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Enying Város Önkormányzata képviselõ-testületének
52/2009. (V. 30.) számú rendelete

az egyes szociális ellátásokról szóló 14/2000.
(IV. 19.) rendelet módosításáról

Enying Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló többször 1990. évi LXV. törvény 16.
§. (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociá-
lis ellátásokról szóló 1993. III. törvény (a továbbiakban:
Szoctv.) 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében, 32. §
(3) bekezdésében, 37/D.§ (3) bekezdésében, 38. § (1) bekezdés
c) pontjában és (9) bekezdésében, 43/B. §-ában, 45. § (1) bekez-
désében, 46. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 50. §
(3) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében és 132. § (4) bekez-
désében kapott felhatalmazás alapján, az egyes szociális ellátá-
sokról szóló 14/2000. (IV. 19.) rendeletét (a továbbiakban: R.)
az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A R. 6. §-a a következõ (5)-(6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A pénzbeli ellátásokat – a (6) bekezdésében foglaltak kivé-
telével – postai úton, vagy lakossági folyószámlára történõ uta-
lással kell a jogosult részére kifizetni.
(6) Azonnali intézkedést igénylõ esetben (pl.: rendkívüli átme-
neti segély) a pénzbeli ellátásokat kifizetõ, folyósító szerv
(Enying Város Szolgáltató Intézménye) házipénztári kifizeté-
sérõl kell intézkedni.

2. §

(1) A rendelet 2009. november 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet a hatálybalépését követõ napon a hatályát veszti.
Enying, 2009. október 28.

Tóth Dezsõ polgármester, Szörfi István jegyzõ

Központi orvosi ügyelet felújítása és bõvítése

A Mezõföldi Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot kíván be-
nyújtani a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KDOP-2009-5.2.1/a
számon kiírt pályázatára Enying Város Önkormányzata tulaj-
donát képezõ Enying, Szabadság tér 16/a. számú ingatlan északi
szárnyában mûködõ központi orvosi ügyelet felújítása, bõvítése
érdekében. A pályázaton 90 %-os támogatást lehet elnyerni a
beruházás megvalósításához. Az önkormányzat egészségügyi
és szociális bizottsága, valamint településfejlesztési és környe-
zetvédelmi bizottsága megvitatta a pályázati lehetõséget, és an-
nak támogatását javasolta a képviselõ-testület részére. A képvi-
selõk egybehangzó szavazatukkal támogatták a pályázat be-
nyújtását.

Pénzügyi tárgyú döntések

A képviselõ-testület a mûködési hitelkeret megemelésérõl
döntött, 75 millió Ft-ról 100 millió Ft-ra emelte a folyószámla-
hitel keretet. Egyben módosította a 2009. évi költségvetésrõl
szóló rendeletet azzal, hogy a 75 millió Ft folyószámlahitel állo-
mányig a polgármester jogosult rendelkezni, e feletti hitel fel-
használás pedig a képviselõ-testület határozata alapján történ-
het.
Elfogadta a 2009. évi belsõ ellenõrzési terv 2. számú módosítá-
sát, a szolgáltató intézmény felügyeleti jellegû átfogó ellenõrzé-
sérõl, valamint a közbeszerzési eljárások és az európai uniós
forrásokkal támogatott fejlesztések végrehajtásának belsõ el-
lenõrzésérõl készült belsõ ellenõrzési jelentéseket, továbbá a
2010. évi belsõ ellenõrzési tervet.

Közvilágítási szerzõdés

Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. 2010. január 1-jétõl a piacnyi-
tás következtében már nem egyetemes, hanem versenypiaci
árakat tud ajánlani az önkormányzatnak, ezért tájékoztatta az
önkormányzatot 2010. január 1-jétõl hatályba lépõ „Kompakt”
közvilágítási tarifára vonatkozó szerzõdéscsomag részleteirõl,
melyhez 2009. október 30. napjáig nyújtott csatlakozási lehetõ-
séget. A kompakt tarifa díja tartalmazza a villamos energia, a
rendszerhasználat, és a karbantartási költségeket is, e rendszer-
ben az elszámolás kWh alapján történik.
A szerzõdéscsomaghoz való csatlakozás esetén az E.ON teljes
sorcserét végez el a város területén, mely kb. 3.500.000 Ft-os be-
ruházást jelent.
A képviselõ-testület megvitatta az E.ON ajánlatát, a szerzõdés-
tervezetet elfogadta, annak aláírására felhatalmazta a polgár-
mestert.

