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Kópháza Község Önkormányzatának tájékoztatója

2009. december

Mese a karácsonyról, az önfeláldozásról és a
szeretetről...

Karácsony
Lehalkul a város zaja
karácsony estére.
Melengeti a lelkünket
a kis gyertyák fénye.
Megszületett a szeretet
lelkünkben e napon.
Hogy a fáradt embereknek
hitet, reményt adjon.

A Képviselő-testület és az Önkormányzat
valamennyi dolgozója nevében a község minden
lakójának
Békés Karácsonyi Ünnepeket és boldog,
sikerekben gazdag új esztendőt kívánok!
Grubits Ferenc
Polgármester
U ime samouprave i u ime selski tanačnika
željimo Vam Blažene Božićne Svetke i Srićno
Novo Ljeto!
Franjo Grubić
Načelnik

Valamikor réges régen az erdőben élt két
fenyőfa. együtt cseperedtek fel, együtt nőttek. Az
egyik fiú volt, a másik lány. Nagyon szerették
egymást. Úgy érezték minden az övék. Övék az
erdő, övék a kismadár, mely rájuk szállt, s
minden, minden. Jött a tavasz, minden kizöldült
mellettük. Jött a nyár, jött az ősz. Majd jött a tél,
s jött az ember. Sokáig bolyongott az erdőben,
majd meglátta ezt a két fát, s vette a fejszéjét.
Kivágta őket. Fájtak a csapások, de talán az még
jobban, hogy szétszakítják őket.
A piacra kerültek, s ott eladták a két fenyőfát. A
fiú egy gazdag családhoz került, s a nagy
gazdagság, a sok ajándék, a rengeteg dísz hamar
elfelejtette vele szerelmesét. Sok - sok díszes
ajándék került alá. S, boldog volt. Hát igen. Ez
az igazi élet! -gondolta.
Eközben a lány-fenyő egy szegény családnál állt.
Néhány vacak kis dísz, ajándék... semmi. A lány
nagyon elkeseredett. Lám, hiába éltem. Itt kell
befejeznem. Mi lehet a szerelmemmel? kesergett.
Elérkezett Karácsony, a szeretet ünnepe. Az
egész föld ünnepelt, s boldog volt, hiszen
gyermek született, fiú adatott nekünk. Mindenki
boldog volt... Mindenki... Mindenki? Nem. Ott,
ahova afiú-fenyő került veszekedés volt. A pénz.
Már megint a pénz. S a férj otthagyta feleségét
karácsony szent ünnepén.
Eközben a másik családnál nagy szeretetben
voltak. Lehet, hogy nem volt ajándék, de sokal
többet kaptak a gyerekek: szeretetet. Azt, aminél
több nem adható.
Elérkezett Vízkereszt ünnepe, s a két fa a
szénégetőnél találkozott. Hiába éltem - kesergett
a fiú. Á, dehogy - szólt a lány- nem az a lényeg,
hogy gazdag vagy, vagy éppen szegény, hanem
csak annyi, hogy szeretettel vagy-e a másik iránt.
Szeretettel a másik iránt.
S egymást átölelve égtek el, a szénégető
kemencéjében.
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Tisztelt Lakosság!
Az év vége felé közeledve az emberek
számadást szoktak végezni arról, mi az, amit
sikerült megvalósítaniuk az év elejei
terveikből és mi az, amit nem. Itt egy kis
összefoglalót szeretnék adni a képviselőtestület ez évi eredményeiről.
Mint minden évben az első nagy feladatot az
egyre csökkenő állami támogatások miatt a
költségvetésünk
összeállítása
jelenti
számunkra. 2009. március 13-án megalkottuk
2009 évi költségvetési rendeletét, melyben
264. 460. 000. forint bevétellel, és kiadással
tudtunk
tervezni.
A
költségvetés
elkészítésénél legfőbb feladatnak tartottuk az
intézményeink
zavartalan
működésének
biztosítását, valamint valamennyi pályázati
önrésznek a biztosítását.
A költségvetésünkben nevelési és oktatási
intézményeink fenntartására a normatíván
felül több mint 40. millió forintot kell még az
önkormányzatnak fordítania.
Az idei évben felújításra került a régi óvoda
tetőszerkezete, mely közel 2. millió Ft.-ba
került. Emellett sor került a régi óvoda összes
helységének egészségügyi festésére is,
valamint
szülői
és
a
Kópházi
Napköziotthonos
Óvoda
Óvodásaiért
Közalapítvány segítségével megújult a
vizesblokk. Az önzetlen segítséget ezúton is
köszönjük. Sikeresen pályáztunk az óvodai
csoportok bútorzatának cseréjére 1. millió
forint összegben, ezen pályázat önerő
biztosítását nem igényelt. Folyamatban van a
Petőfi téri óvoda épületének nyílászáró
cseréjére, 2.400.000. Ft támogatási összegben.
Az iskolánkban folytattuk az egészségügyi
meszelést, így a tavalyi évvel együtt szinte az
