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Kellemes Húsvéti Ünnepeket kíván
Kópháza Község Önkormányzata !

Blagoslovne Vazmene svetke Vam želi
Koljnofska Samouprava !
Áprily Lajos: Mennék eléd
Mennék eléd, mert itt vagy már közel.
A déli oldalon leselkedel.
Gyökerek hallják könnyű léptedet,
átküldesz egy-egy halk leheletet,
mely szűzies még és illattalan,
de sejtető, jó langyossága van.
Csak arcom érzi még, nem sejti más,
varázs van benne, keltető varázs.
Ahol jársz, néma éberség fogad,
keresed a rügyes sombokrokat,
hogy langyosságoddal rájuk lehelj
s kipattanjon a sárga kis kehely.
Feljössz az élre, melyet hó erez,
íj válladon, a hátadon tegez,
benne az arany nyílakat hozod,
melyekkel a telet megnyilazod.

Mennék eléd, s mint fényváró anyám,
még utoljára elkiáltanám
nevedet, melyből napfény sugaraz:
Tavasz, tavasz! Tavasz, tavasz, tavasz!
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Az idei évet, ha nem is látványos, de sok
háttér munkával kezdtük meg, hogy ez évi
terveinket meg tudjuk valósítani. A
Képviselő-testület 2010. február 18-án tartott
ülésén elfogadta az idei év költségvetését,
ahol legfőbb célunk az volt, hogy
intézményeink
zavartalan
működését
biztosítani tudjuk. Az idei évben közel 10
millió Ft-tal csökkent az állami támogatás, s a
költségvetés
jelenlegi
állása
szerint
intézményeink működéséhez összesen közel
negyven
millió
forinttal
kellett
önkormányzatunknak az állami támogatást
kiegészítenie.
A költségvetés elkészítése mellett elkezdtük
az idei év két jelentős beruházását
előkészíteni. Az egyik beruházás a Petőfi-tér
felújítása lesz, mely várhatóan áprilisban fog
kezdődni. A felújítás keretében a Jelenlegi
ifjúsági park helyén egy kicsivel nagyobb
zöld övezet került kialakításra sétautakkal.
Ugyanis a régi Kultúrház helyén eltakarításra
kerül a még meglévő épületalap, valamint a
téren szabályozásra kerül a gyalogos és autós
forgalom. Ennek köszönhetően az óvódás
gyermekek és szüleik is biztonságosabban
közlekedhetnek. A tér nagyobb része
térkőburkolatot kap, melyen padok teszik
lehetővé a sétálok számára a pihenést. A tér
közepén pedig egy ivókút kerül felállításra,
valamint egy virágágy, melyben a virágok
településünk címerét rajzolják meg. Bízom
benne, hogy a felújított Petőfi- tér mind
településünk mind az itt lakók büszkeségévé
válik.
Az eddigi másik jelentős beruházás a Vasút
utca, Savanyúkút utca és a Kerti sor zárt
rendszerű
csapadékvíz
elvezetésének
megvalósítása.
Sikeres
pályázatunknak
köszönhetően a beruházás 85 %-át,
61.309.868. Ft-ot támogatásként elnyertük, ez
Ft-ot jelent. A szükséges önerő, 10.819.388.Ft
pedig önkormányzatunk rendelkezésére áll.
Ezúton kérem az érintett utcák lakói, hogy a
tavasz közeledtével az érintett terület
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növényeit, melyre később még szükségük lesz
ültessék be a belső kertjeikbe, mivel a
munkák nyáron zajlanak erre akkor nem lesz
lehetőség. A munkák várhatóan három
hónapig
tartanak
s
az
esetleges
kellemetlenségért megértésüket kérjük. A
munkák pontos kezdéséről a későbbiekben az
érintett lakosokat külön értesítjük.
Jelenleg két jelentős pályázatunk van elbírálás
alatt. Az egyik az orvosi rendelő felújítása,
külső falszigetelésére, melynek keretében
nyílászáró
cserére,
teles
körű
akadálymentesítésre, új bútorzat beszerzésére,
valamint az orvosi eszközök modernizálására
kerülne sor.
A másik pályázat keretében az iskola
épületének tetőszerkezete, villamos hálózata
lenne felújítva, valamint az elhasználódott
bútorzatot kezdenénk folyamatosan lecserélni.
Reméljük mindkét pályázatunkat támogatásra
méltónak ítélik meg.
Az év elején fejeződött be az óvoda
nyílászárócseréje és folyamatban van az új
bútorzat cseréje. Azt mondhatjuk, hogy az
elmúlt években az óvodánk szinte teljesen
felújításra
került,
így
barátságosabb,
modernebb
környezetben
tölthetik
el
gyermekeink, unokáink idejüket és szebb
környezetben
dolgozhatnak
óvónőink,
dajkáink.
Az egészségesebb környezetért „Ültess fát”
akció keretén belül az idei évben a Soproni
utcában ültettünk 52 db fát, ezzel javul az
utca egészségügyi helyzete és környezeti
arculata is.
Szeretnénk az idei évben tovább folytatni a
parkosítást községünkben, s itt kérném meg a
Tisztelt Lakókat, hogy hasonlóan a tavalyi
évhez nagy figyelemmel tartsák rendben
árkaikat, s házuk környékét.
Ezúton is megköszönöm nyugdíjasainknak az
áldozatos munkát, mellyel a község
közterületeit –Flórián szobor, Mária szobor,
templomaink környéke- gondozzák.
Röviden ezek a Képviselő-testület idei évi
tervei, melynek megvalósításához és sikeres
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lebonyolításához
még
egyszer
kérem
településünk lakóinak türelmét.
Grubits Ferenc
Polgármester