Településõr pályázat
Az önkormányzat élni kíván az Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztérium a közrend és a közbiztonság erõsítése érdekében
közterület-felügyelõt nem foglalkoztató önkormányzatok ré-
szére szóló felhívásával, és 2 fõ településõr foglalkoztatására
pályázatot nyújt be. A támogatás elnyerése esetén egyszeri tá-
mogatásban, továbbá a településõr munkabére egy része és já-
rulékai mértékéig rendszeres támogatásban részesül az önkor-
mányzat. A 2009. évben támogatásban részesülõk 2010. évben
is támogatásban részesülnek mindaddig, amíg a támogatási
szerzõdés valamely fél által felmondásra nem kerül.

Ingatlan értékesítés versenytárgyalás útján
ingatlan bérbeadás versenytárgyalás útján

A képviselõ-testült ismételten úgy döntött, hogy Szabadság tér
10. szám alatti ingatlanát versenytárgyalás útján kívánja értéke-
síteni.
A településfejlesztési és környezetvédelmi bizottság saját ha-
táskörben a 8130 Enying, László király u. 1. szám alatti ingatlan
kereskedelmi tevékenység céljára történõ bérbeadása érdeké-
ben versenytárgyalás kiírásáról döntött.
A versenytárgyalások idõpontjáról tájékozódhatnak a Fejér
megyei Hírlapban, a Városi TV-ben, Enying város hivatalos
honlapján, valamint a polgármesteri Hivatal belsõ és külsõ hir-
detõtábláján.

Közérdekû munkavégzés
A képviselõ-testület felkérte a polgármesteri hivatalt, hogy so-
ron következõ novemberi rendes üléséig dolgozza ki a közérde-
kû munkavégzés enyingi bevezetésének lehetséges feltételeit,
és tegyen elõterjesztést a testület felé. Egyben megbízta a pol-
gármestert, hogy a közérdekû munkavégzéssel kapcsolatban
felmerült problémákról azok megoldása érdekében személye-
sen tájékoztassa a Fejér Megyei Bíróság elnökét, a Fejér Me-
gyei Fõügyészt, illetõleg az Önkormányzati és Területfejleszté-
si Minisztert.

ÖNKORMÁNYZAT
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Vas Gereben Mûvelõdési Ház és Könyvtár hírei
Mûvelõdési ház

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

Programelõzetes:

2009. november 14.,
babaruhabörze 8-12 óráig

Árusításhoz asztalfoglalás: 30/746-8172

2009. november 28., jótékonysági
rendezvény a mentõállomás javára

2009. december 7-én 19 órakor

a Showder klubos Bödõcs Tibor és
Hadházi László „duma-estje”

Belépõjegyek 700,- Ft-ért vásárolhatók
a mûvelõdési házban.

2009. december 14-én 18 órakor

ALMA együttes koncertje
Belépõjegyek 500 Ft-ért vásárolhatók

a mûvelõdési házban.
(3 éves kor alatt ingyenes)

2009. december 15-én 14 órakor

NYUGDÍJAS KARÁCSONY
Tóth Dezsõ polgármester köszöntõje

Szirombontogató óvoda mûsora

„Könyvtárak összefogása
a társadalomért” – Országos nagyi

könyvtári napok 2009.

Krónika

A városi könyvtár idén is több program-
mal csatlakozott az országos rendezvény-
sorozathoz, mely október 5-11. között
zajlott. A hét eseményeirõl szeretnénk
beszámolni röviden, kronologikus sor-
rendben.

Október 6. délelõtt: „Netre fel, Nagyik!”

Tizenkét vállalkozó kedvû nagymama is-
merkedett meg néhány népszerû, ismert
internetes oldallal. A résztvevõket nem-
csak a vizuális élmény nyûgözte le, ha-
nem az elérhetõ ismeretek széles köre,
mennyisége és az információk áramlásá-
nak szinte felfoghatatlan gyorsasága is.
Sok közhasznú információt tartalmazó
honlap mellett (startlap, menetrendek,

térképek, könyvtárak stb.) ellátogattak
néhány számukra érdekes oldalra is: Nõk
Lapja, „Mindmegette”, Horoszkóp, uta-
zási irodák stb. Valamennyien nagyon
hasznosnak ítélték a „Google-profesz-
szorral” való találkozást. Ahogy telt az
idõ, egyre bátrabban száguldoztak az
információs szupersztrádán. A nálunk
töltött délelõttöt a nagyik érdekesnek és
tanulságosnak találták.