egész épület kifestésre került, a beruházás
bruttó 840.000. Ft.-ba került. Sikeresen
pályáztunk az idei évben is nemzetiségi
tankönyvek vásárlására 985.370. Ft értékben,
szakmai
pedagógiai
szolgáltatás
(
továbbképzés) biztosítására 90.400. Ft ,
valamint működési és fenntartási támogatásra
a 12.800.000. Ft összegben, melyre az
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iskolánk két tannyelvűsége miatt voltunk
jogosultak. A felsorolt pályázatokon kívül
intézményeink külön is adtak be pályázatokat,
hogy ezzel is segítsék az intézmény
működését.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a
képviselő-testület és a magam nevében mind
a
szülőknek
mind
a
szülői
munkaközösségnek, valamint az iskola, az
óvoda és a polgármesteri hivatal valamennyi
dolgozójának,
a
közalapítványok
munkatársainak az óvodáért, iskoláért és a
településért végzett munkájáért.
Az idei évben is igyekeztünk kihasználni a
pályázati lehetőségeket, bár a költségvetésünk
nem ad lehetőséget a nagy összegű pályázati
önerő megteremtéséhez. Pályázati sikereink
elérésében
köszönjük
Firtl
Mátyás
országgyűlési képviselőnk segítségét.
A könyvtár új berendezésének beszerzésére
2008. évben adtunk be a pályázatot, melyet az
idei évben bíráltak el, s így közel 2.millió
forint
értékben
tudtuk
felújítani
a
könyvtárhelység
berendezését.,
ahova
mindenkit szeretettel várunk.
A tavalyi
évben elnyertük autóbusz vásárlásra beadott
pályázatunkat. Jelenleg a közbeszerzési
eljárás van folyamatban, előreláthatólag
márciusban kerül sor a busz megvásárlására.
Sikeresen pályáztunk a Petőfi tér Északi
oldalának
rekonstrukciójára.
A
látványterveket mind honlapunkon mind a
Polgármesteri Hivatal belső hirdető táblásán
megtekinthetik az érdeklődők. A kivitelezésre
a jövő év folyamán kerül sor. A beruházás
költsége nettó 13. millió forint. Jelenleg a
Vasút utca, Savanyúkút utca és Kerti sor
csapadékvíz
elvezetésére
benyújtott
pályázatunk
elbírálás
alatt
áll.
Rendezvényeink lebonyolításához majdnem
minden esetben tudtunk pályázati támogatást
nyerni.
Tavasszal átadtuk kiskópházi játszóteret
végre a gyerekeknek. Az építési munkálatokat
társadalmi összefogással, építési vállalkozó
segítségével
és
önkormányzati
finanszírozással valósítottuk meg. A játszótér
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melletti közlekedés biztonságosabbá tétele
miatt fekvő rendőröket helyeztünk el a Patak
utcában. Fontos megemlíteni az Ikva-menti
lakóközösség összefogását, akik pályázatot
készítettek és nyertek az Ikva part
parkosítására, s ezzel is szebbé tették
településünket. Munkájukat ezúton is
köszönöm.
Folyamatosan próbáljuk fejleszteni útjainkat,
így a tavasszal sor került a Határőr utca felső
szakaszának és a Mező utca bevezető
szakaszának aszfaltozására.
A nyár folyamán átadásra került az Ikvasor,
Béke utcai kerékpárút. A kerékpárút építéssel
párhuzamosan önkormányzati beruházásként
megvalósulhatott
a
Soproni
utcai
járdaszakasz, valamint Béke utca páros
oldalán húzódó járdaszakasz teljes felújítása.
Ezúton is köszönöm az érintett lakosok
türelmét az elhúzódó munkák miatt, valamint
azt, hogy a házaik előtt megmaradt zöld
területet gondozzák és virágosítják.
Egész évben igyekszünk tereink tisztán
tartásáról
gondoskodni.
Próbáltuk
körfogalmunkat szebbé tenni, hogy a
településünkre érkezőket szép látvány
fogadja.
Folyamatosan
kaszáljuk
közterületeinket, kétszer kaszáltuk az Ikvamedret és a falu külső utjait. Folyamatosan
próbáljuk rendben tartani a temetőt, újból
kitisztítattuk az árkokat, annak ellenére, hogy
egyetlen egy falugondnokunk van, aki
lelkiismeretesen végzi a munkáját, de így is
előfordul, hogy nem ér oda mindenhova
időben, főleg az idei esős időszak okozott
időnként problémát.
Az évvégén Egresitsné Firtl Katalin
alpolgármester
asszony
költségvetésben
elkülönített pénzkeretéből megújult és
rendezettebb lett a temető kerítése és
környéke, természetesen a parkosításra a jövő
évben fog sor kerülni,
Az idei évben is sikeresen megszerveztük a
lomtalanítást a Rekultív Kft. segítségével.