VÁLASZTÁSI TUDNIVALÓ
Tisztelt Választópolgár !
A köztársasági elnök 2010. április 11.-re és a
második fordulóként 2010. április 25.-re
írta ki az országgyűlési választás időpontját.
A választópolgárok a szavazás napján reggel
6 órától este 7 óráig adhatják le szavazatukat
az értesítőn megjelölt szavazókörben.
1. szavazókör- Nakovich Mihály Általános
Iskola
(Kópháza, Fő u. 23.)
2. szavazókör - Művelődési Ház
(Kópháza, Fő u 17.)
Szavazni személyesen lehet. Kérjük, hogy a
szavazáshoz a személyazonosságukat és a
lakcímüket igazoló okmányt, valamint az
értesítőt hozzák magukkal !
A szavazólapok átvételét aláírással kell
igazolni.
Szavazni a kérdésekre igen vagy nem
válasz melletti körbe tett X vagy + jelzéssel
lehet.
Érvénytelen a szavazólap
- ha nincs a szavazólapon pecsét (a pecsétet a
bizottság teszi rá)
- ha nem tollal van kitöltve
- ha a megengedettnél több szavazat szerepel
rajta
- + vagy x jel nem a jelölt neve melletti
körben van (aláhúzás is érvénytelen)
- ha kiesett jelöltre adta a szavazatot (kiesett
jelölt az, aki a választás napjáig visszalép)
- ha üresen dobták be a szavazólapot
Mozgóurnát
kérhet
mindazon
választópolgár, aki mozgásában gátolva van.
- Mozgóurnát a szavazás napjáig a jegyzőnél,
a szavazás napján a szavazatszámláló
bizottságnál lehet tenni. Az idei évben a
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jogszabályi változások miatt mozgóurnát
csak írásban lehet kérni.
- Az a szavazó, aki nem tud olvasni, ill. akit
testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz
a szavazásban az más választópolgár, vagy a
bizottság két tagjának együttes segítségét
igénybe veheti.
- Sajtó képviselő, nemzetközi választási
megfigyelők
jelen
lehetnek
a
szavazóhelyiségben.
- Közvélemény kutatás a szavazókörben és
annak előterében nem folytatható, azon kívül
azonban igen.
- Szavazatszámláló bizottság elnöke a felelős
a szavazás napján a szavazóhelyiségben és
környékén a rend fenntartásáért. Intézkedése
mindenkire kötelező.
Kérjük, hogy Ön is adja le szavazatát!
Kópháza, 2010. március 8.
Rabi Kinga jegyző

