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Önkormányzati Hírek
A képviselő-testület 2013. október 22-én tartott ülést. Elfogadásra került a 2013. évi I.-III. negyedévi
gazdálkodásról szóló beszámoló. Az adatokból kiderült, hogy a gazdálkodás a tervezetnek
megfelelően folyt, a bevételek és kiadások teljesítése az éves költségvetéshez képest időarányos.
Szintén elfogadásra került a 2014. évi költségvetés koncepciója. Nagyobb értékű tervezett beruházás
a művelődési ház belső felújítása és a parkban térkövek cseréje. Ehhez pályázati forrás áll
rendelkezésre, azonban önrészt is biztosítani kell, valamint a pályázati összeget is meg kell előlegezni.
Szükségessé vált az önkormányzat vagyonával kapcsolatos régi rendelet felül vizsgálata és új rendelet
alkotása a vagyongazdálkodásról. Az új rendelet a korábbinál szigorúbban szabályozza a gazdálkodás
átláthatóságát, valamint megfelel a jelenlegi jogi háttérnek.
A hulladékkezeléssel kapcsolatos változások miatt az önkormányzat döntött arról, hogy a település
csatlakozik az Izsák-Kom Kft-hez, részesedést vásárol. Ezzel a jövő évtől hatályos törvényi
szabályozásnak megfelelően tudja biztosítani a kommunális hulladékszállítást.
Ismételten csatlakozott az önkormányzat a Bursa Hungarica Ösztöndíj programhoz.
Ladánybene-Felsőlajos Szennyvíztársulásnál új közbeszerzési szabályzat megalkotása vált
szükségessé.
Vizsgálatra került a helyi adóbevételek teljesülése is. Itt tapasztalható elmaradás, a gépjármű adók
60%-át kell az államnak átadni. Ezek az adóbevételek képezik az önkormányzat saját bevételét, mely
forrásul szolgál az önként vállalt feladatok elvégzéséhez, valamint a különféle rendezvényekhez és
támogatásokhoz. Éppen ezért fontos a tervezett bevétel elérése, hiszen a faluközösség céljaihoz ez
kerül felhasználásra.
Településünkön térfigyelő kamerák kerültek elhelyezésre a játszótéren, labdarúgó pályán, az
önkormányzati hivatalnál és a plébánián. Reméljük, hosszú távon hozzájárulnak a közösségi vagyon
védelméhez és közbiztonság növeléséhez.
Már megkezdődik a készülődés a karácsonyra. A hagyományokhoz híven ünnepi kivilágítás teszi
hangulatossá a központot, a templomot és a hivatal épületét. Idén is lesz közös gyertyagyújtás és
falukarácsony.