utat, köztereinket, igyekeztünk parkjainkat
virágosítani, fásítani. Szeretném megköszönni
nyugdíjasaink mind a Mária szobor mind a
Flórián szobor környékének folyamatos
gondozását.
Folyamatban van a rendezési terv készítése.
Sajnos előzetes véleményét a lakosságnak
csak kis része juttatta el hozzánk. Kérem a
lakosságot,
hogy
a
későbbiekben
hatékonyabban működjön közre a saját érdeke
miatt is. A hivatal előterében az előzetes
rendezési terv kifüggesztésre került, ezt a
tervet még a megyei tervtanács nem tárgyalta.
Mind a falu mind az állami ünnepeket az idei
évben is méltóképpen megünnepeltük
dolgozóinkkal
együtt.
Köszönöm
intézményeink dolgozóinak, valamint az
Őszirózsa Nyugdíjas klub tagjainak, az Együtt
Kópházáért Egyesület, Kópházi Fiatalok, és a
Horvát Egyesület tagjainak rendezvényeink
szervezésében és lebonyolításában végzett
önzetlen
munkájukat.
Sikeresen
megrendezésre került az Idősek napja,
Mikulás napi ünnepség és folyamatban
vannak az Adventi rendezvények.
Az idei évben mint látható nagyon aktívan
dolgozott a képviselő-testület, sok feladatot,
problémát sikerült együtt megoldanunk. Igaz
a jövő évben is még sok feladat vár ránk,
hogy településünk még szebb, még fejlettebb
legyen.
Településünk minden lakójának Áldott
Karácsonyi Ünnepeket és békés, boldog új
esztendőt kívánok!
Grubits Ferenc
Polgármester

Folyamatosan
karbantartottuk
a
Kegytemplomtól a Mária szoborig vezető

Az újságot szerkesztette: Kópháza Község Önkormányzata
Az újság az Ügyrendi Bizottság jóváhagyásával készül
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Óvodai Hírek
A kópházi Óvoda óvodásai és összes
dolgozója boldog Karácsonyt kíván minden
kedves kópházi lakosnak! Köszönjük az
egész évi támogatást mind a szülőknek, mind
a lakosoknak. Kérjük a következő évben is
látogassák ilyen szorgalmasan húsvéti,
karácsonyi és virágvásárunkat, jöjjenek el
rendezvényeinkre. őszi kerti mulatságunkra,
rajzkiállításunkra, amiket az egész falunak
rendezünk. Köszönjük a támogatást a kópházi
vállakozóknak, akik segítették munkánkat,
Grubits István víz és gázszerelő mesternek,
Egresits Oszkár villanyszerelő mesternek,
Szendi Péternek, Visi Mihálynak, Wild
Péternek és a többieknek.
Most decemberben kerül sor az óvoda
ablakcseréjére, ennek nagyon örülünk.
A novemberben és decemberben minket
megtámadó fertőző betegségek felborították
óvodánk megszokott rendjét, nem tudunk úgy
ünnepelni, ahogyan szoktunk és szerettünk
volna. Reméljük januárra elmúlnak a
fertőzések és teljes létszámmal várhatjuk a
Farsangot.
Naša mala čuvarnica želji vam blažen Božić
i srićno novo
ljeto!