Október 6. délután: „Nagy(i) alkotások”
c. kiállítás megnyitója

A nagyszülõi korosztály által készített al-
kotásokból összeállított kiállítás megnyi-
tója az Idõsek Világnapja alkalmából
megrendezett városi ünnepséghez kap-
csolódott. Harmincöt alkotó munkáit te-
kinthették meg az érdeklõdõk egy héten
át. A bemutatott tárgyak széles skálája
(horgolástól a fafaragáson át, az akvarell-
tõl a gobelinig sok minden egyéb) jelzi,
hogy a nagyszülõk többsége az aktív évek
után is igyekszik hasznosan eltölteni sza-
badidejét.

Október 7.: Receptes könyvekbõl
összeállított kiállítás megnyitója,

majd „süti csata”

Könyvtárunkban az utóbbi években egy-
re inkább tapasztaljuk, hogy nagy az olva-
sói igény a receptes könyvek iránt, hogy
egyre többen igyekeznek a hagyományos
konyha ízeit visszavarázsolni minden-
napjaikba. Ezeket a törekvéseket igyek-
szünk támogatni, ezért határoztunk úgy,
hogy a lakosság segítségével megpróbá-
lunk összegyûjteni minél több régi sza-
kácskönyvet, s azokat egy kiállítás kereté-
ben bemutatni minden érdeklõdõnek. A
legrégebbi kiadvány 1880-ból szárma-
zott, a legfiatalabb 2009-es volt. A két

könyv megjelenése között eltelt 129 év. A
kiállított könyvbõl ennek a 129 évnek a
gasztronómiai szokásait, illetve azok vál-
tozásait ismerhette meg két hét alatt a
közel 300 érdeklõdõ.
A kiállítás megnyitóját követte a „süti
csata”. Huszonkettõ sütemény „versen-
gett” két kategóriában. A sós sütemé-
nyek közül legtöbb szavazatot a Szõnyi
Lajosné által készített káposztás pogácsa
kapta, az édességek mezõnyében a Pass
Jenõné által sütött madártejes szelet bi-
zonyult a legnépszerûbbnek. Külön díjat
érdemelt Molnár Lászlóné süteménye,
mely – stílszerûen – egy nyitott könyvet
formázott. A sok-sok finomság mennyi-
sége kifogott a vendégseregen, így a
könyvtár olvasói még csütörtökön és pén-
teken is részesülhettek a süti csodákból.

A rendezvényeken készült képek
megtekinthetõk a könyvtár honlapján:
www.enyingikonyvtar.emagyarorszag.

hu
Végezetül még egyszer szeretnénk kö-
szönetet mondani mindazoknak, akik al-
kotásaikkal és/vagy munkájukkal, jelen-
létükkel hozzájárultak rendezvényeink
sikeréhez.
(A nagyi hét eseményeirõl szóló beszá-
molónkat a Hírmondó következõ számá-
ban folytatjuk.)

Kézmûves foglalkozás
a könyvtárban

Október 27-én kézmûves foglalkozást
tartottunk alsó tagozatos diákoknak. 21
kisdiák érkezett a könyvtárba, hogy
Körözsi Sándorné Viki néni vezényleté-
vel fúrjon-faragjon, nyírjon, vágjon, szõ-
jön, fonjon. A gyerekek a Halloweenhoz
kapcsolódó figurákat készítettek, miköz-
ben megismerkedtek az ünnepkörhöz
kapcsolódó szokásokkal. Mind a gyere-
kek, mind a könyvtárosok nevében kö-
szönjük Viki néni segítségét.

BABARUHABÖRZE
2009. november 14-én 8-12 óráig ba-
baruhabörze lesz a mûvelõdési ház-
ban. Árusításhoz asztalfoglalás:
30/746-8172 telefonon lehetséges.

Várjuk az érdeklõdõket.
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ÕSZI BATTHYÁNY NAPOK
VETÉLKEDÕK NAPJA - 2009. OKTÓBER 7.