Petőfi tér rekonstrukciója
Önkormányzatunk
a
tavalyi
évben
támogatásban
részesült
az
Európai
mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó, falumegújításra és – fejlesztésre
igénybe vehető támogatások részletes
feltételeiről szóló 135/2008(X.18.) FVM
rendelet által meghirdetett 2. célterület (a
támogatási rendelet 3.§ (1) b) pontja szerint)
A település környezetét és megjelenését javító
kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésekre kiírt
pályázaton. Az elnyert támogatásból a Petőfi
tér felújítása, korszerűsítése fog megvalósulni.
A beruházás indokoltsága
A Petőfi tér településünk központja, itt
található az orvosi rendelő, védőnői szolgálat,
Polgármesteri Hivatal, óvoda, élelmiszer bolt,
Szent Márton templom, Takarékszövetkezet
és a Posta. A tértől 150 m -re található a
Művelődési ház és az általános iskola, 250 mre a Horvát Tájház. Jelenleg a tér nem
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alkalmas rendezvények lebonyolítására, holott
évente több száz turistát fogad a település.
Ennek oka, hogy templomunk a Szent Márton
útvonal része, s zarándok hely ( pl: horvát,
osztrák, szlovák és megfordultak már litván
gyalogos zarándokok), valamint a településen
élő aktív horvát nemzetiségi kapcsolatok. A
tér hangulatát a rossz burkolat mellett rontja a
régi kultúrház megmaradt alapjának a
látványa.
A település központjában még számos régi
épület őrzi a népi horvát építkezés
motívumait, így a Petőfi téren is található egy
helyi védelem alatt álló XIX. századbeli
lakóház.
A Petőfi tér egy nagyon forgalmas terület,
ahol a szabályozatlansága miatt keveredik a
gyalogos és gépjárműves forgalom. A
megnövekedett forgalom miatt szükségessé
vált a terület szabályozása. A terület jelen
pillanatban nem akadálymentes. Négy évvel
ezelőtt a szülői munkaközösség segítségével
már megpróbáltuk a terület rendezni, s
kialakítani
egy
ifjúsági
parkot.
Az
önkormányzat sajnos anyagilag nagyon
csekély mértékben tudta támogatni a
kezdeményezést, amely többnyire társadalmi
munkaként valósult meg. Így kapta meg a tér
park része a mai arculatát.

vonzatát vagyis 2.597.798.
önkormányzat önerőből biztosít.

Ft-ot

az

Burkolatok egységesítése beton térkőből
történik, mely alkalmas a gyalogos,
kismértékű
gépjármű
forgalom
lebonyolítására. Szükséges bizonyos számú
parkolóhelyek kialakítása is. A parkon
keresztül íves gyöngykavics burkolatú sétaút
vezet, mely összeköti a teret a Vasút utcával.
A tér akadálymentesítése is megtörténik a
beruházással. A téren elhelyezésre kerül egy
csobogó és kandeláberek, valamint a központi
helyen lévő virágágyba telepített növények
településünk címerét rajzolják meg.
A település kap egy rendezett főteret, mely
alkalmassá válik a pihenésre. A tér kialakítása
természeti, kulturális értékeink, identitás
tudatunk megőrzését is segít, sőt egyedi
arculatot ad községnek, hiszen rendezett
közösségi teret biztosít megfelelő természeti
környezetben.