Figyelem!
Megjelent a 2010-es kópházi
falinaptár!
A naptár megvásárolható a
polgármesteri hivatalban 800.- Ftos áron.
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Iskolai Hírek
Rólunk írták-olvasták…

 130 éves idén a kópházi iskola
Neves évfordulóra készültünk az idén:
intézményünk 130 éves fennállására. Sajnos a
tanulók megbetegedése –és az egyre
intenzívebb influenza-járvány miatt- az
eredetileg
november
végére
tervezett
ünnepséget a következő év tavaszára tettük át.
De nemcsak ünnepléssel készültünk az
évfordulóra!
Iskolánk
történelemtanára
Póczáné Németh Alojzia egy egész hónapon
át tartó versenysorozatot szervezett a
gyerekeknek. Volt abban interjúkészítés, régi
tárgyak, emlékek gyűjtése, kiállítás-szervezés,
rajzverseny, jelvénytervezés és még sok
minden.
Köszönjük mindazoknak a kópháziaknak a
segítségét, akik türelemmel viselték a
gyerekek rohamát, válaszoltak kérdéseikre,
interjút adtak vagy régi, féltett emlékeiket
kölcsönözték a kiállításra!
December 4-én csapatverseny keretében adtak
számot a gyerekek mindarról, amit sikerült
iskolájuk
történetéről
megtudniuk.
A
versenyen 1. helyezést ért el a Horváth Kata
Sára 4.o., Gludovátz Ferenc 5.o., Kocsis Péter
6.o., Wild Anett 7.o., Egresits Adrienn 8.o.
alkotta csapat.
Az osztálykiállításra messze a legtöbb
tárgyat- még régi padot is hoztak!- az 5.
osztályosok gyűjtötték. Ebben nem kis
szerepet vállaltak a Szülők is. Innen mondok
valamennyiüknek
köszönetet!.
Mindannyiunknak meg kell tanulnunk, hogy
csak a múlt erkölcsi tartásán és hozadékán
állhat a jelen, és épülhet a jövő.

„Én iskolám, köszönöm most neked,
Hogy az eljött élet-csaták között
Volt mindig hozzám víg üzeneted.
Tápláltad tovább bennem az erőt,
Szeretni az embert és küzdeni
S hűn állni meg Isten s ember előtt”
(Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba)
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 Busevec

Diákjainkkal ebben az évben is ellátogattunk
a
horvátországi
Busevecben
lévő
testvériskolánkba .A hétvégi program
legizgalmasabb része a Trakoscani-kastély
megtekintése volt. A gyerekek meglepődve
vették észre, hogy a kastély történetéhez több
magyar nemesi család élettörténete is
kapcsolódik, így újabb bizonyságát látták
annak, hogy a horvát és magyar történelem
mennyire összefonódik.

 Nakovich Mihály
szépkiejtési verseny

versmondó

és

Immár hagyományossá vált Nakovich vers- és
szépkiejtési versenyünket október 22-én
rendeztük meg. A rendezvényen 63 tanuló
vett részt, ez az eddigi legnagyobb létszám.
Alsóban egy szabadon választott gradistyei
horvát költő versét szavalhatták a gyerekek,
felsőben adott szöveg interpretálása volt a
feladat.
Iskolánk
diákjai
valamennyi
kategóriában
sikeresen
szerepeltek!
Eredmények: Payrits Karmela 1.o. 1. hely;
Neubauer Natália 3.o. 3. hely; Payrits Silvana
7.o. 1. hely; Völgyi Iván 7.o. és Tarlós Tamás
5.o. különdíjban részesült.
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Széchenyi István Gimnáziumon belül elindult
egy horvát nyelvi szakkör.
A szakköri foglalkozásokat a kópházi
iskolában Aratóné Mohos Katalin tartotta
heti 1 x2 órában. .
Ebben az évben ismét lehetőséget kaptunk a
középiskolások részére szervezett szakkör
folytatására.
A szakkörre/ fakultációra azonban
nemcsak a „Széchenyisek”, hanem
valamennyi soproni középiskolás járhat!