Ebben a tanévben is megrendezésre került a Herceg Batthyány
Fülöp Gimnázium és Általános Iskola hagyományos rendez-
vénysorozata, az Õszi Batthyány Napok. Az elsõ napon, 2009.
október 7-én a kistérség 9 iskolájának közel 220 tanulóját kö-
szöntötték a tanulmányi és sportversenyeken.
Az alsó tagozatosok játékos magyar nyelvi vagy matematikai
vetélkedõkön és mesemondóversenyen mérhették össze tudá-
sukat, ezenkívül rajz- és játékos sportváltóversenyen bizonyít-
hatták ügyességüket. A felsõ tagozatosok angol, német, számí-
tástechnikai, természettudományi, anyanyelvi témakörökben
adhattak számot felkészültségükrõl, a mozogni szeretõ diákok-
nak pedig futóversenyt rendeztek.

Helyezettek:
Rajzverseny, alsó tagozat: 1. hely Kiss Enikõ, 2. hely Csajági
Bence, 3. hely Koronczai Ábel (mindhárom Tinódi L. S. Iskola,
Enying)
Rajzverseny 5-6. évfolyam: 1. hely Molnár Izabella (H. Batthyá-
ny Fülöp Iskola, Enying), 2. hely Bagi Bojána (Tinódi L. S. Isko-
la, Enying), 3. hely Erdõs Csanád (Kisláng),
Rajzverseny 7-8. évfolyam: 1. hely Szakács Nikoletta (Kisláng),
2. hely Szamler Patrícia (H. Batthyány Fülöp Iskola, Enying), 3.
hely Dobai Márk (H. Batthyány Fülöp Iskola, Enying).
Matematika 4. évfolyam: 1. hely Pirtyák Borostyán (Tinódi L. S.
iskola, Enying), 2. hely Jaksics Nikolett (Kisláng), 3. hely Tóth
Lilla Éva (Lepsény).
Informatika: 1. hely Szabó Márk (Tinódi L. S. Iskola, Enying), 2.
hely Gábor Beatrix (Lajoskomá-
rom), 3. hely Gimesi Gergely (La-
joskomárom).
Mesemondóverseny: 1. hely King
Mercedesz (H. Batthyány Fülöp Is-
kola, Enying), 2. hely Potesz Diána
(Lepsény), 3. hely Krista Teodóra
(Lepsény).
Játékos anyanyelvi verseny 3-4.
évfolyam: 1. hely Lepsény, 2. hely
Kisláng, 3. hely Mezõszilas.
Játékos anyanyelvi vetélkedõ 5-6.
évfolyam: 1. hely Tóth Nikoletta,
Sári Stefánia (Mezõszilas), 2. hely
Czaltig Johanna, Reiziger Dóra
(Lajoskomárom), 3. hely Katona
Csanád, Marton Dávid (H. Bat-
thyány Fülöp Iskola, Enying).
Német nyelvi verseny: 1. hely Lajoskomárom, 2. hely Balaton-
világos, 3. hely H. Batthyány Fülöp Iskola, Enying).
Angol nyelvi verseny: 1. hely H. Batthyány Fülöp Iskola,
Enying, 2. hely Balatonvilágos, 3. hely Kisláng.
Komplex természettudományi verseny: 1. hely H. Batthyány
Fülöp Iskola, Enying, 2. hely Tinódi L. S. Iskola, Enying, 3. hely
Balatonvilágos.
Sportváltó: 1. hely H. Batthyány Fülöp Iskola, Enying, 2. hely
Mezõszilas, 3. hely Balatonvilágos.
Futóverseny: 3. korcsoport lány: 1. hely Elek Dóra (H. Batthyá-
ny Fülöp Iskola, Enying), 2. hely Kiss Anna (H. Batthyány Fülöp
Iskola, Enying), 3. hely Molnár Karina (Lajoskomárom),
3. korcsoport fiú: 1. hely Csendes Zoltán (Mezõszilas), 2. hely
Horváth Albert (Lepsény), 3. hely Pómizs István (H. Batthyány
Fülöp Iskola, Enying),
4. korcsoport lány: 1. hely Gál Alexandra (Lajoskomárom), 2.
hely Sándorovits Fanni (Tinódi L. S. Iskola, Enying), 3. hely
Spindler Petra (Lepsény),

4. korcsoport fiú: 1. hely Sonkoly Szilveszter (Lajoskomárom), 2.
hely Boldog Ferenc (H. Batthyány Fülöp Iskola, Enying), 3. hely
Kis Tamás (Lajoskomárom).
Az iskola ezúton is gratulál minden versenyzõnek, és a követke-
zõ évi viszontlátás reményében köszöni meg a felkészítõ peda-
gógusok munkáját.

