegítik a temetkezések zökkenőmentes lebonyolítását,
- biztosítják az eltemetés feltételeit, ideértve a sírhely első alkalommal történő kiásását,
rátemetéskor a sírhely nyitását,
- biztosítják az üzemeltetési tevékenység elvégzéséhez szükséges eszközöket, azok
karbantartásáról gondoskodnak,
- szükség szerint füvet nyírnak, összegyűjtik és elszállítják a temetői zöldhulladékot,
gondoskodnak a hó eltakarításáról, a főutak síkosság-mentesítéséről,
- vezetik a sírhelynyilvántartó könyvet,
- kijelölik a temetési helyeket,
- meghatározzák a temetéseket, urnaelhelyezések időpontjait az eltemettetőkkel történő
egyeztetés alapján,
- tájékoztatják a temetőlátogatókat,
- elvégzik a temetői létesítmények tisztántartását a hatósági előírásoknak megfelelően,
- a közüzemi díjakat megfizetik,
- gondoskodnak a temető rendjének betartásáról és betartatásáról, a temető nyitásáról,
zárásáról.
A kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján pihenőpadokat helyeztek el a ravatalozó
épület mellé, valamint új, kisméretű szeméttároló elhelyezése is megtörtént. Az elmúlt évben a
ravatalozó helyiségben új drapéria felszerelését is elvégezték.
A beszámoló tárgyalása során a képviselők véleményükben kifogásolták, hogy a temetőben több
esetben a fűnyírás nem történik meg időben, valamint a fűnyírás során a füvet nyírók nem
gondoskodnak a sírhelyek levágott fűtől történő megtisztításáról. A képviselők, s lakossági panasz
kapcsán felvetődött, hogy a legutóbbi köztemetés alkalmával a sírhely környéke gondozatlan, gazos
volt, s egy köztiszteletben álló személy milyen körülmények között lett eltemetve, illetve kifogásolták,
hogy gyászjelentés nem került a hirdetőtáblán elhelyezésre.
A SZIGÜ Kft. képviselője elismerte, hogy hibáztak, s elnézést kért a képviselő testület ülésén, valamint
megígérte, hogy legközelebb nem kerül sor hasonlóakra, feladatellátásukra jobban odafigyelnek.

Családok Otthonteremtési kedvezménye
2015. július 1-jét követően a családok otthonteremtési kedvezménye (CSOKK), mint vissza nem
térítendő támogatás az alábbi célokra igényelhető:
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1.) 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott
- építési engedéllyel rendelkező és legalább „B” tervezett energetikai minősítésű új, összkomfortos
lakás építéséhez,
- használatbavételi engedéllyel, vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági
bizonyítvánnyal és legalább „B” energetikai minősítéssel rendelkező új lakás vásárlásához,
amennyiben építés esetén az általános forgalmi adó nélkül, a lakóépület nettó alapterületére
számított, egy négyzetméterre jutó bekerülési költség vagy vásárlás esetén az általános forgalmi adó
és telekár nélkül meghatározott, a lakás teljes nettó alapterületére számított, egy négyzetméterre
jutó vételár nem haladja meg a 300.000 Ft-ot, alacsony energiafogyasztású lakás esetén a 350.000 Ftot,
2.) legfeljebb 350.000 Ft/m2 vételárú – a lakás nettó alapterülete alapján számított -, legalább
komfortos, használt lakás vásárlásához, de a vételár nem haladhatja meg a területileg meghatározott
vételár maximumot, amely Ladánybene esetében a 16 millió Ft-ot.
Kedvezményt igényelhet:
- életkor megkötéstől függetlenül a természetes személyek (házastársak, élettársak,
egyedülállók) már meglévő gyermekek és a terhesség betöltött 24. hetét követően magzat
vagy ikermagzat után, illetve
- a 40. életévüket be nem töltött házaspárok a nevelt gyermekek számától függetlenül
legfeljebb két gyermek vállalása esetén,
- a családok otthonteremtési kedvezményét korábban született gyermeke után igénybe vehető
a később született gyermeke után is a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződésből eredő
tartozás törlesztésére, a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződés megkötésének időpontjában
érvényes összegben és feltételek szerint.