A soproni képviselőtestület előtt van a
kérelmünk, hogy a horvát nyelv legyen
hivatalos fakultáció- ennek megfelelően
horvátból is lehetne érettségizni a
Széchenyiben.
Fontos az is, hogy a szakkör/fakultáció jó
felkészülés lenne a horvát nyelvvizsgára,
ami 35 többletpontot jelent a felsőoktatási
felvételinél!
Ezért kérjük azokat a tanulókat, akiket érdekel
ez a lehetőség, hogy jelentkezzenek
iskolánkban!
A jelentkezések beérkezése után behívjuk a
tanulókat, és egyeztetünk a szakkör
időpontjáról! A szakkör a diákok számára
ingyenes, ám jelentkezés esetén azon a tanév
végéig részt kell venni
Amennyiben sok lesz a jelentkező, akár 2
csoport is indulhat. A foglalkozásokat
Aratóné Mohos Katalin és Klemensits
Ingrid fogja tartani.

 Téli szünet

Iskolánkban az utolsó tanítási nap 2009. dec.
19. szombat. Az új évben először január 4-én,
hétfőn jövünk iskolába

Blažene božićne svijetke i srićno Novo ljeto
Vam željimo!

A verseny résztvevői

 Horvát fakultáció
gimnáziumban

a

Széchenyi-

A Soproni Horvát Kisebbségi Önkormányzat
és a kópházi Nakovich Mihály Általános
Iskola kezdeményezésére tavaly a soproni

Békés karácsonyt, áldott ünnepeket, nyugodt,
boldog napokat kíván a kópházi iskola
dolgozói és diákjai nevében
Sárközi Ágnes igazgató
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Sport hírek
Labdarúgás
A kópházi labdarúgók a következő
eredményeket érték el az őszi
szezonban:
I csapat
4.hely
Tartalék
11.hely
Serdülő
8.hely
Női focicsapat
6.hely
Öregfiúk
6.hely
Köszönjük a csapatok tagjainak a
részvételt,
gratulálunk
az
eredményeikhez és további sikereket
kívánunk!
2009.december 28-án 17 órakor a
hegykői tornacsarnokban 4 csapatos
kispályás labdarúgótorna lesz Farkas
Csaba (Nyakas) tiszteletére, aki a
kópházi focicsapatban is játszott.
2009.december 29-én 8 órától kerül
megrendezésre
a
Nagycenki
tornacsarnokban
a
karácsonyi
utcabajnokság. Minden érdeklődőt
szeretettel várnak a rendezők!
Természetjáró szakosztály
Több egyéni és közös szervezésű túrán
vettek részt a környező hegyekben.
Az évzáró megbeszélés december 30-án
11 órakor lesz a Mátyás-kunyhóban !
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Orvosi rendelés az ünnepek alatt
Háziorvos
Dec.24.
munkaszüneti nap
Dec. 28-30 rendelés délelőtt 10-12-ig
délután ügyelet
Dec.31.
ügyelet
Gyermekorvos
Rendelési idő ½ 11-től
Dec.24.
Dec.28
Dec.29.
Dec.30.
Dec.31

munkaszüneti nap
rendelés
nem rendel
rendelés
ügyelet

ÜGYELET TELEFONSZÁMA:
312-010

Sport Elnökség

Figyelem!
Megjelent a 2010-es kópházi
falinaptár!
A naptár megvásárolható a
polgármesteri hivatalban 800.- Ftos áron.

Karácsony és az ünnepek
miserendje
Dec.24.
Dec.25
Dec.26
Dec.27.
Dec.31.

Szenteste éjféli mise
23 óra
Karácsony
fél 11-kor
Szt.István vértanú
fél 11-kor
Borszentelés
fél 11-kor
Hálaadás
18 óra
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Ingrid Klemenčić
Božić u srcu- Karácsony a szívünkben