SPORTNAP - 2009. október 8.

Az Õszi Batthyány Napok második napján, 2009. október 8-án a
Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 1-8.
évfolyamos tanulóit a Varga család látta vendégül kabóka-
pusztai tanyáján. Az alsó tagozatosok sorversenyekkel, a felsõ-
sök járõrversennyel töltötték a délutánt, melynek során az osz-

tályokat képviselõ csapatok mérték össze ügyességüket a kü-
lönféle állomásokon. Kipróbálhatták a kötélpályát, továbbá ki-
derült, hogy ki tud leggyorsabban kukoricát morzsolni, legpon-
tosabban célba dobni, legtovább hulahoppkarikázni illetve leg-
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hatékonyabban szállítani csapattársait
hordágyon. Ezen a napon az osztályok
maguk gondoskodtak ebédjükrõl: a szü-
lõk és az osztályfõnökök segítségével
volt, aki bográcsban készített paprikás
krumplit, volt, aki szalonnát sütött a tûz
körül. A gyerekeknek a vetélkedõk vé-
geztével alkalmuk nyílt lovagolni, labdáz-
ni, sõt Varga Péter úr személyesen vitte
motorcsónakon a jelentkezõket.
A kellemes, jó hangulatú nap a Kabó-
káért Alapítvány támogatásával valósul-
hatott meg, melyért az iskola ezúton is
köszönetet mond.

ESÉLYEGYENLÕSÉGI NAP -
2009. október 9.

Együttmûködve a székesfehérvári Esé-
lyek Házával és az enyingi Boróka Moz-
gássérült Gyermekek Fejlesztéséért Ala-
pítvánnyal az Õszi Batthyány Napok har-
madik napján, 2009. október 9-én a Her-
ceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Álta-
lános immár harmadik alkalommal adott
helyet az „Esély nap” elnevezésû rendez-
vénynek, melynek során a tolerancia és
elfogadás jegyében az iskola tanulói meg-
ismerkedhettek a fogyatékkal élõk min-
dennapjaival, körülményeivel, az õ éle-
tükben elõforduló nehézségekkel és örö-
mökkel valamint részt vehettek drogpre-
venciós elõadásokon is. Ezzel egy idõben
az alsó tagozatosok szájjal illetve lábbal
festõ technikával alkothattak.

GÓLYANAP a Herceg
Batthyány Fülöp Gimnázium

és Általános Iskolában -
2009. október 9.

Hagyományokhoz hûen, a minden évben
megrendezésre kerülõ gólyanap az idén
sem maradt el. A Herceg Batthyány Fü-
löp Gimnázium végzõs és gólya osztálya
végre fellélegezhetett az október 9-én
megtartott, élvezetes és szórakozta Gó-
lya-nap után. Mindkét évfolyamon nagy
volt a nyomás, a kilencedikesek a felada-
toktól tartottak, míg az érettségizni ké-
szülõk a színvonalas, sikeres mûsor miatt
aggódtak.
A tizenkettedikes tanulók két csoportra
osztották az újonnan jött gólyákat, akik
játékos feladatok során mérték össze ere-
jüket. A változatos, ügyességet igénylõ
feladatok közül a legnépszerûbb a szán-
kóhúzó és a csiga-csalogató verseny volt.
A kilencedikesek által elkészített papri-
kás krumpli, melyet a zsûri a mûsor végén
értékelt, újdonságnak számított. A zsûri a
kreativitást is pontozhatta, a gólyák saját
maguk által készített ruhakölteményeket
mutattak be.
A Gólya-nap végén, a kilencedik osztá-
lyosok elmondták a fogadalmat, Bedi
Andrea igazgatónõ eredményt hirdetett
és átadta a gimnáziumhoz tartozás jel-
képét, a bekeretezett fogadalmat.

