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Folytatjuk a két számmal korábban megkez-
dett hulladékkezelési rendelet közlését. A be-
fejezõ részt augusztusi lapszámunkban ol-
vashatják.

IV. fejezet
A közszolgáltatás díja, díjfizetés

5.§
(1) A települési szilárd hulladék rendszeres elszállításáért ezen
rendelet 1.§ (2) bekezdésének hatálya alá tartozók, a rendelet
1. számú mellékletében meghatározott összegû rendszeres köz-
szolgáltatási díjat kötelesek a közszolgáltatónak megfizetni. A
közszolgáltatási díj változásáról közszolgáltató írásban köteles
értesíteni a közszolgáltatást igénybe vevõket. A hulladékkeze-
lési közszolgáltatás díját az önkormányzat a 242/2000.(XII. 23.)
Korm. rendelet (továbbiakban: R) alapján határozza meg, mely
ürítési díjból áll. Az ürítési díj a gyûjtõedények térfogata és a je-
len rendeletben meghatározott ürítési gyakoriság alapján szá-
mított díjrész, amely a hulladékkezelés és ártalmatlanítás vala-
mennyi indokolt költségeinek és ráfordításainak megtérülését
biztosítja. Az ürítési díj összegének megállapításánál a közszol-
gáltató mindaddig jogosult 1 db 110 (120) liter térfogatú gyûj-
tõedényzet rendszeres használatát vélelmezni, ameddig az in-
gatlantulajdonos e § (7)-(8) bekezdése szerint eltérõ térfogatú
gyûjtõedényzet elszállítására vonatkozó igényét nem jelenti be.
(2) Az ingatlan tulajdonosa, vagy a gazdálkodó szervezet, ha
egyébként a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett, nem
tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését arra tekin-
tettel, hogy a közszolgáltatást nem veszi igénybe, feltéve, ha a
közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a
közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását
igazolja.
(3) Az ingatlantulajdonosoktól a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatási díjat negyedévente utólag, illetve a
2.§ (6) bekezdés b.) pontja szerinti szerzõdésben meghatáro-
zott idõpontban - számla ellenében - jogosult a közszolgáltató
beszedni. A fizetésre kötelezett a számla kézhezvételét követõ
8 napon belül köteles azt kiegyenlíteni. Késedelmes fizetés ese-
tén a szolgáltató által felszámítható kamat mértéke a Ptk.-ban
meghatározott kamatmérték.
(4) Az 1.§ (2) bekezdése alapján közszolgáltatás igénybevételé-
re kötelezett gazdálkodó-szervezet tevékenysége tényleges
folytatásának idõtartamára köteles a közszolgáltatási díj éves
alapdíjának arányos részét megfizetni.
(5) Ha a közszolgáltatási díjat az önkormányzat a R. 6.§ (1)-(5)
bekezdése alapján számlázott díjnál alacsonyabb mértékben ál-
lapítja meg, a különbséget díjkompenzáció formájában köteles
a közszolgáltatónak e rendelet 5.§ (3) bekezdésben meghatáro-
zottak szerint megtéríteni.
(6) Az ingatlan tulajdonosa egyéni vagy szociális helyzetére te-
kintettel, meghatározott idõtartamra a közszolgáltatás díjának
fedezésére átmeneti segélyt kérhet, melynek elbírálása során a
14/2000. (IV. 19.) számú önkormányzati rendeletben az átme-
neti segély iránti kérelmek elbírálására vonatkozó szabályok
szerint kell eljárni.
(7) Amennyiben az ingatlantulajdonos legalább két naptári hó-
nap idõtartamra az addig általa igénybe vett edénytõl eltérõ tér-
fogatú vagy darabszámú gyûjtõedény elszállítását igényli, ez-
irányú változtatási igényét a közszolgáltatóval az azt megelõzõ
hónap 20. napjáig írásban kell közölnie.