A beruházás
A fejlesztés célja egy olyan faluközpont
kialakítása, amely be tudja tölteni központi
szerepét, alkalmas ünnepségek megtartására,
megfelel a község lakossági igényeinek.
Az emberek esztétikusabb, nagyobb zöld teret
használhatnak
akadálymentesen
ügyeik
intézésére, vagy csak egy séta lebonyolítására.
Az óvoda szomszédságában lévő terület kerül
rendezésre.
Reprezentatív
környezetben
fogadhatjuk
a
településünkre
érkező
vendégeket, turistákat.
A teljes beruházás nettó 12.988.991. Ft-ba
kerül,
melyet
pályázati
támogatásból
szeretnénk finanszírozni. A beruházás Áfa
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A Petőfi tér látványterve
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Figyelem !
Az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató
ZRt. Felhívja az ellátási területén lévő
ingatlan-tulajdonosok és kezelők figyelmét
a településen meglévő kis-, közép- és
nagyfeszültségű
elektromos
hálózat
vezetékei mentén, a biztonsági övezeten
belüli fák, bokrok, magasabb növényzet (
akár élő, akár elszáradt, gondozott vagy
gondozatlan) eltávolítására, gallyazásának
elvégzésére.
A vezetékek körüli elhanyagolt fák
balesetveszélyesek, komoly károkat
okozhatnak! A felelősség a terület
tulajdonosát is terheli!
EON megoldási javaslatai:
- Kérik, hogy rendszeres metszéssel
akadályozzák meg a növényzet
benövését a vezetékek környékébe
vagy a nagyon intenzíven növő
fákat távolítsák el a biztonsági
övezetből !
- Az elhanyagolt fákon- a vezeték
veszélyes közelségében folytatott
munkavégzéshez – egyeztetett
időpontban – feszültségmentes
állapotot biztosítanak!
- A
későbbi
problémák
megelőzhetők, ha a lakosság is
megismeri és betartja a vezeték
alatti
fa
telepítésének
szabályait.(Olyan fák telepíthetők,
melynek ágai véglegesen kifejlett
állapotban is legalább 2 m-el
elmaradnak a nagyfeszültségű
vezetékektől!)
Kérjük,
hogy
az
életés
vagyonbiztonság megtartása érdekében
ne kezdjék el a munkát mindaddig, amíg
nem
egyeztették
az
elvégzendő
feladatokat
és
azok
végrehajtási
feltételeit az E.ON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt. Területileg illetékes
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szervezeti egységével!(30 nappal a
munkálatok előtt)
Győri régióközpon 9027 Győr, Kandó
K. u 11-13. Tel.:96/512-802
Gallyazáshoz, vagy favágáshoz szükséges
feszültség mentesítéséhez az EON Északdunántúli Áramszolgáltató ZRt-nél a
következő illetékes területgazdát lehet
keresni:
Név: Nyikos Csaba
Telefon: 99/512-415, Fax:96/512-810
E-mail: csaba.nyikos@eon-hungaria.com

_____________________________________
Tisztelt kutya tulajdonosok,
kutya sétáltatók!
Az utóbbi időben megszaporodtak a lakossági
a bejelentések a faluban kóborló kutyák
számát illetően. Kérünk minden tulajdonost
tartsák kutyáikat elzárva.
Kedves kutya sétáltató!
Tudta Ön , hogy a kutyák ürülékében található
baktériumok a gyermeknél akár vakságot is
okozhatnak?
Bár egyre több kutyás számára természetes,
hogy sétáltatáskor felszedje kedvence után a
piszkot, sokan még mindig ott felejtik a
végterméket. Szeretnénk ha mindenki
számára szokássá válna ,hogy összeszedje
kutyája után a piszkot.
Kérjük ne felejtsen el otthon sétáltatás előtt
egy zacskót a zsebébe tenni és azt a célnak
megfelelően használni !

Kutyakötelességünk!
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Tojással sült foszlós húsvéti kalács
hírek

Az óvoda dolgozói és az óvodába járó
gyermekek nagy örömére elkészültek az
óvoda nyílászárói. Nagyon jó minőségű,
esztétikus ablakokat, ajtókat kaptunk, és már
most látszik, hogy a fűtésszámlánk ezután
csökkenni fog.
Köszönet
illeti
ezért
Kópháza
Önkormányzatát, elsősorban Grubits Ferenc
Polgármester Urat,
aki éveken keresztül támogatott minket, és
segített, hogy az óvoda minél szebbé váljon.
Eljutottunk odáig, hogy a külső vakolás
felújításán kívül szinte mindent rendbe
tettünk, felújítottunk már. Az önkormányzat
több sikeres pályázatának köszönhetően került
ill. kerül sor a bababútorok, és az irodabútor
cseréjére is.
Köszönjük!

Kedves Kópháziak!
A
„Kópházi
Napköziotthonos
Óvoda
Óvodásaiért Közalapítvány” kéri a kedves
lakosságot adója 1%-nak felajánlására.
Alapítványunk a befolyt összeget az óvoda
szépítésére, eszközök beszerzésére fordítja.
Legutóbb udvari játékokat készíttettünk az
alapítványi vagyonból.
Adószámunk: 18533251-1-08.
A felajánlásokat a gyerekek nevében köszöni
meg az Alapítvány kuratóriuma.
Az újságot szerkesztette: Kópháza Község Önkormányzata
Az újság az Ügyrendi Bizottság jóváhagyásával készül

Hozzávalók :

o
o
o
o
o
o
o
o
o

6 kemény tojás
1 mk. só
80 g vaj vagy margarin vagy
sütőmargarin
50 g porcukor
2 tojássárgája
3,5 dl tej
30 g élesztő
500 g liszt
1 tojássárgája a kenéshez