Angyal Dóra, Horváth Anita 12.b

Idõsek világnapja
az idõsek otthonában

Az enyingi Egyesített Szociális Intézmény idén is méltó módon, hagyományõrzõ ren-
dezvény keretében ünnepelte 2009. október 9-én ezt a jeles eseményt. A Hõsök terén
található új idõsotthon lakói látták vendégül a régi intézmény lakóit és a meghívotta-
kat, mintegy viszonzásul a korábbi kerti ünnepségért. Az ünnepély nyitányaként a la-
kók és dolgozók közös, versekbõl, novellából, dalokból álló mûsort adtak a jelenlé-
võknek. Üde színfoltot jelentett Sáfrány Anikó és Gere Alexandra trombitajátéka,
akik elsõsorban lakóink által is ismert, dúdolható dallamokat játszottak. Az idõsek
tiszteletére, szeretetére intõ versek és közös nótázás után elérkezett a vacsora ideje.
Immáron hagyománnyá vált nálunk, hogy az idõsek világnapja alkalmából halászlé és
sütemény kerül az ünnepi asztalra. Az ízletes halászlét idén is Gál Balázs biztosította
az idõsek számára, a felszolgált csokoládétorta pedig intézményünk egyik dolgozójá-
nak szorgalmas és önzetlen munkája. Ezúton mondok hálás köszönetet a bentlakó
idõs emberek, meghívott vendégeink és a magam nevében mindazoknak, akik
hozzájárultak az ünnepi délután megvalósításához, különösen pedig Gál Balázsnak
az évrõl évre felajánlott halászléért, valamint a fellépõ két diáknak önzetlenségükért.

Kiss Andrea

Az enyingi Vas Gereben Mûvelõdési Ház és Könyvtár pályázatot hirdet

gyermekkönyvtáros munkakör betöltésére, részmunkaidõben.

Az állás betöltésével kapcsolatos információk részletei megtekinthetõk
Enying város honlapján: http://www.enying.eu, a könyvtár honlapján:

http://www.enyingikonyvtar.emagyarorszag.hu,
valamint a közszféra állásportálján: http://www.kozigallas.hu

A pályázati kiírással kapcsolaton információ kérhetõ a 06-22/372-169-es,
illetve a 06-30/216-1695-ös telefonszámon is.
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A Tinódi Lantos Sebestyén Református Iskola hírmorzsái
A zene világnapja alkalmából október
1-jén ünnepi koncertet tartottunk a re-
formátus templomban.
Yehudi Menuhin világhírû hegedûmû-
vész kezdeményezésére és javaslatára az
UNESCO október 1-jét a „zene világ-
napjának” nyilvánította. Mindez 1975-
ben történt, azóta a világ minden pontján
ezen a napon különös figyelmet szentel-
nek annak a csodának, amit zenének hív-
nak.
2009-ben a zene világnapjának jelmon-
data: Hallgass át! Azaz arra próbáltunk
rávenni mindenkit, hogy akár csak egy
napra is, de hallgasson bele olyan zenék-
be, melyeket máskor elkerül. Mindannyi-
unk zenei ízlése más és más, és néha a kü-
lönbségek áthidalhatatlannak tûnnek.
Ezért – ismerjük be – nem mindig vesszük
a fáradságot egy új, számunkra ismeret-
len stílus felfedezéséhez. Pedig így sokat
veszíthetünk, hiszen a nyitottság és a má-
sik ízlésének elfogadása révén tömérdek
zenei stílust ismerhetnénk meg. Arra bíz-
tattunk ezen a napon mindenkit, hogy is-
merkedjen meg olyan zenei stílusokkal is,
melyeket máskor nem hallgat. Mivel az
idegenkedés legtöbbször csak a felületes
ismeretbõl adódik, magunk sem tudjuk
mennyit vesztünk azzal, hogy nem hagy-
juk, hogy sokféle zenei stílus külön vagy
akár keveredve utat találjon a fülünkhöz.
Idén ünnepeljük a világhírû és Magyaror-
szághoz is sok szállal kötõdõ zeneszerzõ,
Joseph Haydn halálának 200. évforduló-
ját. Joseph Haydn 1732. március 31-én
Ausztriában született, a bognármester
apa és a szakácsnõ édesanya 12 gyermeke
közül a másodikként. Zenei tehetsége
már kisgyermekkorában megmutatko-
zott. Haydn kedvelt, és kortársai által
megbecsült személyiség volt: szorgalmas,
humoros, könnyed és egyenes jellemû
ember. A legegyszerûbb sorból a legfel-
sõbb körök társaságába jutott, de ez a
meredeken felfelé ívelõ pálya sem hagyta
elszakadni a földtõl. A hívõ katolikus mû-
vész megmaradt embernek, és jóságos ve-
zetõ volt, az Esterházy-kastélybeli mû-

vészkollégái „Haydn papának” hívták. A
„Bécsi Klasszikusok Mesterének” élet-
mûve 1200 nagyszerû szerzeményt foglal
magába, többek között a mai német him-
nusz zenéjét, eredeti címén a Császári
Himnuszt. 1809-ben Bécsben halt meg.