(8) Ha az ingatlantulajdonos a (7) bekezdés szerinti bejelenté-
sében nem jelöli meg az új rendszeres közszolgáltatásra vonat-
kozó igényét, a közszolgáltató mindaddig a bejelentés szerint
teljesít és számláz, amíg az ingatlantulajdonos más tartalmú be-
jelentést nem tesz.
(9) Az ingatlantulajdonos személyében bekövetkezett változás
esetén az új tulajdonos nevének és elérhetõségi címének a köz-
szolgáltatóhoz történõ bejelentése napjáig a háztartási szilárd
hulladék elszállítása után esedékes közszolgáltatási díjat a régi
tulajdonos köteles megfizetni. Öröklés esetében a közszolgál-
tatási díj megfizetésére az örökösök egyetemlegesen kötelezet-
tek.
(10) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az in-
gatlantulajdonost terhelõ díjhátralék adók módjára behajtható
köztartozás.

6.§
(1) A települési szilárd hulladék kezelésének közszolgáltatási
díját az önkormányzat képviselõ-testülete legalább egy évi díjfi-
zetési idõszakra — a rendelet 1. számú melléklete alapján —
határozza meg, és a helyben szokásos módon köteles kihirdetni.
(2) Nem kell az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatási díjat
megfizetni:
– mindaddig, amíg ingatlanán semmilyen emberi tartózkodás
céljára alkalmas felépítmény nincs elhelyezve;
– ha a közszolgáltató nem tesz eleget a 3.§ (2) bekezdésben
meghatározottak szerinti közszolgáltatási kötelezettségének.
(3) Nem kell a gazdálkodó szervezetnek közszolgáltatási díjat
fizetni:
– ha a 2.§ (3) bekezdés alapján mentesül a közszolgáltatás
igénybe vételi kötelezettségtõl;
vagy a gazdálkodó tevékenységét — a 2.§ (6) b) pont — tényle-
gesen nem folytatja.
– ha a Zöldfok Rt. által rendszeresített mûanyag zsákban /3.§
(5)/ helyezik ki a hulladékot.

V. fejezet
A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás alá nem

tartozó egyéb települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó elõírások

7.§
(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás az ingatlanon folytatott
ipari, kereskedelmi, szolgáltató, egyéb gazdasági, valamint a
közintézmények mûködése során technológiai tevékenységbõl
keletkezett hulladékra nem terjed ki. Ezen hulladékfajták ese-

ÖNKORMÁNYZAT
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Enying Város Polgármesteri
Hivatalának tájékoztatója
vizitdíj visszaigényléssel

kapcsolatban
Mindenki által ismert, hogy 2007. február 15-e óta – néhány
mentességi eset kivételével – a háziorvosi vagy fogorvosi és já-
róbeteg-szakellátási szolgáltatásokat vizitdíj fizetése mellett
vesszük igénybe.
Az a városunkban állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartóz-
kodási hellyel rendelkezõ lakos, aki a nyugtával, illetõleg szám-
lával igazolja, hogy az adott naptári évben általa igénybe vett
háziorvosi ellátás vagy a fogorvosi ellátás, vagy járóbeteg-szak-
ellátás valamint fogászati szakellátás igénybevételéért már
20-20 alkalommal vizitdíjat fizetett, a 20. alkalom feletti ellátá-
sok után fizetett vizitdíjak összegét Enying Város Jegyzõjétõl
visszaigényelheti.
Fontos, hogy a 20 alkalmat külön kell számolni mind a
háziorvosi (fogorvosi) alapellátás, mind a járóbeteg (pl.
fogászat, urológia, bõrgyógyászat) szakellátás esetén. Emelt
összegû vizitdíj visszaigénylésére nincs lehetõség!
A befizetett vizitdíjak számát naptári évenként kell számolni. A
visszafizetésre vonatkozó kérelem legkésõbb a tárgyévet köve-
tõ 60 napon belül írásban, vagy szóban terjeszthetõ elõ, de az
ügymenet megkönnyítése érdekében formanyomtatványt
rendszeresítettünk, amely a hivatal Szociális Osztályán (8130
Enying, Kossuth u. 22.) beszerezhetõ. A kérelemben meg kell
jelölni, hogy a vizitdíj összegének visszatérítését postai úton
vagy személyes átvétel útján igénylik.