Elkészítés:
A lisztet mélyebb tálba szitáljuk, a közepébe
mélyedést készítünk, beleöntjük a cukros,
langyos tejben felfuttatott élesztőt, adunk
hozzá még annyi lisztet, hogy galuska
lágyságú legyen, tetejét megszórjuk liszttel, és
kétszeresére kelesztjük kb 20 perc alatt.
Hozzáadjuk a maradék tejet és cukrot, a
tojássárgákat, a sót, jól összedolgozzuk, majd
2-3 adagban beledagasztjuk az olvasztott, de
nem meleg vajat v. margarint vagy
sütőmargarint. Ha már kétszeresére megkelt,
lisztezett deszkán lazán átgyúrjuk, 3 részre
osztjuk,
hengereket
sodrunk
belőle,
megfonjuk. Vajjal v. margarinnal vagy
sütőmargarinnal kikent kerek tortaformába
kanyarítjuk úgy, hogy a végek a közepére
kerüljenek. Letakarjuk, langyos helyen addig
kelesztjük, amíg a tészta már majdnem a
forma pereméig ér. Belenyomkodjuk a
beolajozott, keskenyedő végén tojástűvel
kiszúrt, -ez kerül felülre- kemény tojásokat,
megkenjük a tésztát (a tojásokat nem), a
tojássárgával, és előmelegített sütőben, erős
tűzön, 200 fokon, 40-45 percig sütjük. A
formában hagyjuk langyosra hűlni.
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ISKOLAI HÍREK
Ez történt az iskolában….
Iskolánk a kezdetektől csatlakozott az
ISKOLAALMA –programhoz. Ez azt jelenti,
hogy minden alsós kisgyerek naponta a
tízóraija mellé kap egy almát.
A gyerekek örömmel eszik a friss
gyümölcsöt!
Február 7-én a 4. osztály tanulói részt vettek a
bécsi horvát farsangon. Ez már hagyomány,
hogy a mindenkori 4. osztály kap lehetőséget
arra, hogy együtt töltsön egy vidám délutánt a
Bécsben élő horvát gyerekekkel. Köszönjük
Klemensits Ingridnek a szervezést és a többi
pedagógusnak a részvételt!
Február
13-án
tartotta
a
Szülői
Munkaközösség a SZÜLŐK BÁLJÁT. A
bevételt az iskolás gyerekekre fordítják.
Külön öröm, hogy a szülők egy része ezt a
rendezvényt a szívügyének tekinti!
Február elején 1 hetet iskolánkban töltött
Duro Vidmarovic professzor, aki a kópházi
pedagógusoknak tartott horvát nyelvi
továbbképzést.
Február 22-én érkezett iskolánkba- és a tanév
végéig marad- MIRA PALCIC tanárnő
Zágrábból. A pedagógus a kezdetektől fogva
tartja- 15 éve- a kapcsolatot a kópházi
iskolával,
kollégákkal
a
buseveci
partneriskola tanáraként. Feladata az, hogy
iskolánk
tanárait
a
horvát
nyelvi
kommunikációban segítse, nyelvvizsgára
felkészítse.
FONTOS ESEMÉNYEK, DÁTUMOK:
Március 30.
A Sopron- Fertőd Kistérség
játékos
sportvetélkedőt rendez a térség alsó
tagozatos gyermekei számára. A vetélkedő,
amelyet a kópházi iskola „Fürge lábak” néven
már évek óta rendez, mára rendkívül
népszerűvé vált az iskolák és a gyerekek
körében, és „kinőtte” az iskola kereteit. Az
alkalomra mintegy 100 kisdiákot és 20 szülőt,
pedagógust várunk.
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Április 2-6. TAVASZI SZÜNET
Utolsó tanítási nap április 1-csütörtök, első
tanítási nap április 7- szerda
Április 23-25.
Buseveci testvériskola fogadása
Április 23. péntek
Iskolánk
130
éves
fennállásának
megünneplése
Május 30. vasárnap –Elsőáldozás
Június 5. szombat- Bérmálkozás
_____________________________________