Az otthonteremtési kedvezmény igénybevételének további szabályozását a 2015. július 1-jét
követően hatályos a lakásépítési támogatásokról szóló 256/2011. (XII. 06.) Korm. rendelet
rendelkezései tartalmazzák.
Szádvári Erika
aljegyző
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A Bene Vitéz Általános Iskola hírei
Június 13-án tanévzáróval és ballagási ünnepéllyel lezártuk a 2014/2015. tanévet! Sok kitartó munkát
és szép eredményeket tudhatunk magunk mögött.
Büszkék vagyunk a kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulóinkra, gratulálunk nekik és kívánunk sok
sikert, eredményt a következő tanévben is! Megérdemlik, hogy név szerint is megemlítsük őket:
Kollár Dorina, Palakovics Csaba, Terjék Beáta 1. osztályos tanulók, Gajdácsi Gergely és Kislőrinc
Evelin 3. osztályos tanulók, Kisjuhász Anna, Kollár Ádám és Palakovics Zsanett 4. osztályos tanulók,
Krista Éva és Lénárt András Levente 6. osztályosok, valamint Békefalvi Borka Bojána 7. és Krista
Ádám 8. osztályos tanulók.
Gratulálunk a jeles tanulmányi eredményt elérteknek is és mindnyájatoknak, akik kitartó
szorgalommal tanultatok, dolgoztatok, versenyeztetek a tanévben!
Több éves kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató szorgalmáért és kiemelkedő
versenyeredményeiért az idei tanévben az „ Év diákja” kitüntető címet Gajdácsi László 4. osztályos
és Krista Ádám 8. osztályos tanulóknak ítélte az iskola nevelő testülete. Németh Nikolett 8.
osztályos tanulót kiemelkedő kulturális tevékenységéért és a sok éves versmondói tevékenységéért
jutalmaztuk. Gratulálunk!
Ballagóinknak kívánunk sok sikert az új iskolájukban, kívánjuk, hogy találjanak barátokra,
példamutató tanárokra, őrizzék meg a tudás iránti vágyukat és legyenek boldog, elégedett
középiskolások, majd felnőttek!
Visszavárunk benneteket élménybeszámolóra vagy egy kis beszélgetésre, ha hiányozni fogunk egy
kicsit!
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A Nemzeti Erőforrás Minisztériuma által meghirdetett „Kisiskolák tehetséggondozását segítő”
pályázatán, mint már korábban említettük, iskolánk közel egy millió forintot nyert a
„Hagyományápolás kézzel-lábbal, szóval-szívvel” elnevezésű projekt-tervével. Elképzeléseinket
sikerült megvalósítani, több kis értékű tárgyi eszközt, kézműves anyagokat sikerült beszerezni és több
utazást is támogattunk a megnyert összegből. Projektzáró programként június 19-én több, mint
ötven fővel, gyerekek, pedagógusok nagy kiránduláson vettünk részt. Először a Mátrában voltunk,
ahol „kis-vonatoztunk”, elkerülve így a szemerkélő esőt, körbepillantottunk a Kékes-tetőről, a
bátrabbak a TV toronyból is!
Utunk Hollókőre vezetett, ahol megnézhettük az Ó falut, a szépen felújított tornácos házakat, a régi
használati eszközöket, a szövőszék működését. Idegenvezetőnk megmutatta a környezeti
érdekességeket a szépen kiépített tanösvényen és meghódítottuk a várat is! Jól el is fáradtunk, de
mire visszaértünk a Pajtakertbe, már várt bennünket a frissen sült kenyérlángos! Jóízűen
elfogyasztottuk, majd még vásároltunk néhány emléktárgyat a Szatócsboltban és a Fazekas házban.

1014 méteren!

A hollókői tanösvény bejáráson

Az Ó falu templománál

A vár előtt, hódításra készen!