Felhívás!
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az utcák tisztaságának fenntartása érdekében, a
tulajdonukban lévő ingatlanok, földterületek mellett, és portájukon tartsanak rendet, szedjék össze a
szemetet, téli időszakban a járdáikat síkosságmentesítsék. Sajnálatos módon az utóbbi időben
megszaporodott azoknak a háztartásoknak a száma, akik nem tartják tisztán a lakóingatlanuk
környezetét. A rendezett falu, az ápolt utca képe mindennapjaink fontos alkotóeleme, amelynek
tisztasága mindannyiunk elemi érdeke. Továbbá felkérnénk mindenkit, hogy amennyiben lehetősége
van rá, ha valahol szétdobált hulladékot lát, szedje össze. A közterület nem valaki másé, hanem a falu
lakóié. Rendezettsége közös feladatunk, rendezetlensége pedig a falu lakóiról alakít ki negatív képet
az idelátogatók szemében.
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A Ladánybenei Általános Iskola Hírei
Az október hónap eseménydús volt iskolánk életében. Rögtön hó elején egy nagyon kellemes napot
tölthettek el diákjaink a Mátrában. A közel 10 kilométeres hegyi túra kemény volt, de mindenki
élményekkel gazdagon tért haza.
Ezt követően méltóképp megemlékeztünk az aradi vértanukról és az 1956-os forradalom 57.
évfordulójáról. Mindkét rendezvényünkre meghívtuk a falu lakosságát, de sajnos nagyon kevesen
tiszteltek meg bennünket jelenlétükkel. Örülnénk, ha a későbbiekben több figyelemmel kísérnék
megmozdulásainkat.
Október 27-én a budapesti Vígszínházban megnéztük a Padlás című előadást, amely amellett, hogy
szórakoztató volt nagyon sok tanulsággal szolgált. A délutánt a Városligetben töltöttük.
Az őszi szünetben mindenki kipihenhette magát.
20 diákunknak van bérlete a kecskeméti Katona József Színház 2013/2014-es évadára. Az első
előadás, amit megnéztünk a mindenkit magával ragadó Marica grófnő című előadás volt.
November elején újra indult a már hagyománnyá vált úszótanfolyamunk a kecskeméti uszodában.
Programjainkat az IPR pályázatból tudjuk támogatni, de sajnos a szervezés során egyre inkább
érzékeljük, hogy a legkisebb kiadás is egyre nagyobb terhet jelent a családok számára.
Szeptembertől új pedagógusunk Kiss Róbert, akinek tantárgyai tanítása mellett szívügye a foci, hiszen
korábban maga is igazolt játékos volt. Neki köszönhetően új színt kapott iskolánkban a sportélet. Az
idei tanév első lépéseként a Ladánybenei Bene Vitéz Általános iskola is pályázott 1-1 csoporttal (alsós
és felsős) a Bozsik Intézményi Labdarúgó Programba, melyet 2011 nyarán a Magyar Labdarúgó
Szövetség indított újra, s mely ötvözi a korábbi utánpótlás-programjainak erényeit. Az OTP Bank
Bozsik-program indulása alapvető fontosságú ahhoz, hogy hazánkban ismét európai színvonalú és
elismertségű utánpótlás-nevelési rendszer alakulhasson ki.
A program céljai:
- a magyar labdarúgás utánpótlásbázisának szélesítése, a gyermeklabdarúgás népszerűsítése,
a játék megszerettetése
- a nevelési-közoktatási intézmények csapatai számára rendszeres játéklehetőség biztosítása
- a tehetséges gyermekek felfedezése, figyelemmel kísérése, kiválasztása
- az egészséges életmódra-nevelés társadalmi céljai megvalósításának elősegítése
- a Fair Play szellemiség és magatartásforma népszerűsítése, érvényre juttatása
- a Grassroots Fesztivál foglalkoztatási és rendezvényforma országos kiterjesztése
- a Magyar Labdarúgó Szövetség tevékenységének, támogatóinak népszerűsítése.
A heti 2 délutáni foglalkozáson a gyermekek számára biztosított a rendszeres képzés - játék - edzés mérkőzés lehetőség. Az MLSZ a programban résztvevőket egységes regisztrációs és nyilvántartási
rendszer működtetésével kíséri figyelemmel. A program támogatja az intézmények közötti körzeti-,
megyei-, és országos labdarúgó rendezvények, (torna, fesztivál) lebonyolítását. Az MLSZ intézményi
programja annak a szemléletnek és rendezvénytípusnak a meghonosításán fáradozik, amely részvétel
és sikerélmény-orientált és kevésbé koncentrál a versenyzésre.
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Az első forduló nagyszerű hangulatban zajlott, szuper meccsek voltak, szuper szervezéssel, melyen
rögtön jó helyezéseket értünk el. A szervezésnél külön köszönetet szeretnénk mondani az
Önkormányzatnak és a szülőknek az önzetlen segítségért, amit felkínáltak.
Remélem a jövőben is együtt összefogva mindent megteszünk annak érdekében, hogy gyermekeink
mind az élet-, az iskola-, a sport területén szép sikereket érjenek el!!!