A kérelemhez csatolni kell:
* a 20 alkalmat igazoló számlák, vagy nyugták eredeti példányát
(jogosultság igazolásához szükséges)
* és a visszaigényelni kívánt vizitdíj (20 alkalom feletti) befize-
tését igazoló számla, vagy nyugta eredeti példányát.
Minden hónap második és negyedik szerdáján a Szociális Osz-
tályon (Enying, Kossuth u. 22.) a személyesen elõterjesztett
kérelmeket – ha hiánypótlás elrendelésére vagy a csatolt doku-
mentumok eredetiségének vizsgálatára nincs szükség – a hiva-
tal azonnal elbírálja és intézkedik a kifizetésérõl. Az írásban be-
nyújtott kérelmekrõl Enying Város Jegyzõje 15napon belül ha-
tározattal dönt. Amennyiben a jegyzõ 15 napon belül nem hoz
határozatot, a biztosítottat megilleti a kérelemben igényelt ösz-
szeg.

A vizitdíjról kiállított nyugta, számla csak akkor
fogadható el, ha tartalmazza:
* annak megjelölését, hogy az adott bizonylat számlának,

nyugtának minõsül,
* az egészségügyi szolgáltató megnevezését, címét,
* a szolgáltatást igénybe vevõ nevét és TAJ számát,
* a megfizetett összeget,
* a befizetés jogcímének megjelölését (háziorvosi vizitdíj,

fogorvosi alapellátás vizitdíja, szakorvosi vizitdíj),
* fizetés módját, teljesítés idõpontját,
* számla, vagy nyugta sorszámát.

Mi kell a visszaigényléshez?
* A kérelmezõ személyazonosításra alkalmas okirata,
* TAJ-kártyája,
* külön a háziorvosi ellátások során fizetett vizitdíjról kiállított

nyugta vagy számla,
* külön a szakrendelések során fizetett vizitdíjról kiállított

nyugta vagy számla.

tében az ingatlantulajdonosnak a hulladékgazdálkodásról szó-
ló törvény (Hgt.) 13.§ (1) bekezdésében megjelölt, a hulladék
termelõjére és birtokosára vonatkozó szabályok szerint kell el-
járnia.

(2) A hulladék termelõje, birtokosa a tevékenysége gyakorlása
során keletkezõ, vagy más módon a birtokába kerülõ hulladé-
kot köteles gyûjteni, továbbá ártalmatlanításáról vagy a haszno-
sításáról köteles gondoskodni.

(3) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötele-
zettségét a hulladék termelõje, birtokosa

– a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelõ ár-
talmatlanító vagy hasznosító eljárás, berendezés, létesítmény
alkalmazásával saját maga teljesíti vagy

– az erre feljogosított és engedéllyel rendelkezõ hulladékkeze-
lõnek történõ átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével
teljesíti.

(4) Az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot az önkormányzat
által kijelölt, továbbá egyéb, környezetvédelmi hatósági enge-
déllyel rendelkezõ ártalmatlanító helyre vagy hasznosító helyre
a hulladék termelõje, birtokosa, külön engedély nélkül maga is
elszállíthatja.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott hulladék közszolgálta-
táson kívüli elszállításához a hulladékszállítási tevékenységre
feljogosított — 1.§ (6) bekezdés — gazdálkodó szervezetet is
igénybe lehet venni.

(6) A feljogosított hulladékkezelõ igénybevétele mellett törté-
nõ szállítás esetén a gazdálkodó szervezet, saját szállítás esetén
pedig a hulladék termelõje, birtokosa, illetõleg az ingatlantulaj-
donos az átvett, illetve átadott hulladék mennyiségét és összeté-
telét — a külön jogszabályokban meghatározott módon és tar-
talommal — köteles fajtánként nyilvántartani és errõl a hatósá-
goknak bejelentést tenni.