Ča nam znači Božić?
Mir, radost i ljubav u srcu. Ovakav jednostavan odgovor moramo dati na postavljeno
pitanje. Ali je li je to tako jednostavno?
Mir...nažalost i dandanas su boji oko nas.
Boru se narodi, ubijaju nekrivne ljude samo
da dostignu svoje cilje, cilje ki su za nas
normalne ljude nerazumljivi. Na drugu stranu
se borimo s jedan drugim u familiji. To su
pari, braća, susjedi i dica sama.
Radost...Teško ali u našem žitku kad svi
bižimo na to smo zabili. Radovat se moramo
svakoj malenkosti, ka nas razveseli. Moramo
najt okolo nas takve ljude ki prosu od nas
pomoć. Ta pomoć nas moguće neće
opterećivat ili uškodit, samo dičit, kad na
kraju znamo rećt da smo razveselili koga.
Ljubav u srcu...Bez toga ništ ne ide. Ako
nimamo ljubavi u srcu nametemo u svoje srce
mržnju. Zbog te mržnje ratojemo, ubijamo
ljude -moguće samo verbalno- i uništavamo
ono ča nam je najvažnije. Ljubav u srcu i
poruka Božića neka Vas pelja u ovi dojdući
tajedni i u budućnosti.

Mit jelent nekünk a karácsony?
Békét, örömöt és szeretetet a szívűnkben.
Ennyire egyszerű választ tudunk adni a feltett
kérdésre. De valóban ilyen egyszerű lenne?
Béke...Sajnos még a mai napon is háborúk
vesznek körül minket, gyilkolják az ártatlan
embereket csak azért, hogy elérjék céljaikat,
melyek
nekünk
halandó
embereknek
érthetetlenek. Másik oldalon pedig harcolunk
a családunkban. Lehetnek azok házastársak,
testvérek, gyerekek vagy akár szomszédok.
Öröm...Nehéz kimondani, de a mai rohanó
világban erről teljesen elfeledkeztünk.
Minden apró kis dolognak örülnünk kell,
mely felvidítja szívünket. Találnunk kell
környezetünkben olyan embereket akik
segítséget kérnek tőlünk. Ez a segítség csak
dicsőit és nem terhel, hiszen a végén
kimondhatjuk azt, hogy segíthetünk másokon.
Szeretet a szívünkben... Nélküle nem
létezünk. Ha nem rendelkezünk szeretettel,
akkor szívünkben gyülőlet lakozik. Emiatt a
gyűlölet miatt háborúzunk, gyilkolunk- igaz
lehet hogy csak szavakkal- és tönkretesszük
azt ami számunkra a legfontosabb. Szívünk
szeretete és a karácsony üzenete kisérje
Önöket az ünnepek során és a jövőben.

Blažene Božićne Svetke i Srićno
Novo ljeto Vam želi!:
Hrvatska Manjinska Samouprava
Koljnofsko Hrvatsko Društvo
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Pozivnica

Meghívó

Na tradicionalni
HRVATSKI BAL
U Pannonia M. Hotel
9400 Sopron Várkerület 75.
Doba: 09 Januara 2010. ljeta u 20 uri

HORVÁT BÁL
Sopronban a Pannonia Med Hotelben
9400 Sopron Várkerület 75.
2010. január 09. szombat
20 órakor megnyitó

Ulaznica:7000.-Ft s vičerom

Belépő:7000.-Ft vacsorával
A bált megnyitják:
A kópházi táncosok és tamburások
Zene: Zvučni Zid Eszékről
Štrabanci Kópházáról

Bal otvaraju:
Koljnofski plesači i tamburaši
Muzika:Zvučni zid iz Ošijeka
Štrabanci iz Koljnofa

TOMBOLA

TOMBOLA

Belépők: Grubits Ferencnénél/Babi/
Kópháza Soproni utca21.
Tel.:99/531-033
Mob.:06-20/5559921
Rendező:
Kópházi Horvát Egyesület

Harte si znate kupiti:kod Babi Grubić
Koljnof Šopronska u 21
Tel.:003699531033
Mob.:06-20/5559921
Organizator
Koljnofsko Hrvatsko Društvo

Ezúton kívánunk Kellemes
Ünnepeket és Boldog Új Évet!
Tercia szépségszalon dolgozói

Rajka és Vidéke
Takarékszövetkezet Kópházi
kirendeltsége
/9495 Kópháza Fő u. 15./
Kellemes Karácsonyi ünnepeket és békés boldog Új
esztendőt kíván minden kedves Ügyfelének!

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









Értesítjük kedves vendégeinket,hogy
a szoláriumba új csövek érkezetek.



Ft betét lekötés 1 hó 6%, 3 hóra 7 % éves kamat
devizabetét pl. 3 havi lekötés esetén 2,5 % 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
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