November 6-án tartottuk az iskolai versmondó versenyt, ahol több mint 30 gyerek szerepelt. A 3 tagú
zsűrinek – Berenténé Gönczi Ilona, Foltin Mária pedagógusok és Csere-Várkonyi Csilla IKSZT
munkatárs – nehéz dolga volt kiválasztani a verseny díjazottjait a sok színvonalas szavalat közül.
Végül a korosztályi csoportok helyezettjein kívül több gyermek is képviseli iskolánkat november 11én a kunadacsi versmondó versenyen. A díjakat az iskola Szülői Szervezete biztosította, melyért
ezúton is köszönetet mondunk. Az iskola minden versmondót üdítővel és csokoládéval jutalmazott.
Nagyon tartalmas és élményteli délutánt töltöttünk együtt, ahol versmondókon és felkészítőiken
kívül sok szülő is részt vett. Köszönet illeti felkészítő pedagógusokat és szülőket is, reméljük, a
későbbiekben is szívesen készülnek a versenyekre.
Az 1. – 2. osztályban I. helyezést ért el Földi Evelin (1. o.), II. helyezett Streng Mirabel (1. o.), III.
helyezett lett Gáspár Enikő (2. o.) és Tóth Soma (1. o.).
A 3. – 4. osztályosok között az I. helyezett Farkas Karina (3. o.) és Tóth Bence (3. o.), II. helyezést ért
el Palakovics Zsanett (3. o.), III. helyezett lett Kerekes Dorina (3. o.) és Kislőrinc Roland (4. o.).
A felső tagozatos versmondók közül I. helyezést szerzett Németh Adrienn (7. o.), a II. helyezésen
Ilonka Dzsesszika (5. o.) és Krista Ádám (7. o.) osztozik, III. helyezést ért el Békefalvi Borka (6. o.) és
Gengeliczki Dávid (8. o.).
A díjazottakon kívül lehetőséget kaptak részvételre a kunadacsi versmondó versenyen:
Hürkecz Zsolt (1. o.), Hardi Laura (2. o.), Sipos Janka (3. o.), Ilonka Krisztián (4. o.), Krista Éva (5. o.),
Martonosi Vivien (6. o.), Obornyák Bálint (7. o.), Káldi Nóra (8. o.). Sok sikert kívánunk nekik!
Mátyás Katalin
igazgató
Szeretettel meghívjuk Önt és barátait 2013. november 23-án este 20 órai kezdettel az iskola őszi
báljára. Vendégfogadás: 19 órától. A bál hangulatát büfé, zene, tombola színesíti. A bál bevételével
különböző versenyeket, vetélkedőket illetve a gyereknapot kívánjuk támogatni. Tombola felajánlást
köszönettel elfogadunk. Jöjjenek minél többen, mulassunk együtt!
A Ladánybenei Bene Vitéz Általános Iskola Szülői Szervezete
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CSIRIBIRI ÓVODA HÍREI
Októberben sikeres pályázatnak köszönhetően 3 napos erdei óvoda
programban vehettek részt óvodásaink „Barátunk a természet” címmel
Tőserdőben.
615.000,- Ft-ot fordíthattunk erre a célra.

A pályázat az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
által meghirdetett
NTP-OTM-MPA-12 kódszámú pályázati támogatásból
valósult meg.
A kirándulás előtt szülői értekezletet tartottunk, ahol Makai Nóra a Kontyvirág Erdei
Iskola vezetője adott részletes tájékoztatást az intézményről, a tervezett programokról, és
válaszolt a szülők kérdéseire is.
Október 14. hétfő, első nap
Reggel nagy izgalommal gyülekeztünk az oviban. Mindenki hozta a megbeszélt váltóruhát,
csizmát, stb., így elég nagy csomagokkal indultunk útnak.
Mindhárom napon teljes ellátást kaptunk, így megérkezve rögtön tízóraival vártak bennünket.
A gyerekek megismerkedtek csoportvezetőinkkel, Makai Nórával és Lendvai Máriával. Mindkét
pedagógus nagy tudással, gyakorlattal és szeretettel tart erdei táborokat kicsiknek és nagyoknak
egyaránt.
Először erdei sétára indultunk. A tanösvényen meg - megállva ismerkedtünk a növényekkel,
madarakkal. Megtudtuk miből „születnek” a fák, hogyan működik a természet körforgása az
erdőben.
Szóba került a természetvédelem is.
Ebéd után pihentek a gyerekek, sokan el is aludtak.
Délután újra a fák és az erdő témakörében gyarapíthattuk ismereteinket – természetesen játékos
formában. Mókus eleséggyűjtés, manóvár építés szerepelt programunkban.
Uzsonna után indultunk haza.

Október 17. csütörtök, második nap
Ezen a napon, Tiszaalpáron, a Várdombon és környékén vettünk részt tóparti madár lesen. Nagyon
komoly és értékes álló és kézi távcsövekkel néztük a kócsagokat, hattyúkat, kormoránokat, szürke
gémeket és más madarakat.
Apró bogarakat gyűjtöttünk, vizsgáltunk különleges (nagyítós fedelű) dobozkában. Megtanultuk sok
madár hangját, megismerhettük a löszfalban lakó gyurgyalag és partifecske szokásait is.
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Finom ebéd után pihenés és újabb érdekességek vártak bennünket.
Legalább tízféle madár fészkét láthattuk közvetlen közelről, részletes magyarázat kíséretében.
Élményekkel gazdagon indultunk haza. A buszon felidéztük a nap eseményeit, újdonságait.