(7) A (6) bekezdésben elõírt kötelezettség - a külön jogszabály-
okban meghatározottak szerint - mind a kijelölt ártalmatlanító
hely üzemeltetõjét, mind pedig az egyéb ártalmatlanító hely tu-
lajdonosát (üzemeltetõjét, használóját) is terheli.

(8) Ha a hulladék termelõje, birtokosa a hulladékot saját maga
a kijelölt ártalmatlanító helyre szállítja, a hulladék átadásával
egyidejûleg, számla ellenében ártalmatlanítási díjat köteles fi-
zetni a lerakóhely üzemeltetõje részére.

8.§

(1) Ha az ingatlantulajdonos vagy a gazdálkodó szervezet a köz-
szolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a közszol-
gáltatót bízza meg, a megrendelés, a szolgáltatás és a díjfizetés
feltételeiben történõ megállapodásuk alapján a közszolgáltató
a megjelölt idõpontra vagy idõtartamra a megjelölt mennyiségû
és összetételû hulladéknak megfelelõ gyûjtõedényt rendelke-
zésre bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi és gondoskodik a
kijelölt ártalmatlanító helyen történõ elhelyezésérõl.

(2) Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet 24 órán be-
lül köteles gondoskodni a biológiailag lebomló, erõteljes bûzös
szagot árasztó hulladék keletkezése, illetve a gyûjtõedény telí-
tõdése esetén az elszállíttatásról.

9.§

(1) A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállítása ese-
tén a hulladék termelõje, birtokosa, illetõleg az általa szállításra
igénybe vett gazdálkodó szervezet köteles a közterület tisztán-
tartására vonatkozó jogszabályok szerint eljárni.

(2) E fejezetben szabályozott egyéb települési szilárd hulladék
elszállítása esetében a szállítás idõpontjára, gyûjtõedény közte-
rületre történõ elhelyezésére és kihelyezésére, a gyûjtõedény-
ben elhelyezhetõ anyagokra a 3.§ (3), (6), (7) és (11) bekezdésé-
nek rendelkezései értelemszerûen vonatkoznak.
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TÖRÖK BÁLINT
ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

Június 16-án tartottuk ünne-
pélyes tanévzárónkat. Ballagó
diákjaink mindegyike az általa
választott középfokú intéz-
ményben kezdheti meg tanul-
mányait a következõ tanév-
ben.
Esztergályos Jenõ, az Apáczai
Kiadó ügyvezetõ igazgatója
jóvoltából 60.000 forint érték-
ben részesült könyvjutalom-
ban 54 diákunk kiváló tanul-
mányi eredményéért és példa-
mutató magatartásáért, illet-
ve kiváló közösségi munkájá-
ért. Iskolánkban évek óta ha-
gyomány, hogy a diákönkor-
mányzat és a tantestület sza-
vazatai alapján külön elisme-
résben részesül az év diákja és
az év sportolója. Rózsa Ádám
illetve Nagy Lajos és Takács
Milán (mindhárman 8.b osztá-
lyosok) szintén ez alkalommal
vehették át elismeréseiket.
Gál Balázs önkormányzati
képviselõ további hat tanu-
lónknak adományozott tárgy-
jutalmat kiemelkedõ sport-
eredményükért.
Minden tanulónknak kelle-
mes, tartalmas szünidõt kívá-
nunk, s szeretettel várjuk
szeptembertõl 50 új kisdiá-
kunkat is, akik közül 21-en a
sporttagozaton, 29-en pedig
idegen nyelvi irányultságú
osztályban kezdhetik meg
általános iskolai tanulmányai-
kat.
Az ünnepségen köszöntöttük
két nyugdíjba vonuló kollé-
gánkat is, akik pályájuk során
generációk nevelését segítet-