A hazafelé utat vidáman, énekléssel töltöttük, még fagyiztunk egyet Dabason és elégedetten,
élményekkel gazdagon értünk haza! Jól éreztük magunkat!
Bár június második felében az iskola elcsendesült, nincs gyerekzsivaj, csengőszó, azért az élet nem állt
meg! Az önkormányzat anyagi támogatásával megkezdődött a felső tagozatos tantermek festése,
padlózatának lakkozása. Az iskola technikai dolgozói sok munka árán már készítik a tantermeket a
szeptemberi iskolakezdésre, hogy tiszta, rendezett körülmények között kezdődjön a tanév.
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A Szülői Szervezet sem tétlenkedik a nyári szünetben! Anyagi támogatásukkal és emberi
hozzáállásukkal már elkezdődött és remélhetően szeptemberig elkészül a fedett biciklitároló.
Szintén az önkormányzat segítő támogatásával befejeződik a kerítés felújítása és szülői közös
munkával az alsós folyosó járólap cseréje is.
Kedves Gyerekek! Látjátok, hogy a felnőttek minden igyekezetükkel azon vannak, hogy Ti ősszel szép
és megújult környezetben kezdhessétek meg majd az új tanévet.
Július 16-17. között a Gyermekjóléti Szolgálattal és Tibor Atyával közösen nyári tábort szervezünk.
Amennyiben érdeklődéseteket felkeltettük, forduljatok hozzánk bizalommal, várunk benneteket!
A nyári szünetben szerdánként 8 és 12 óra között tartunk ügyeletet az iskolában!
Kívánok nektek, szüleiteknek, tanártársaimnak, az iskola dolgozóinak élményekben gazdag nyári
szünetet, kikapcsolódást és feltöltődést az új tanévre!
Berenténé Gönczi Ilona
intézményvezető-helyettes

HATÁRTALANUL! – OSZTÁLYKIRÁNDULÁS HETEDIKESEKNEK
A Ladánybenei Bene Vitéz Általános Iskola hetedikes diákjai a Határtalanul! Program kertében
támogatott osztálykiránduláson vettek részt 2015. 06. 04-07. között.
Az elnyert támogatás összege 574.600.- Ft, pályázati azonosító: HAT14-01-0063. Az osztálykirándulást előkészítő tevékenység keretében
pénztörténeti projektet valósítottak meg, majd több előkészítő órán
vettek részt.
A kirándulás során felkerestük a komáromi Eötvös Utcai Magyar
Nyelvű Alapiskolát, és Ladánybene címerével ellátott virágládát
ültettünk be közösen a mindkét helyen honos növényekkel, ezután
felkerestük a régi erődöt. Léván részesei lehettünk egy Nemzeti
Összetartozás Napja alkalmából rendezett ünnepi szentmisének.
Jártunk Zólyomban, Balassi szülőhelyén, megkoszorúztuk az emléktábláját. Láttuk a Tátrát és a Fátrát,
Besztercebányán is jártunk. Más alkalommal a körmöcbányai pénzverdét ismerhettük meg.
Selmecbányán régi bányajáratokban jártunk, végül a szállásunk felett magasodó Szitnya hegyet is
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meghódította a csoport egy része. Szentantalon a Koháry-kastélyt nézhettük meg, majd a kékkői
várban a középkori, épen maradt vár mellett a bábokat is megcsodálhattuk. Nagy élményt jelentett
Alsósztregován a Madách-kastély, ahol az alkotó élete mellett egy nem hagyományos kiállításon
követhettük végig az ember tragédiája színeit. A parkban található síremlék megkoszorúzása után
Mikszáthfalvára utaztunk, ahol a Mikszáth Kálmán emlékházat kerestük fel. Élményekkel telve
tértünk haza a négy hosszú nap után.
Az értékelő szakaszban került sor a Témanapra, az értékelő órára, valamint a más felső tagozatos
osztályoknak szóló bemutató előadásra. Úgy érezzük, remek lehetőséget kaptunk arra, hogy a
nemzethez tartozás földrajzi határtól függetlenségét megélhessük, és reméljük, más osztályoknak is
lesz erre lehetőségük a későbbiekben. A teljes útinapló elérhető az alábbi címeken:
https://www.facebook.com/groups/660869020643582/

