„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” (Tamási Áron)

Enying Város Önkormányzatának Lapja

XVIII. évf. 6. szám

2007. augusztus

Szent István napi rendezvények
2007. augusztus 18., 20 órától
Batthyány-kastély kertjében ismét
„Muzsikáló kastélykert”

„Egy drága szempár” címmel
a Tihanyi Vándorszínpad operett-estje.
(Fellép a Barátok köztbõl jól ismert Tihanyi Tóth Csaba).
Belépõ 500 Ft.

2007. augusztus 20.
10-14 sportprogramok a sportpályán.

Programok a Petõfi-parkban
a Szabadtéri színpadnál:
14-18 ingyenes népi játékok
(körhinta, lovagi torna)
gyerekeknek.
14.30-16.30:
Barátság Nyugdíjasklub
Balatonbozsoki Nyugdíjasklub
Krav maga bemutató
Nagy Roland
Varga László
16.30 Szamba bemutató
17.00 Pusztavámi nemzetiségi
fúvós együttes
17.30 Bodajki népdalkör
18.00 Ünnepi beszédet mond Tóth
Dezsõ polgármester
„Virágos Enyingért” díjak átadása
18.40 Batthyány néptáncegyüttes
mûsora
19.15 Club 54
20.00 Rokker Zsolti
20.00 Bál
21.30 Irigy Hónaljmirigy
22.00 Tûzijáték
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ÖNKORMÁNYZAT
Befejezõ részét olvashatják az alábbiakban a korábbi számainkban már részletekben közölt rendeletnek.
Enying Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 6/2007.
(III. 01.) számú rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjérõl, a településtisztaság egyes kérdéseirõl és a közszolgáltatás díjának megállapításáról.

VI. fejezet

A települési szilárd hulladék egyes
összetevõinek szelektív gyûjtése
10.§
(1) A települési szilárd hulladék egyes összetevõinek közszolgáltatás keretében történõ szelektív (anyagminõség szerinti)
összegyûjtését a gyûjtés rendszerességét, az igénybe vehetõ
gyûjtõedény típusát, a szelektív gyûjtésre igénybe vehetõ gyûjtõpontok és/vagy hulladékgyûjtõ udvar helyét a hulladékgazdálkodási rendelet határozza meg, üzembe helyezésüket követõen.
(2) A szelektív gyûjtésben résztvevõ ingatlantulajdonos az (1)
bekezdésben meghatározott szelektív gyûjtésre létesített gyûjtõpont és/vagy hulladékgyûjtõ udvar igénybevételéért külön díjat nem köteles fizetni, azonban ez a körülmény nem mentesíti
az egyébként is esedékes rendszeres közszolgáltatási díj megfizetése alól.

VII. fejezet

Szabálysértési rendelkezések
11. §
Szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedõ pénzbírsággal
sújtható
– az a gazdálkodó szervezet, amely a 2.§ (6) b) pontjában meghatározott idõtartamra az egyedi közszolgáltatási szerzõdést
nem, vagy tevékenységének nem teljes idõtartamára köti meg;
– az ingatlantulajdonos és gazdálkodós szervezet, ha a települési szilárd hulladék gyûjtésére, a gyûjtõedény ürítésére, elhelyezésére, vagy a gyûjtõedényben elhelyezhetõ anyagokra vonatkozó 2.§ (2), 3.§ (3), (6), (7), (11) bekezdés, valamint a 8.§ (2)
bekezdés rendelkezéseit megsérti; amennyiben a cselekmény
vagy a mulasztás nem tartozik más, szabálysértést megállapító
magasabb szintû (magasabb pénzbírságot kilátásba helyezõ)
jogszabály hatálya alá.

VIII. fejezet

Záró rendelkezések
12.§
(1) E rendelet 2007. április 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az
önkormányzatnak „a települési szilárd hulladék gyûjtésérõl és
elszállításáról” szóló 27/2000. (X. 04.) számú rendelete.
Enying, 2007. február 28.
Tóth Dezsõ polgármester, Szörfi István jegyzõ

Kihirdetve: 2007. március 1.
Szörfi István jegyzõ

1. számú melléklet
1.) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a
települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal
szerdai napokon kerül sor.