ték odaadó munkájukkal. Till
Istvánnét és Puskás Józsefnét
Enying város Kiváló Közszol-
gálatért Emlékérem kitünte-
tésben, az Oktatási és Kultu-
rális Minisztérium Pedagógus
Szolgálati Emlékérem kitün-
tetésben részesítette. Az elis-
meréseket Tóth Dezsõ polgár-
mester és Mohai Istvánné is-
kolaigazgató adták át. Puskás
Józsefnét Eötvös-emlékérem-
mel, s nemrégiben Klebels-
berg Kuno-emlékéremmel is
kitüntették. Egykori növendé-

keik nevében két volt diákjuk,
Gerván Lajosné, az óvoda ve-
zetõhelyettese illetve Rumpler
Nikoletta, a székesfehérvári
Vörösmarty Mihály Ipari
Szakképzõ Iskola tanára bú-
csúzott tõlük. Nyugdíjas éve-
ikre mi is sok szeretettel kívá-
nunk jó egészséget, kellemes
pihenést.
Az ünnepség színvonalát
emelte, hogy ismét sikerrel
szerepelt a Huszkáné Zalezsák
Éva által vezetett pedagógus
énekkar.
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MEGVÁSÁROLT
HÁZIORVOSOK,

AZAZ MIRE JÓ A VIZITDÍJ
A háziorvosok nem ágálnak a vizitdíj ellen. De vajon mi lehet
ennek az oka. Nagyon egyszerû. Megvették õket. A 300, 600,
1000 forintos új egészségadó ugyanis a háziorvos saját cégé-
be vándorol. Ezért lehet oly gyakori kérdés az asszisztens
felé, hogy na mennyi gyûlt össze? Az asszisztens pedig csak
körmöl, körmöl éjt nappallá téve. A beteg adatainak lejelen-
tése, beutalóinak lejelentése, a vizitdíj könyvelése ínhüvelyt
próbáló vállalkozás. A beteg ebben a rendszerben már csak
egy elviselendõ mellékszereplõ. A mûszak utáni rovancs jó
két óra meg nem fizetett túlórát jelent. Viszont van különle-
ges biztosítás, melyet egyenesen a nõvérre köthetnek, és
amibõl az egész család mehet egy évben egyszer nyaralni! Jól
kitalált rendszer ez. A kártyapénzt elvonták a háziorvosok-
tól, kaptak helyébe vizitdíjat. Így több marad az OEP-nak és
a kezükbõl etethetik a kényszervállalkozó orvosokat. De mi-
ért nem gondolkoznak elõre egy kicsit! A gyógyszerforgal-
mazást is liberalizálták, nem gondolnak arra, hogy ezt a
pénzt is, majd ha már jól bejáratódott a rendszer, le fogja
nyúlni a nagy egészségügy elosztó? Háziorvosok! Önök a
gyógyításra esküdtek fel, és nem a baksis (értsd államilag
garantált hálapénz) számolására!

Magyarok lapja 2007. április

Gyûjtötte: Nagy István

„LÁSSUNK TISZTÁN!
Sokat hallhattunk a rádióban arról, hogy minap Némethon-
ban (Rostockban) nekimentek a rendõröknek azok csúnya
tüntetõk.

Arról csak szóbeli információk terjednek, a hivatalos hírköz-
lés hallgat, mint hal a szatyorban, hogy csütörtökön egy na-
gyobb csapat botokkal, dorongokkal megostromolta az érdi
kapitányságot. Mindegy, hogy roma vagy cigány a nevük, de
õk voltak. A BMW-vel, Mercivel, Audival érkezõ csapat egy
rendõrautót is megrongált, miközben egy korábban ellenük
intézkedõ rendõr kiadását követelték. Szerencsére itt jár-
õrözött a REBISZ 20 fõs egysége, de a vajda is kellett a
leállításukhoz. Közölték, hogy a zsaru már leszerelt.

Magyar Világ, 2007. június 7. — Varga Zoltán”

MAGYARNAK LENNI

Magyar vagyok, magyarnak születtem
E-kis magyar hazában éltem életemet
Apám s anyám így neveltek engem
Légy arra mindig büszke, hogy magyar vagy gyermekem.