Egyházi hírek
A JÓSÁG BENÉJE!
Ez egy új közösségi összefogás, amely segíti a már ismert „Alkossunk egy falut” programot. Legyünk a
jóság benéje, Ladánybenéje!
Tutto bene Ladánybene?
Minden rendben Ladánybene? Valóban elmondhatjuk azt, hogy arról ismerjük önmagunkat, hogy a
jóság a lényegalkotó erénye egyéni természetünknek és ebből adódóan a közösségünknek?
A név kötelez!
Akik valamikor nevet adtak a településünknek, nem is sejtették, hogy jön majd egy plébános, aki pont
erre fog hivatkozni: a név kötelez. Az áldás szavunk latinul így hangzik: bene-dictio. A két szó
összetételéből álló kifejezés azt jelenti szó szerint, hogy jót mondani. Áldottnak lenni tehát azt is
jelenti, hogy valaki azért mond jót rólam, mert jól bántam, mert jót tettem vele. A latin „bene” szó
jelentése: jól. Olaszul pedig a „tutto bene” azt jelenti, hogy minden rendben, jól mennek a dolgok.
Falucskánk neve tehát tartalmazza a bene szót, ami a jóságra utal és kötelez!
Vizsgáljuk meg!
Valóban elmondhatjuk, hogy mindannyian áldottak vagyunk, mert mindnyájunkról csupa jót
beszélnek, mert annyi jót tettünk oly sok embertársunkkal? Elmondhatjuk-e, hogy mindenki jól van,
mert mindig jól mennek a dolgok az emberek háza portáján?
Én azt látom, hogy nem, mert látok éhezőket, látok nélkülözőket, látok síró arcokat, megtört
szíveket…. Én nem azt látom, hogy mi juttatta oda, ahol van, nem azt kérdezem vádlón, számon
kérően, hogy miért olyan az élete amilyen, hanem a szükséget látom! Ahogyan Isten sem az érdemet
nézte, hogy ki érdemli meg a megváltást, hanem személyválogatás nélkül elszenvedte véresen annak
brutalitását a kereszten. Mindenkiért! Értünk, értem, érted! Mert nem az érdemet nézte, hanem a
szükségünket, a nyomoromat, a halálra szánt életed.
Ne felejtsük el, hogy nem lehet mindent hárítanom és a szociális ellátó rendszerekre terhelnem,
mert nekem az egyénnek is meg van a saját felelősségem a jó cselekvésében mind a bajban lévő
másik ember, mind a közjó felé.