2.) A települési szilárd hulladék kezelésének egyszeri ürítési
díja 2007. április 1-jétõl:
Ürítési díjak, amelynek mértéke megegyezik a lakosság által fizetendõ ürítési díjjal 2007. április 1-jétõl december 31-ig:
– 60 literes gyûjtõedény esetében 73,71 Ft+ÁFA×ürítések száma; – 110 literes gyûjtõedény esetében 121,79 Ft+ÁFA×ürítések száma; – 240 literes gyûjtõedény esetében 246,79 Ft+ÁFA
× ürítések száma.
Az ürítések számát egy idõszak vonatkozásában az 1.) pont
alapján az adott idõszakra meghatározott heti ürítési gyakoriság és az idõszak teljes hetei számának szorzata adja. Az ürítési
díj magában foglalja az ártalmatlanítás költségeit is.
3.) Az ürítések száma évente – lakóegység esetében: 52 alkalom.
4.) A Szolgáltató Intézménynél és az üzletekben beszerezhetõ,
a ZÖLDFOK Rt. – mint szolgáltató – nevével ellátott mûanyag
zsák ára 2007. évben 245 Ft+ÁFA. A mûanyag zsák ára a szállítás és az ártalmatlanítás díját is magában foglalja.
5.) Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó egyszeri ürítés legmagasabb közszolgáltatási díja 2007. évben:
– 110 literes edény 520 Ft+ÁFA ürítésenként; – 240 literes
edény 1050 Ft+ÁFA ürítésenként; – 1,1 m -es konténer 4.470
Ft+ÁFA ürítésenként.
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2. számú melléklet
A települési szilárd hulladék rendszeres elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerzõdés egyes tartalmi elemei:
1.) A szerzõdésben meg kell jelölni:
– a szerzõdõ feleket az adószám és a számlavezetõ pénzintézet
feltüntetésével; – a közszolgáltatás igénybevételének kezdõ
napját, idõtartamát; – a teljesítés helyét pontos cím szerint; – a
közszolgáltató által biztosított gyûjtõedény ûrtartalmát és darabszámát; – az ürítés gyakoriságát, az ürítési napokat.
2.) A szerzõdésben rendezni kell továbbá:
– a gyûjtõedény(ek) használatának módjáról; – a közszolgáltatás díjáról és megfizetésérõl; – a szerzõdés felmondásának feltételeirõl; – az irányadó jogszabályok meghatározásáról; – polgári peres eljárás esetén a kizárólagos illetékességgel eljáró
bíróságról.
Megjegyzés:
A települési szilárd és folyékony hulladék gyûjtését, begyûjtését, szállítását, elõkezelését, tárolását, hasznosítását és ártalmatlanítását a 16/2002. (IV. 10.) EÜM, rendelet elõírásait is figyelembe véve kell a szolgáltatónak elvégezni.
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„VIRÁGOS ENYINGÉRT,
SZÉP KÖRNYEZETÉRT”

Vas Gereben Mûvelõdési
Ház és Könyvtár hírei

versenyfelhívás eredménye

Mûvelõdési Ház
Nyitva tartás:

MAGÁNSZEMÉLYEK KATEGÓRIÁBAN:
I. helyezett:
Nyírádiné Halmosi Andrea, Bocskai u. 12.
II. helyezett:
Nagy Magdolna, Móricz Zs. u. 8/a.
III. helyezett:
Csima Gyuláné, Petõfi u.

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

Augusztusi programok:
Augusztus 18-án, 20 órától a Batthyány-kastély kertjében ismét „Muzsikáló kastélykert”— „Egy drága szempár” címmel a
Tihanyi Vándorszínpad operett-estje. (Fellép a Barátok
köztbõl jól ismert Tihanyi Tóth Csaba). Belépõ 500 Ft.

Mûvelõdési Ház különdíját
Lacza Tiborné, Ságvári u. 2/2 sz. alatti lakos kapta.
Minden pályázónak gratulálunk, és további lelkes, példaértékû környezetszépítést kívánunk.
Intézmények, jogi személyek kategóriában nem érkezett
pályázat.

FELHÍVÁS
2007. augusztus 20-án

Augusztus 20-án a hagyományos Szent István napi rendezvénnyel várjuk az érdeklõdõket.

kispályás labdarúgótornát
rendezünk a sportpályán.
Várjuk augusztus 16-ig 5+1 fõs csapatok jelentkezését a
mûvelõdési házban. Nevezési díj nincs.
Mûvelõdési Ház, Enying Város Sportegyesülete

Enying Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal, Okmányiroda, 8130 Enying, Ady E. u. 2. Tel./fax: 22/572-130

TISZTELT OKMÁNYIRODAI ÜGYFELEK!