E büszkeség ezidáig elkísért
Mert mindig volt hitem e kis honért
Nagy magyarjaink, Rátok emlékezem
Kik életetek árán is védtétek népemet.

Magyar testvéreim, ti mindannyian
Határon és tengeren túlnan
Szívetekben õrizzétek nagyjaink emlékét
S az igaz magyar szót szívetek mélyén.

Ha a sors messzire is vitt titeket
Soha ne tagadjátok magyar szíveteket
Fogjuk meg gondolatban egymás kezét
S áldjuk magyarul Isten nevét.

Hit, Remény, Szeretet, ez az ami éltet
Ez kísérje most is mind a magyar népet.
Az Úristen áldása legyen kis hazánkon
A magyarokon, ki itt él és túl a határon.

Bárhol vagy magyar testvérem, fogom a kezedet
Remélem egyszer a szíved haza vezet.
Magyarnak lenni, hidd el nagy dolog
De magyarnak maradni még sokkal nagyobb!

2006 január

Csima Gyuláné Cziráki Katalin

BÉRMÁLÁS ENYINGEN
Tizenhat fiatalnak szolgáltatta ki a Bérmálás szentségét
Enyingen Spányi Antal Püspök Atya. A gyönyörû, 1800-as
években épült templom megtelt a családtagokkal, hívõkkel.
A bérmálkozók fogadalmat tettek, hogy hitükben az anya-
szentegyház tanítása szerint élnek, vagyis tanúságot tettek
hitükrõl.
Szép és megható volt a szentség kiszolgáltatása a Püspök
Atya részérõl, és annak fogadása a bérmálkozók részérõl.
Örömmel tölt el bennünket, hívõket, hogy a 3-4 évente sorra
kerülõ bérmálás szentségét egyre többen fogadják. A bér-
málkozók között felnõtt is fogadta a szentséget, ami különö-
sen szép, hiszen így már tudatosan lehet megélni ezt a
gyönyörû érzést.
Nagy öröm azt is látni, hogy nemcsak a keresztséget tartják
fontosnak az emberek, hanem a bérmálás szentségét is egyre
többen.
Köszönjük ezt a szép együttlétet a Püspök Atyának és a bér-
málkozóknak is.

Csima Gyuláné

LAPSZEMLE
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Induló
képzéseink

* Mérlegképes könyvelõ

* Személyügyi gazdálkodó

* Személyi ügyintézõ

* Jövedéki ügyintézõ

* Tb-ügyintézõ

* Valutapénztáros

* Kazánfûtõ

Egyes képzéseket kihelyezve
is indítunk.

Érdeklõdni: TIT Fm-i Egyesülete
(hat. ny. sz. 07-0084-04)

(Akkr. Lajstromszám 0065)

Székesfehérvár,
III. Béla király tér 1.

Telefon:
22/311-001;311-438;372-218

Térítõ: TIT Szakközépiskola

SZÜLETÉSNAP
A Nyugdíjasok Érdekvédelmi Közhasz-
nú megyei szervezetéhez tartozó enyingi
„Barátság” Nyugdíjasklub 2007. június
13-án tartotta a klub alakulásának 2. év-
fordulóját a tagság születés- és névnapi
ünnepségével egybekötve.

Vendégeink voltak az Érdekvédelmi
Közhasznú megyei szervezet vezetõsége
5fõvel, a „Boróka” Alapítvány elnöke
Megyeriné Tóth Gabriella, az enyingi
Egyesített Szociális Intézmény vezetõje,
Szabó Jánosné, valamint mezõszilasi és
kõszárhegyi nyugdíjas barátaink.

Az ünnepelteket mûsorral köszöntötték
tagtársaik és a vendégeink.

A Süllõs és Süllõs Bt. igazgató asszonya,
Juhos Valéria finom és bõséges vacsora
átadásával kívánt további eredményes
mûködést. Ezúton köszönjük az igazgató
asszony figyelmességét! Munkájához sok
sikert és erõt, egészséget kívánunk!
Vendégeinknek köszönjük a bíztatást és
ajándékaikat, és kérjük a barátság továb-
bi ápolását.
A Mûvelõdési Ház vezetõjének és mun-
katársainak köszönjük az együttmûkö-
dést és segítségüket.
Mindenki számára élmény maradt az
együtt eltöltött vidám délután.