„A JÖVŐ A KEZÜNKBEN”
Közös erővel tudnánk változtatni a helyzeten, ha megvalósítjuk a „Jóság Benéje” programot. Ha
megnézem a közösségünket, akkor azt látom, hogy a többség normál polgári szinten él, egy kisebb
réteg nagyon jól él és egy még kisebb réteg luxusban él. Örömhír tehát fölfedezni számunkra, hogy
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kisebbségben vannak azok, akiknek nagyon nehéz az élet. Ez valóban jó hír, valóban örömhír, mert ez
azt jelenti, hogy a baj könnyen orvosolható.
Orvosolható lenne Bene, ha mindenki jó lenne benne, ha a jóság ott élne benne a beneiek szívében.
Ha ez a három közösségi réteg összefog és gyakorolja a szívbéli jóság nemes, egyszerre emberi és
isteni erényét, akkor a nagy baj ui. könnyen, gyorsan és tartósan enyhíthető. Nem a szegénység
felszámolása a cél, mert azt nem tudjuk megtenni, hanem az, hogy ne legyen olyan benei polgár,
akinek nincs cipője, fagyoskodik télen, nincs reggelije…stb.
Bene, bene, bene! Kérem, kérem, kérem!
A jóság Benéje programban, mint a falu Lelkipásztora a következőt kérem. Aki teheti, mert él bent a
szívében egy pici jóság, aki teheti, mert bátornak érzi magát a szeretetre, aki teheti, mert anyagilag
megteheti, aki teheti….az vállaljon fel egy családot vagy egy személyt, akit havonta, rendszeresen
valami módon segít, támogat. A segítés az anyagi támogatáson kívül ezerféle módon
megnyilvánulhat.
Nekem mindegy, hogy ki milyen ideológiai alapon teszi ezt. Legyen úttörő öregfiú, mert az úttörő
mindig segít ahol tud, legyen a humanizmus kedvelője vagy legyen hívő, aki a bajban lévőben az
Istent látja és azért segít….mindegy csak gyakorolja a jóság erényét és segítsen. Magam és néhányan
már elkezdtük a programot.
Hívom, szólítom és kérem!
Szólítom és kérem a Polgárokat, szólítom és kérem a Civil Szervezeteket, szólítom és kérem a Szülői
Munkaközösséget, szólítom és kérem a vállalkozókat, a gazdálkodókat, szólítom és kérem a
tehetősebbeket, akiknek nagyobb a felelősségük, mert nagyobb a lehetőségük és ezért többet
tehetnek és szólítok és kérek Mindenkit! Fogjunk össze és változtassunk a helyzeten, alkossunk egy
falut, a jóság, a jószívűség Ladánybenéjét! Nem az alkoholistát, nem a dohányost támogatjuk a
programban, hanem a jóság erényét bölcsen gyakorolva enyhítjük a bajt, a kiáltó szükséget, a
szenvedést.
Több éves program.
A program több éves program. Aki szeretne csatlakozni kérem, hogy nálam vagy a Karitász vezetőnél
Évánál jelentkezzen, hogy a segítés mikéntjét közösen tudjuk megszervezni, az igényeket és a
felajánlásokat tudjuk összehangolni. Legközelebb itt a falu újságban fogom hirdetni az első
megbeszélés és találkozó időpontját.
LÉGY A JÓSÁG BENÉJE, LADÁNYBENÉJE!
HAJRÁ BENE! LADÁNYBENE!
"Aki nem akar dolgozni, ne is egyék. Most mégis azt halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek, semmit
sem dolgoznak, hanem haszontalanságra fecsérlik idejüket. Az ilyeneknek megparancsoljuk,
figyelmeztetjük őket Urunkban, Jézus Krisztusban, hogy békésen dolgozva a maguk kenyerét egyék.
TI PEDIG NE FÁRADJATOK BELE A JÓTETTEKBE. 2Tessz3,10
„Védjük meg a szegényeket és ne magunkat védjük meg a szegényektől.
Istenhez hasonlóan a valóban szegény ember nem az, aki nincstelen, hanem az, aki önmagát
elajándékozza.” Ferenc pápa
Ezzel a buzdítással és a reménnyel, hogy a jóság jó visszhangra talál a jóságos szívekben küldöm nagy
szeretettel áldásomat, minden benei Polgárnak.
Légy áldott Ladánybene! Légy áldott, mert sokan sok jót mondhatnak el rólad, mert sok jót tettél
embertársaddal!
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MÁJUSI ÖSSZESÍTŐ
Májusban a pénzbeli támogatás kevés volt, viszont egyéb jócselekedet volt bőven. A májust áprilisról
áthozott 2.000 Ft készpénzzel indítottuk. Négy személytől érkezett pénzadomány.
Egy Jótevő havonta támogat 1.000 Ft-tal egy gyermekeit egyedül nevelő anyát. Két Jótevő továbbra
is adományozza az általa vállalt havi támogatást, így egy újabb nagycsalád gyermekeinek tudtunk
gyümölcsöt vásárolni, továbbá két diáklány részére íróeszközöket.
Egy Jótevő a pünkösdi missziót támogatta. Két kórházban tartózkodó betegnek küldtünk
szeretetcsomagot a Jóság pénzadományából.
Összesítés:
Májusi pénzadomány: 11.500 Ft
Áprilisról áthozott készpénz: 2.000 Ft.
Mindösszesen: 13.500 Ft
Kiadás: 13.500 Ft.
Egyéb jóságok:
Kecskemétről egy kedves család immár rendszeres küld ruhaadományt.
Hagyatékból származó dolgokat kaptunk bőségesen.
Kaptunk befőttes üvegeket, konyhai eszközöket, ágyneműt, cipőket, könyveket, függönyöket,
gyermekülést, tapétát, só lámpát,, bögréket, tányérokat, vállfákat, lámpát, lábasokat, fedőket,
karácsonyfát, vasalót, termoszt, mákdarálót, cserepeket, babafürdőkádat, díszeket, iskolatáskákat és
sok mást.
A művelődési ház mögött ma lezajlott bolhapiac egyértelműen mutatja, hogy ami az egyik családnál
felesleges, megunt, csak ide-oda pakolt holmi, arra egy másik családnál még nagy szükség van.
Volt, aki tojást, diót adományozott az otthoni feleslegéből.
Egy Jótevő család heverőket, foteleket ajánlott fel ingyenes elvitelre.
Tapasztalható, hogy egyre többen bekapcsolódnak mások segítésébe, buzdítják rokonaikat,
családtagjaikat is az adományozásra.
Egy kedves iskolás kislány egy nehezebb helyzetben élő óvodás kislánynak készített össze már több
alkalommal csomagot, benne szép ruhákkal, könyvekkel, játékokkal.
A gyerekek a Jóság perselybe is jó szívvel dobják be a visszajáró aprópénzt, vagy egy kis csoki árát.