Október 18. péntek, harmadik nap
Ez a nap különleges volt mindenki számára, mert erdei ösvényen haladva a Holt-Tisza partjára
látogattunk. Sokan nem voltak még természetes víz közelében.
Itt is tanultunk új dolgokat – vízi állatokról, növényekről (kagyló, csiga, lárva, hínár, vadréce,
tündérrózsa).
Tapasztalhattuk a víz „ringatását” egy stégen sétálva, nézelődtünk hídon állva.
Gyékényből, falevélből és fogpiszkálóból kis tutajokat készítettünk, amiket vízre is bocsájtottunk. A
gyermekek elragadtatva figyelték a hajócskák útját, láthatták hogyan viszi a víz tova őket. Ez volt a
nap legszebb pillanata.
Délután az erdei iskola udvarán a témához kapcsolódó játékos foglalkozáson vettünk részt. Újabb
dióhéj hajók is születtek.
Megtanultuk mi a különbség a „koszos” és a „szennyezett” víz között, tudatosodott a gyerekekben a
tiszta víz és a környezetszennyezés fogalma.
Haza indulva sokáig integettünk két fáradhatatlan, elhivatott és mindig türelmes, mosolygós tábor
vezetőnknek, akiknek ezúton is köszönjük ezt a csodálatos 3 napot. Segítségükkel óvodásaink sok sok tapasztalatra tettek szert, és sikerült a természetről alkotott képüket gazdagítani.

A projektzáró eseményére október 25-én került sor az óvodában.
A tábor élményeihez kötődő gyermekrajzokból, festményekből, kollektív munkákból kiállítás
készült.
Könyvet állítottunk össze a napi események naplószerű dokumentációjából. Fényképalbum is része a
kiállításnak.
Nyílt napot szerveztünk, melyre sok vendéget hívtunk.
Délelőtt vendégünk volt Makai Nóra és Lendvai Mária is, akik örömmel vettek részt a gyermekekkel
közös játékokban és kézműves foglalkozáson.
Délután a szülőkkel közösen 2 fát ültettünk az óvoda udvarán.
Nagy igyekezettel vettek részt a gyerekek is a különleges programban.
Újra készítettünk tutajokat, hajócskákat, eljátszottuk a fészekrakást, fiókaetetést.
Gyurma állatok és növények, szép terményekből díszek is születtek.
Ügyességi játékokban is kipróbálhatták magukat a gyerekek.
„Barátunk a természet” témában „totó” is volt, ahol ovisaink 13+1 kérdésre válaszoltak. Nagyon jó
eredménnyel idézték fel a tanultakat.
Vidáman telt a nap, újra felidéztük az erdei óvoda hangulatát, élményeit.
Nagy örömünkre szolgál, hogy első – önálló intézményként – beadott pályázatunk sikeres volt, így
gyermekeink eljuthattak az erdei óvodai táborba.

Vida Lászlóné
óvodavezető
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Közösségi Ház Hírei
Kedves Szülők, Nagyszülők!
Idei évben is megérkezik Ladánybenére Lappföldről az igazi Télapó, 2013.
december 5-én, este lesz a kisfalunkban. Lehetősége lesz az anyukáknak,
apukáknak, nagymamáknak, nagypapáknak, hogy gyermekikhez és
unokáikhoz személyesen elmenjen a Télapó bácsi és két krampusza.
Amennyiben igényt tartanak a személyes találkozásra az 1500Ft/alkalom befizetésével megtehetik,
ezzel szerezhetnek felejthetetlen örömet a gyerekeknek.
A fenti összeg befizetésével a Ladánybene Községért Alapítványt támogatják.
Elérhetőségünk: Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) Fő utca 75.
Telefonszám: 0620/938-53-90