Bagi Imréné klubvezetõ

Vas Gereben Mûvelõdési Ház
és Könyvtár hírei

Mûvelõdési Ház
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig, 8-20 óráig, szombaton: 10-18 óráig.
A hétvégi nyitva tartás a rendezvények igénye szerint változhat.

Júniusi programok:
Minden hétköznap délután 13-17 óráig kézmûves foglalkozásra várjuk az érdek-
lõdõ gyermekeket.
Minden hétköznap a nyitva tartási idõben ingyenes számítógép- és internethasz-
nálat lehetséges 5 számítógépen.

Augusztusi kitekintõ:
Augusztus 18-án 20 órától a Batthyány-kastély kertjében ismét „Muzsikáló kas-
télykert”- „Egy drága szempár” címmel a Tihanyi Vándorszínpad operett-estje.
(Fellép a Barátok köztbõl jól ismert Tihanyi Tóth Csaba). Belépõ 500 Ft.
Augusztus 20-án a hagyományos Szent István napi rendezvénnyel várjuk az ér-
deklõdõket.
14-18 óra között ingyenes népi játékokkal, játszóparkkal gyerekeknek.
Esti mûsor: Club 54, Rokker Zsolti, Irigy Hónaljmirigy új mûsorral, tûzijáték.

Állandó programok:
hétfõ, csütörtök: keleti harcmûvészet,
kedd: Rozmaring nyugdíjasklub, hastánc,
szerda: Barátság nyugdíjasklub,
csütörtök: társastánc, Vöröskereszt foglalkozásai, Balatonbozsoki nyugdíjas-
klub.
Utolsó szombatok: éremgyûjtõk.
További programjaink iránt érdeklõdjenek az intézményben.
Rendezvényeinkre mindenkit szeretettel várunk.

A Könyvtár hírei
Értesítjük a lakosságot, hogy a városi könyvtár július 2-tõl leltározás miatt zárva
tart, várhatóan az augusztus 13-ig. A részletekrõl június 30-ig munkaidõben tele-
fonon is adunk információt. A nyitás pontos idejérõl kábel tv útján és a könyvtár
ablakaiban elhelyezett plakátok segítségével tájékoztatjuk majd az érdeklõdõket.
Ebben az idõszakban is lehet érdeklõdni telefonon hétfõtõl péntekig, 8 óra és 15
óra között.
Megértésüket, türelmüket köszönjük, az esetleges kellemetlenségekért elõre is
elnézést kérünk.

Érettségi
vizsga
két év után

Az enyingi Bocsor István
Gimnázium

a 2007/2008-as tanévben

felnõttképzés keretében
nappali munkarend szerinti

gimnáziumi osztályt
indít a 11. évfolyamon.

Választható idegen nyelv:
angol, német

A jelentkezés feltétele:

* 21 éves korhatár

* középfokú oktatási intézményben
elvégzett 9-10. osztály

Információ: 22/ 372-218
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ÉRETTSÉGIZETTEK
FIGYELEM!

A TIT Szakközépiskola érettségire épülõ
térítésmentes nappali és térítéses esti

tagozatos képzéseire várja a jelentkezõket

* Számviteli szakügyintézõ
* Banki szakügyintézõ
* Idegenforgalmi szakmenedzser
* Idegenvezetõ
* Külkereskedelmi ügyintézõ
* Környezetvédelmi szakelõadó
* Marketing és reklámügyintézõ
* Gazdasági informatikus
* Logisztikai mûszaki menedzserasszisztens
* Kereskedelmi szakmenedzser
* Személyi ügyintézõ
* Irodavezetõ

Kollégiumi férõhely igényelhetõ!
Érdeklõdni: TIT Szakközépiskola (OM: 090033)

Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.

Telefon: 22/311-001;311-438;372-218