Iskolánk ünnepi mûsora
a következõ volt:

1. A Rokolya népdalkör: Bagi Bojána,
Frank Eszter, Kolonics Barbara – Somo-
gyi dalok
2. Labossa Asztrid–Kassai Mária: Ti csak
esztek, isztok (zongora)
3. Kovács Bernadett – Áldásoddal me-
gyünk (furulya)
4. Papp Médea Menta, Papp Kíra Kamil-
la és Papp Csanád (Lepsénybõl) – Cseh
táncdal, Anonim tánc (furulyatrió)
5. Bartos Violetta – Óriások sétája (zon-
gora)
6. Goldberger Diána és Bartos Violetta –
Harangjáték (zongora négykezes)
7. Goldberger Diána – Láttál-e már vala-
ha (zongora)
8. Kalauz Fanni, Képli Anita (Lajos-
komáromból) – Anonim Menüett,
Jacques Christoph Naudot: Kontra tánc
(altfurulya)
9. Szabó Laura–Papp Lajos: Boszorkány-
csúfoló, Ránki György: Kopogós (zongo-
ra)
10. Gebula Kíra Rebeka–Papp Lajos: Sur
le pont D’Avignon (zongora)
11. Németh Ádám és Demény István – La
Cucuracha – Mexikói dal (trombita duó)
12. Az ütõs tanszak diákjai marimbán:
Szabó Bence – Láttál e már valaha, Kis
kece lányom
Turzó Gábor – Tüzed uram, Jézus
13. Képli Anita és Demény István altfu-
rulya duó Teleki Miklós zongorakíséreté-
vel – Georg Philippe Telemann: Vivace
14. Keresztes Roxána – Bartók: Já-
ték,Vanhal: Allegro (zongora)
15. Dömény Krisztián Varró János tanít-
ványa Vass Lajos és Aranypáva-díjas ci-

teramûvész a székesfehérvári Hermann
László Zenemûvészeti Szakiskola végzõs
diákja citerán vajdasági dallamokat ját-
szott
16. Dömény Krisztián–Varga Evelin So-
mogyi citerakettõs
17. Dömény Nagy trió Dömény Zsófia,
Dömény Krisztián és iskolánk tanára
Nagy Imola, aki szintén Vass Lajos- és
Aranypáva-díjas citeramûvész – Gyimesi
dallamok
18. Demény István vadászkürt és Teleki
Miklós zongorán – Wolfgang Amadeus
Mozart: 4. Kürtverseny III. tétel
Köszönjük a hangulatos mûsort a fellé-
põknek és felkészítõ tanáraiknak.
Tanulóink részt vettek október 7-én a
Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és
Általános Iskola által szervezett „Õszi
Batthyány Napokon”, ahol nagyon jól
érezték magukat és szép eredményeket
értek el.
Számítástechnika verseny 8. évfolyam:
Szabó Márk I. helyezett
Komplex természettudományi verseny
7-8. évfolyam: Berkes Krisztina, Fodor
István, Nagy Katalin Etelka, Pap Martin,
Portik Apor II. helyezett
Matematika 4. évfolyam: Pirtyák Boros-
tyán I. helyezett
Futóverseny 4. korcsoport lány: Sándo-
rovits Fanni II. helyezett
Rajzverseny alsó tagozat: Kiss Enikõ I.
helyezett, Csajághy Bence II. helyezett,
Koronczai Ábel III. helyezett
Rajzverseny felsõ tagozat: Bagi Bojána I.
helyezett
Gratulálunk nekik és felkészítõ tanáraik-
nak.
Október 17-én a szülõi munkaközösség
kezdeményezésére folytattuk iskolánk
udvarának szépítését, parkosítását. Kö-
szönjük a részt vevõ szülõknek és diákok-
nak áldozatos munkájukat, valamint a
pénzbeni hozzájárulásokat és facsemeté-
ket.
Október 22-én iskolánk „Szüreti mulat-
ságot” rendezett, ahol fõként a néptánc
tanszakos diákjaink mutatták be mûsoru-
kat. Majd minden osztály „szüreti totót”
töltött ki, és különbözõ játékos vetélke-
dõn mérhették össze tudásukat. Kihir-
dettük a Diákönkormányzat által meg-
hirdetett iskolai rajzverseny eredményeit
is. Sok szép munka érkezett, melyeket a
díszterem folyosóján megtekinthetnek az
érdeklõdõk.
A zene világnapja alkalmából rendezett
koncerten és iskolánk parkosításán ké-
szült fotók megtekinthetõk iskolánk hon-
lapján (tinodi.hu).