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,

EZÚTON ÉRTESÍTEM ÖNÖKET, hogy ENYING VÁROS

OKMÁNYIRODÁJÁNAK új címe:

Enying, Szabadság tér 16/a.

Balatonbozsoki Nyugdíjasklub.
Utolsó szombatok:

éremgyûjtõk.

További programjaink iránt érdeklõdjenek az intézményben.
Rendezvényeinkre mindenkit szeretettel várunk.

A könyvtár hírei

A rendelõintézet új szárnya.
Telefonos elérhetõségeink változatlanok maradnak!
Szörfi István jegyzõ

A könyvtár a leltározási munkák befejeztével, augusztus
13-ától ismét várja az olvasókat.
Türelmüket és megértésüket köszönjük!

» 2007. AUGUSZTUS «
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„Így alkottunk mi…
A Magyar Nemzeti Galéria 2007-ben ünnepli alapításának 50. évfordulóját. Ebbõl az alkalomból „Így alkotunk mi…”
címmel gyermekrajzpályázatot hirdettek
tematikai megkötés nélkül. A pályázat
céljaként azt tûzték ki, hogy az 50 éves
Nemzeti Galéria lehetõséget adjon a fiatal korosztálynak arra, hogy szabad alkotómunkájukon keresztül bemutatkozhassanak.
A pályázatra a várakozáson felüli számban érkeztek pályamunkák az ország

minden részébõl, így azoknak csak a töredékét tudták kiállítani. Az enyingi Bocsor
István Gimnázium diákjai több alkotással neveztek, így meghívást kaptak a kiállítás ünnepélyes megnyitójára a Budavári
Palotába.

két év után
Az enyingi Bocsor István Gimnázium a 2007/2008-as tanévben

keretében
szerinti

munkarend
osztályt

indít a 11. évfolyamon.
Választható idegen nyelv: angol, német
A jelentkezés feltétele:

* 21 éves korhatár
* középfokú oktatási intézményben elvégzett 9-10. osztály.
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Elemi
ösztönzés…

A Forego Magyarország Kft. a Re’lem
Kht. megbízásából az elmúlt tanévben
közel 150 tonna elhasznált hordozható
elemet és akkumulátort gyûjtött össze.
Jelenleg országosan több mint 8000 gyûjtõponttal rendelkeznek, és továbbra is elsõdleges céljuk az oktatási intézmények
bevonása. Az enyingi Bocsor István Gimnázium az elsõk között csatlakozott a felhíváshoz és helyet biztosított a szakszerû
gyûjtõedénynek. A tanév végével a
RE’LEM Kht. díszes kivitelû tanúsítványt küldött az intézménynek, mely igazolja, hogy a Bocsor István Gimnázium
aktív környezetvédelmi szerepvállalásával példaértékû magatartásformára ösztönöz.

ENYINGI HÍRMONDÓ
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Mi történt a nyáron?
Egy-egy beszámoló kapcsán, amikor
gyûjtögetjük az adatokat, akkor látjuk
igazán milyen mozgalmas idõszakon vagyunk túl vagy nézünk elébe. Diákjaink
és tanáraink nyáron a jól megérdemelt
pihenés mellett részt vettek a tanáraik által szervezett táborokban, így részt vehettek alkotó táborban a Cserepes csûrben,
bejáró dob táborban, a néptáncosok edzõtáborban voltak Nagycsepelyen, és ha
már ott voltak, mûsort is adtak a helybelieknek a kultúrházban. Mindemellett folyamatos diákjaink szereplése különbözõ
alkalmakon, rendezvényeken. Itt példaként említhetjük drámásaink elõadását

Tájékoztató
Lepsényben, néptáncosaink szereplését
Székesfehérváron az Iván-napi búcsún,
közben már készülnek a mátyásdombi falunapon való szereplésre. Augusztus elején a diákok mesetáborba mennek
Szóládra iskolánk szervezésében. Ugyanitt hittan tábort szervezünk a nyolcadikos
diákoknak.
Nyáron, a tanévet követõen elsõ alkalommal szerveztünk bejáró napközis tábort diákjainknak, és elmondhatjuk,
hogy a gyerekek és tanáraink is nagyon jól
érezték magukat a 2 hét alatt. A táborban
a diákok játszottak, különféle tárgyakat
készítettek és énekeket tanultak a felügyelõ tanárok vezetésével, bibliai történeteket, meséket hallgathattak Iván
Géza bácsitól: Elsõ héten Ábrahám történeteit tanulták, a második héten pedig
Dáviddal kalandoztak együtt juhpásztor
korától kezdve, Góliát legyõzésén át egészen királlyá való felkenetéséig. Alkothattak a Cserepes csûrben, láthatták,
megismerhették templomunk orgonájának belsejét.