Tisztelt Lakosság!
A hagyományokhoz híven ebben az évben is megrendezésre kerül a Falukarácsony!
Ezúton szeretnénk megkérni Önöket, ha van jó állapotban lévő, de már nem használt játékuk és
módjukban áll felajánlani falunk gyermekei részére, azt megtehetik a következő helyeken:
-Ladánybenei Általános Iskola
- Csiribiri Óvoda
- Ladánybene Község Önkormányzata
- Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT)
Az ünnepre való készülődéshez, az ünnepi hangulat megteremtéséhez ebben az évben is közös
gyertyagyújtásokkal járulunk hozzá. Ekkor a korábbiakhoz hasonlóan egy kis műsor keretében
ünnepélyesen gyújtunk meg a falu adventi koszorúján egy-egy gyertyát.
Az első gyertyát 2013. november 30-án a mise után, az óvodások ünnepi műsorral egybekötve
gyújtják meg. A második gyertyagyújtás alkalmából az általános iskola ad műsort 2013. december 7én. A harmadik ünnepi lángot a nyugdíjas klub tagjai lobbantják fel, 2013. december 14-én. Az utolsó
gyertyát 2013. december 20-án, a falukarácsony keretében gyújtjuk meg. Szertetel várunk
mindenkit, hogy együtt éljük át az advent és a karácsony ünnepi pillanatait.
Csere-Várkonyi Csilla
IKSZT munkatárs

Margaréta Nyugdíjas Klub Hírei
„Mentél előttem az úton
fogtad unokád kezét
már messziről látható volt,ami jó, ami szép!
Felnőtt módra beszélt hozzád,
volt kitől tanulnia
felnézett rád, úgy, ahogy senki más emberfia.
Ugye tudod: szeretlek,
mondta, szorítva kezed,
boldogsághoz ennyi kell csak és elolvad szíved.”
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A 2013. évben is sok programunk volt idáig, de még az év hátra lévő részében is lesznek
találkozásaink. Március 15-én a nyugdíjas klub tagjai rövid kis műsorral emlékeztek meg a márciusi
ifjakról a park előtti emlékműnél.
Kirándulásokkal folytattuk az évet: Budapestre mentünk, itt sokat sétáltunk a csodálatos Margitszigeten, amelyet előtte újítottak fel, majd az úttörővasúttal tettünk meg egy hosszú utat. Ezt
követően voltunk az állatkertben és a Fővárosi Nagycirkuszban. Következő utunk Bugacra vezetett,
ahol a KI-MIT TUD versenyen vettünk rész, oklevéllel érkeztünk haza. Tiszakécskén nyugdíjas
találkozón voltunk, és a nyári napsütésben jót fürödtünk. Szolnokon nyugdíjas találkozón vettünk
részt , itt fergeteges műsorunk nagy sikert aratott, a mulatós zenére még az idegenek is feljöttek
táncolni a színpadra, majd fürdőztünk egyet. Következő utunk a Mátrába vezetett. Először Sástónál
megálltunk, sokan felmentek a kilátóba is, amely csodálatos látványt nyújtott, ugyanis ez a tó és
környezete nagyon szép. Folytatva utunkat Parádsasváron ellátogattunk az üveggyárba, ahol
bemutatták a gyönyörű poharak és üveg dísztárgyak elkészítését, és elmondták a készítés folyamatát.
Átmentünk Parádfürdőre, és megnéztük ott is a látnivalókat. Majd késő este érkeztünk haza.
Kecskemét városának nyugdíjas klubjai meghívtak bennünket ismerkedési napra. Ez a nap is jó
hangulatban telt el, itt erősítettük új kapcsolatainkat. Cserkeszőlőn fürödni voltunk, a kissé
kellemetlen idő ellenére is jól éreztük magunkat, jót fürödtünk.
Október 6-án és október 23-án megemlékezést tartottunk az emlékműnél. A községi rendezvényeken
mindig részt szoktunk venni.
Gulyásné Rózsika és családjai fogadtak bennünket otthonukban, ahol nagyon finom halászlével és
túrós csuszával vendégeltek meg bennünket. A halat unokájától –Mátétól - kaptuk. Köszönjük
Rózsikának és családjaiknak a kiváló vendégfogadást és azt a rengeteg munkát, ami ezzel járt.
Köszönet Rózéknak és Gyuláéknak is.
November 6-án irodalmi vetélkedőn vettünk részt. A rendezvény színhelye Harta volt. Ezen a
vetélkedőn a klub tagjaiból 3 fő indult, versenyzőink: Nagyné Erzsike, Poloznyikné Irénke és Feketéné
Editke voltak. Élményekben gazdagon jöttünk haza, ugyanis elhoztuk az első helyezést. Ladánybene
nyugdíjasai újra kiválóan szerepeltek. Köszönet a versenyzőknek a sok munkájukért, ugyanis így
felkészülni nagyon ritka és nehéz.
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Az országban az elmúlt hosszú évek alatt csodálatos helyeken jártunk már, de reméljük, hogy még
sok helyre eljutunk, mert Magyarországon is rengeteg szép hely van. Itt szeretném megköszönni az
Önkormányzat és a képviselő-testület támogatását, melyet minden évben megkaptunk és így az
idősek is könnyebben tudtak eljutni hosszabb utakra.
A klub tagjaira jellemző a jó kedv, a vidámság, az egymás iránti figyelem, a szeretet ápolása.
Ezt kívánjuk mi, a Margaréta Nyugdíjas klub tagjai minden kedves ladánybenei lakosnak.
Tisztelettel:
Terjék Katalin klubvezető és minden klubtag