JÚNIUSI ÖSSZESÍTŐ
Két személytől érkezett támogatás, 3.500 Ft összegben. Mindketten rendszeres támogatók.
A támogatás felhasználása:
az óvodás foci kupára adtunk a kis focistáknak 515 Ft értékben üdítőket.
egy iskolás kislánynak megvettünk valamit, amire nagyon vágyott - 450 Ft értékben.
egy betegnek, akinek elég gyakran kell kórházba mennie, tisztálkodó szereket vettünk 1.500 Ft
értékben.
két kicsi lánynak gyümölcsöt vásároltunk 535 Ft értékben
három kicsi fiúnak banánt vásároltunk 500 Ft értékben.
A támogatottak, illetve családjuk nehéz körülmények között él.
Kiadás összesen: 3.500 Ft.
Egyéb jócselekedetek:
- nagyon sok ruhaadomány, cipő érkezett több családtól
- egy óvodás kislány egy zsák plüss játékokat adományozott
- egy iskolás kislány egy nehéz helyzetű óvodás kislányt támogat immár rendszeresen, játékkal,
ruhákkal, könyvekkel.
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- egy Jótevő gyerekhintát adott
- egy kecskeméti család a költözködésük során feleslegessé vált dolgokból adományozott
- egy család a lakásuk kifestése során feleslegessé vált, de még jól használható dolgokat, könyveket
ajánlott fel.
- egy család hagyatékból származó még hasznos, jó dolgokat adományozott.
Többen már a rokonságukban is gyűjtenek, vagy munkatársaik körében.
Több új adományozó is jelentkezett.

Napközis tábor
Mivel összesen 4 fő jelentkezett a meghirdetett 2 hetes táborba (össz. 6 ezer ft. lett volna) ezért a
tábor ebben az évben elmarad. Helyette minden szombaton de. 9-12 óráig és este 6-21 óráig
jöhetnek játszani a gyerekek a plébániára. Kivételesen előfordulhat, hogy olykor nem leszek itthon
más elfoglaltságaim miatt, mint pl. 11-én szombat este filmvetítést tartok Kunbaracson.

A jóság benéje persely
A perselyek (2) fél éves gyűjtésének eredménye -91000 ft.
Az adományt a beteg, idős testvérek és sokgyermekes családok megsegítésére fogjuk fordítani. Isten
áldja meg beneiek szívbéli jóságát és tegye teljessé a jót, amit megkezdett bennük.
Áldással!
Tibor atya

Egyéb hírek
Időjárás jelző állomás Ladánybenén!
Időjárás jelző állomás épült közvetlenül Ladánybene mellett, amelynek adatai megtekinthetőek a
www. www.wunderground.com oldalon. Az állomás Nicolaas De Groor birtokán van, a Lókapu
majorban. Köszönhetően az állomás működésének pontosabb képet kaphatunk falunk időjárásáról,
illetve sokkal nagyobb valószínűséggel tudjuk meghatározni az elkövetkezendő napok időjárását.

Apróhirdetés
ROYAL TRAKTOR KECSKEMÉT
BELARUS TRAKTOROK Raktárról
URSUS TRAKTOROK, RENDSODRÓK, BÁLÁZÓK,HOMLOKRAKODÓK, PÓTKOCSIK, BÁLASZÁLLíTÓ
PÓTKOCSIK

HITEL- ÉS LíZINGKONSTRUKCIÓK,
PÁLYÁZATOK
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: ROYAL TRAKTOR
KECSKEMÉT +36-70-445-20-17
CíM: 6000 KECSKEMÉT, BUDAI ÚT 137. 5-ös
út mellett, a Kärcher automosónál
E-mail:royaltraktorkecskemet@gmail.com
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