Ahogy az egyik résztvevõ tanárunk megfogalmazta, a tábor és vele az egész iskola
egyik legnagyszerûbb dolga az a közösségi kapcsolat, amely összeköti az egészen
kicsi gyermeket a nála évekkel idõsebb
diákkal és az õket nevelõ tanárral.
Július hónapban került sor templomunkban a hagyományos Nyáresti Orgonamuzsika címet viselõ koncertsorozatunkra,
melyen az elõadók Virágh András Gábor, Szotyori Nagy Gábor és Finta Gábor
voltak. Az idei évben próbáltunk egy kicsit változtatni a koncerteken, a visszajelzések és a közönség szép száma szerint
nem is túl rosszul. A koncertek ingyenesek, de lehetõség van hozzájárulni az orgona karbantartási, hangolási költségeihez perselyadományokkal. Ezen költség
fedezéséhez további támogatásokat,
adományokat Isten iránti alázattal
elfogadunk. Kérünk mindenkit, akinek
lehetõsége van rá, vegyen részt ebben az
adakozásban.
Mindeközben iskolánk készül a következõ tanévre, hogy felfrissült környezetben
várhassa diákjainkat.

» 2007. AUGUSZTUS «

Ezúton is tájékoztatjuk a szülõket, hogy
iskolánkban a könyvek, füzetek a következõ idõpontokban vehetõk át:
augusztus 30-án csütörtökön, délután
15-18 óra között és augusztus 31-én pénteken, délelõtt 9-12 óráig.
Jól bevált hagyományunk szerint iskolánk szerzi be tanulóinknak a szükséges
füzeteket, eszközöket, mentesítve ez alól
a szülõket.
Az év elején szükséges nyilatkozatok aláírása miatt, kérjük a szülõk személyes
megjelenését a könyvátvételkor!

Tanévnyitó
Iskolánk 2007/2008-as tanévnyitó ünnepségére 2007. szeptember 2-án, vasárnap 17 órakor a református templomban
kerül sor, melyre szeretettel várjuk diákjainkat szeretteikkel együtt, és minden
kedves érdeklõdõt!
Egyúttal tájékoztatunk minden kedves
érintettet, hogy korlátozott létszámmal
még módunkban áll tanulókat felvenni az
alsó tagozat osztályaiba, és felsõ tagozaton a 7. és 8. osztályba.
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ImmoExpo Hungary —
Fõszereplõ a helyi érték
ImmoExpo Hungary néven
Magyarország legnagyobb befektetés-ösztönzési és ingatlanszakmai kiállítását szervezi a
HUNGEXPO Zrt. 2007. október 18–20. között a Budapesti
Vásárközpontban.
A szervezõk szakmai célkitûzése, hogy az önkormányzatokkal és a piac más szereplõivel összefogva Magyarország legátfogóbb ingatlan szakmai fórumát hozzák tetõ alá. A
Hungexpo Zrt. — vásárszervezõi gyakorlatát az ingatlan- és
bankszakma, valamint az önkormányzati vezetõk tapasztalatával ötvözve — sikeresen vállalkozhat a nemzetközi
érdeklõdésre is számot tartó rendezvény megvalósítására.
A több mint háromezer hazai önkormányzat most egy helyen mutathatja be azokat a fejlesztési terveket, amelyek
megvalósulásához finanszírozót, szakmai befektetõt keres.
Legyen szó ipari parkról, sport vagy kulturális fejlesztésrõl.
A kiállítás a hagyományos ingatlanos tematikák felvonultatása mellett különleges alkalmat teremt a nemzetközi és hazai pénzpiaci szereplõk bemutatkozására. Az ImmoExpo
Hungary az ingatlanvagyon optimális mûködtetésében, az
értékteremtõ beruházások és befektetések ügyében, a távlati
célok és stratégiák kidolgozásában lehet hiteles partnere,
„beszédes társa” a hazai önkormányzatoknak.
A kiállításról további információ a www.immoexpo.hu weboldalon olvasható. Bõvebb, cégreszabott személyes tájékoztatással készséggel állunk rendelkezésére a HUNGEXPO Zrt. 06 1
263 6521-es telefonszámán.