Múlt idézés a jelenben: Tanyai vendéglátás
Településünk határában található egy különleges hely, a Tulipános tanya. Egyszerre őrzi a múltat és
mutat a jövőbe. Az ide látogatókban személyes élményeket idéz fel vagy eléjük varázsolja a
mesékből, történetekből ismert vidéki hangulatot. Megkértük a tulajdonost, valljon a vállalkozás
létrejöttéről, személyes kötődéséről, céljairól. Varga Zsolt a következőket mondta:
"Az Alföldön, Ladánybene település határában van egy kis fákkal borított tanya. A bekötő út
nagypapa háza mellett halad el, melyet kukoricaföld, almafaerdő és a nagy diófa árnyéka szegélyez.
Az út végén ott vár ránk ez a kis földi paradicsom, ahol még dédszüleim élték vidéki, békebeli
napjaikat. Sokat játszottam itt gyermekként, felfedeztem a természet adta kincseket, haraptam lédús
almába, csipegettem a szőlőszemeket szüret idején, hallgattam az öregeket, ahogy a tornácon
diskurálnak…..Igazi időtlen pillanatok voltak ezek...
Felnőttként vissza-vissza jártam a tanyára, ahol már csak düledező romok idézték a szép emlékeket,
viszont a hely varázsán nem fogott az elmúlás, a csodák eszenciája megmaradt, és hozott magával
egy elhatározást.
Megannyi álomkép, ötlet, emlék lebegett előttem, és végül új öltözéket kapott minden. Picit
megfűszereztem újjal, a modern kor vívmányaival, mégis odafigyelve a falusi jelleg megtartására.
Ezt szeretném megosztani most veled. ..... nézz körbe, s ha Neked is átjön az érzés, látogass el
hozzánk. Szívesen látunk..."
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, látogasson el a Tulipános tanya facebook oldalára, ahol
további képeket talál, és kapcsolatba léphet a tulajdonossal.
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Meghívó!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt Gyöngyösi Márton (Jobbik) országgyűlési képviselő lakossági
fórumára!
Helyszín: Ladánybenei Közösségi Ház (IKSzT) – a Bene Vitéz Általános Iskolával szemben a Fő úton.
Időpont: 2013. november 20.(szerda), 17 óra 30 perc.
Tervezett témák: munkahelyteremtés, közbiztonság, elszámoltatás.
A fórum második részében feltehetik kérdéseiket a képviselőnek.

Értesítem Önöket, hogy az alábbi
szolgáltatásokkal állok rendelkezésükre :
-

műanyag és fa (pl. sofa) ablakok, ajtók,
erkélyajtók javítása, szigetelése, karbantartása

-

nyílászárók beállítása, passzítása, lógás, akadás és egyéb
hibák megszüntetése

-

Hőszigetelt üveg beépítése bármilyen ablakba

-

zárak, vasalatok, stb. javítása, cseréje

-

hagyományos, régi típusú ablakok utólagos hőszigetelése
bemarásos technikával
Az elvégzett munkára 1 év garancia!
Részletek a www.ablakoslaci.hu weboldalon.
T: 30 / 649 – 1922
E-mail: profiablakdl@gmail.com
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