FIGYELEM!
Iskolánk Diákönkormányzata papírgyűjtést
szervez.
Ideje: április 2. hete
Kérjük, hogy a papírt kötegelve küldjék el a
gyerekekkel.
Ha valakinek van papírja, de nem tudja
elhozni,
kérjük
,
jelezze
iskolánk
telefonszámán:531-101.
_____________________________________
Kedves Szülő, Tisztelt Kópházi Lakos !
Szeretnénk Önt értesíteni arról, hogy
idén is lehetőség van arra, hogy
felajánlja a Kópházai Általános Iskola
Tanulóiért Közalapítvány javára az
adója 1 %-át.
2009. évben a Közalapítvány bevételét
192.566,- Ft-tal gazdagította az 1 %-os
felajánlás. Nagyon szépen köszönjük,
hiszen ezt a bevételt egyéb
támogatással kiegészítve hasznos célra
fordítottuk.
Kedvezményezett neve: Kópházai
Általános Iskola Tanulóiért
Közalapítvány
Adószáma: 18528453-1-08
Kérjük, hogy felajánlásával támogassa
Alapítványunkat, segítse elő, hogy az
iskolások hétköznapjait gazdagabbá,
színesebbé tudjuk tenni!
Kópházai Általános Iskola Tanulóiért
Közalapítvány kuratóriuma

KÓPHÁZI HÍREK
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SPORT HÍREK
A 2009. december
LABDARÚGÓ
VÉGEREDMÉNYE:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

29.-i

KARÁCSONYI
UTCABAJNOKSÁG

Savanyúkút utca
Ady Endre utca - Béke utca
Határőr utca - Mező utca
Vasút utca
Kossuth Lajos utca - Temető utca
Fő utca - Ikva sor - Soproni utca
Gagarin utca - Jurisics utca

A bajnokság legjobb játékosa:
GRUBITS DÁVID (Határőr utca - Mező utca)
A bajnokság legjobb kapusa:
GRUBITS DÁVID (Ady Endre utca - Béke utca)
Rajka és Vidéke
Takarékszövetkezet Kópházi
kirendeltsége
/9495 Kópháza Fő u. 15./
Kellemes Húsvéti ünnepeket kíván minden kedves
Ügyfelének!

Nyitva tartásunk:
Hétfőtőlcsütörtökig: 7.30  15.30 óráig
Pénteken: 7.30  13.15 óráig
Legfőbb szolgáltatásaink:













Ft betét lekötés 1 hó 5%, 3 hóra 5,75 % éves kamat
devizabetét pl. 3 havi lekötés esetén 2 % éves kamat
személyi és jelzáloghitelek
folyószámlanyitás, bankkártya igénylés kedvező
feltételekkel
FUNDAMENTA
START‐ számla nyitás és vezetés ingyenesen/
babakötvény‐ újszülött gyermekek részére/
Signal biztosítások kötése (utas, ház, Gfb, casco,
vállalkozás biztosítás, életbiztosítások)
Valutaváltás
Tartós befektetési számla‐kamatadó mentes
megtakarítás
Kötvényvásárlási lehetőség
Nyugdíj Előtakarékossági Számla

Cégünk bemutatkozik
Az ETIK Kft. 2008. elején kezdte meg
működését Móron. Cégünk fő profilja az
időtálló műanyag nyílászárók gyártása.
Termékeinket nagy múltú német gyártók
profiljaiból készítjük. Jelenleg három féle
termékcsaládot gyártunk, melyek Etik Star,
Etik TopStar, illetve Etik Royal néven
kerülnek forgalomba. Alapítása óta a cég több
komoly referenciaértékű munkát tudhat maga
mögött.
Például
a
kópházi
óvoda
nyílászáróinak cseréjét is cégünk végezte. Ez
a megállapítás nem csupán a nyílászárók
gyártására, hanem a beépítésükre is
vonatkozik.
Gyártástechnológiánkat
számítógépes vezérlésű gépek biztosítják.
Cégünk a tanácsadás, tervezés, felmérés,
szállítás, beépítés és karbantartás területén is
felkészült, szakmai segítséget biztosít.
Ablakainkat, ajtóinkat - számos előnyük
felsorolását mellőzve - ajánljuk mindazon
épületeknél, ahol a jó hő- és hangszigetelés
mellett a szolid beruházási költség, ill. a
karbantartási feladatok minimalizálása is
fontos.
Állandóan megújuló akciókkal várjuk
kedves Vásárlóinkat!
Elérhetőségünk:
ETIK Kft.
9400 Sopron, Lófuttató u.6/A.
E-mail: etiksopron@etikkft.hu
Tel: +36-20-977-20-97
Fax: +36-99-324-694
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