Hõség, hõség

Enying Város Polgárõrsége vizet osztott a nagy hõségre való tekintettel a városi piac bejáratánál és buszmegállókban Enying,
Balatonbozsok, Leshegy területén.
Nagyon szépen köszönjük a város lakosának pozitív visszajelzését, hogy ez egy nagyon jó gesztus volt.

IMÁDSÁG
Uram te aki lakozol odafenn,
S mi teremtett néped idelent,
Ha most letekintesz szomorú leszel hamar,
Látnod, hogy e szép honban, hogy acsarkodik a magyar.
Uram tekints le fogd meg a kezünk
Küldj békét szíveinkbe, és adj erõt nekünk.
Segíts, hogy a gyûlölet eltûnjön idelent,
Szeretet költözzön e honba, mint odafent.
Bocsásd meg bûnünk, hisz Te vagy a Béke!
Mutasd az utat mely hozzád visz fel.
A gyûlölet szûnjön, fogjuk egymás kezét,
Hisz azért teremtél, hogy egy legyen a nép!
A szép Kárpátokat béke lengje körül,
Boldogan lássad, hogy a magyar néped õrül.
Vezesd a fiatalt, mutass neki utat,
Óvjad az öreget, hogy nálad leljen vigaszt.
A családot szeretet vezérelje,
Lássa fiatal, s öreg, hogy milyen szép a béke.
Ha te velünk vagy biztosan sikerül
Örömben, békében élni minekünk.
2005. október — Csima Gyuláné
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Városi Polgárõrség, Orosz Attila elnök
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THE INDEPENDENT

LAPSZEMLE

A legnagyobb brit liberális lap
bocsánatot kért a könnyûdroggal
kapcsolatos tévedéséért
A The Independent visszakozott könnyûdrog ügyében. Beismerte óriási tévedését a marihuánával kapcsolatban a brit liberális lap, és bocsánatot kért olvasóitól.
„Bocsánatot kérünk a kender miatt” — ezzel a nagybetûs címmel jelent meg a liberális brit napilap, a The Independent vasárnapi száma. A lap 1997-ben széles körû kampányt indított a
marihuána-fogyasztás dekriminalizálásáért. Most — elszörnyedve a legújabb egészségügyi statisztikák láttán — bejelentették, hogy szigorítás-pártiak lesznek.
„Ez a lap 1997-ben kampányt indított a kannabisz dekriminalizálásáért. Bárcsak tudtuk volna, mit kell majd felülvizsgálnunk ma” — ezzel a szokatlan bevezetõvel jelent meg a The
Independent on Sunday tekintélyes brit liberális napilap mai
száma. A „pálfordulás” oka, hogy soha nem látott tömegben
szorultak tavaly orvosi kezelésre a brit tinédzserek a fûfogyasztás miatt.
Az elmúlt tíz évben ugyanis egyre nagyobb és nagyobb
THC-tartalmú kenderszármazékok kerültek forgalomba. Az
egyik legelterjedtebb kannabisz-féle például 25-ször annyi hatóanyagot tartalmaz, mint a tíz évvel ezelõtti hasonló kategóriás szer. A szigetországban több mint 22 ezer embert kezeltek
tavaly a füvezés okozta mentális bajokkal, több mint a felük
fiatalkorú volt.

Sárga veszedelem
Itt a sárga veszedelem, teljes valóságában. Már nemcsak az irányítást adó fõvárost, de a falvakat is kezdi bekebelezni.
Nemrég, egy alig 9000 fõs település, Nyergesújfalu vezetõit keresték meg a kínaiak, hogy egy 3000 fõs lakópark megépítéséhez
területet biztosítsanak nekik. Ezért 1.000.000.000 Ft-ot, azaz
egymilliárd Ft-ot ajánlottak fel a város vezetõinek. Ha ezt elfogadják, vége a magyar kisvállalkozónak, kisiparosnak, a nyugodt
életnek, és az egész magyarságnak abban a térségben.
Kinek mi a fontos? A haza szeretete, vagy a pénz.
Mi történt volna, ha a 2006-os választás elõtt kínaiak ezt a „lehetõséget” városunknak ajánlották volna fel?

Veszélyesebb mint az LSD?
A Lancet címû orvosi szaklapban nemrég közöltek egy tanulmányt, amely a kenderfogyasztás újonnan feltárt veszélyeirõl
szól — ezek bizonyos esetekben erõsebbek lehetnek, mintha
valaki LSD-t vagy Ecstasy-t fogyasztana. Colin Blakemore, az
Egészségügyi Kutatások Tanácsa vezetõje szerint az, hogy
egyre többen szorulnak kezelésre, valószínûleg nem azért van,
mert ilyen ütemben nõ a drogfogyasztók száma, a magyarázat
inkább az erõsebb szerek miatt okozott bajokban keresendõ.
Blakemore professzor szerint a negyedmilliónyi brit skizofrén
legalább tizede elkerülhette volna a betegség kialakulását, ha
távol tartja magát a kannabisztól. Nagy Britanniában éppen
most állt fel egy független testület, amely a kormány új drogpolitikáját lesz hivatott kidolgozni ezek alapján.
Valóban aggasztó jelenségeket tártak fel a kenderfogyasztással kapcsolatban a kutatások — mondta el lapunknak a fõvárosi Nyírõ Gyula Kórház addiktológiai osztályának vezetõje.
Funk Sándor szerint az egész világra jellemzõ tendencia a kenderszármazékok THC-tartalmának növekedése, ami — évekig tartó rendszeres fogyasztás után — rontja a rövid távú memóriát, és kétszer-hatszor nagyobbra növeli az úgynevezett
pszichózis (heveny elmebaj) kialakulásának veszélyét.
„Mára egyértelmûen bebizonyosodott, hogy oksági kapcsolat
van a skizofrénia kialakulása és a marihuánafogyasztás között
is” — mondta a Hírszerzõnek a fõorvos, hozzátéve: megdõlt
ugyanakkor az az elmélet, hogy a fû kevésbé okozna függõséget, mint az alkohol: a legújabb felmérések szerint a kenderfogyasztók 15 százaléka válik függõvé, az alkohol esetében ez az
arány 10 százalékos.
A hazai jogszabályokat Funk Sándor alapvetõen jónak minõsítette a témával kapcsolatban, bár szerinte akkor is tovább
kellene haladni a fogyasztás dekriminalizálása irányában.
Nemzetõr — 2007. március 28., szerda
Gyûjtötte: Nagy István
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Egészségünk megõrzése és
betegségek kezelése
Aloe Vera termékekkel,
melyben több mint
240 féle növényi hatóanyagot
azonosítottak.

Út az anyagi
függetlenséghez,
hosszú távú,
biztos jövedelem,
családbarát termékek
forgalmazásával!
Éljen a lehetõséggel!

Svájci frank alapú,
szabad felhasználású
jelzáloghitel,
értékbecslési díj és
jövedelemigazolás
nélkül.

Tel.: 06-30-502-4349; tel./fax:
06-88-482-345; e-mail:
abc@csaladbaratno.hu

Tel.: 06-30-502-4349;
tel./fax: 06-88-482-345;
e-mail: abc@csaladbaratno.hu

A 12. havi törlesztõ
részletet jóváírjuk!

Felnõttképzés
8 általánossal Siófokon!

Vezeték nélküli digitális
riasztórendszer és
személyvédelem fél áron.

Szeptembertõl óvodai
dajkaképzést indítunk!

AKCIÓS BESZERELÉSI ÉS
KARBANTARTÁSI DÍJ,
UNIÓS TÁMOGATÁSSAL.

Az elsõ 2 évben csak
kamatot és kezelési
költséget kell fizetnie.

Nincs bontás, szemetelés!
Jelentkezni lehet:

Vagyonvédelem: www.babic.hu

Krúdy Oktatásszervezés,
06 (20) 915-66-03,
06-1-321-35-19

Tel.: 06-30-502-4349; tel./fax:
06-88-482-345; e-mail:
nagyendre@babic.hu

Éljen a lehetõséggel!
Tel.: 06-30-502-4349;
tel./fax: 06-88-482-345;
e-mail: hitel@babic.hu;
Web: www.babic.hu
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