Zsolnainé Purger Mercédesz
igazgatóhelyettes

J Ó T É K O N Y S Á G I D É L U T Á N
Segítsünk, hogy segíthessünk – közérdekünk!

Az enyingi Barátság Nyugdíjasklub jótékonysági mûsoros délutánt rendez az
OMSZKDR enyingi mentõállomása javára, eszközparkjának fejlesztésére.
2009. november 28-án délután 15 órai kezdettel az enyingi mûvelõdési házban vál-
tozatos mûsorszámokkal várjuk kedves vendégeinket.
A fellépõk között mazsorett csoport, citera együttes, férfidalkör szerepel. Lesz
táncdal, vers, operett, népdal, magyar nóta, sztepp tánc és kabaré is.
Belépõ,- és támogatójegyek vásárolhatók a mûvelõdési házban, üzletekben és
klubtagjainknál, 500,- Ft-os áron.
A befolyt összeg átadására a mûsor végén kerül sor.
Tisztelettel várunk minden érdeklõdõt és adományozót!

Nyugdíjas baráti tisztelettel: Bagi Imréné klubvezetõ
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Az enyingi reformátusok hírei
Teret adunk Kálvinnak

Október 3-án szombaton Balatonkilitiben találko-
zott a Regionális Együttmûködés reformátussá-
ga, abból az alkalomból, hogy a templom mellett
található teret Kálvin Jánosról nevezték el. A tér-
avatásra, emléktábla leleplezésre gyülekezetünk-
bõl is sokan voltunk kíváncsiak. Mivel szeretettel
hívtak most is a kiliti testvéreink, örömmel fogad-
tuk el meghívásukat. Személyes érintettségünk-
rõl már nem is szólva, hiszen az ünnepség fényét
iskolánk rézfúvós és citerás diákjai is emelték
szereplésükkel.
A szép õszi napsütésben érkezõket a templom-
kertben játéka fogadta. Az istentiszteleten kö-
szöntötte a résztvevõket Bozsoki-Sólyom János
a kiliti gyülekezet lelkipásztora. Köszöntõjében
különösen is hangsúlyozta a kálvinizmusnak a
magyar nemzettudatot formáló hatását. Stein-
bach József püspök igehirdetésében a helyes
emlékezés fontosságáról beszélt, melyben az em-
lékezõ Krisztusban látja a múltat, jelent és jöven-
dõt. Köntös László fõjegyzõ visszatekintésében a
Kálvint mindmáig érõ támadásokat, vádakat so-
rolta fel, bizonyítva azoknak hamisságát.
Az istentiszteletet követõen dr. Balázs Árpád,
Siófok város polgármestere köszöntötte a gyüle-
kezetet és leplezte le az ez alkalomból a templom
falán elhelyezett emléktáblát. Római katolikus
polgármesterként elismerõleg szólt arról, hogyan
irányította Kálvin az emberek tekintetét Jézusra,
és hangsúlyozta, hogy sokkal több minden köti
össze a magyar római katolikusokat a reformátu-
sokkal, mint amennyi megkülönböztet bennünket
egymástól. Bozsoki-Sólyom János zárógondola-
tai után az összejövetel a szomszédos iskolaépü-
letben folytatódott a helyi gyülekezet által elkészí-
tett szeretetvendégséggel.

Pápai követeket fogadtunk

Október 11-én a vasárnap délelõtti istentisztele-
ten, néhány év után ismét a pápai refisek voltak
vendégeink. Az 1531-ben alapított Református
Kollégium diákcsapatát Varga Lívia lelkipásztor,
kollégiumi nevelõtanár és Kovácsné Orbán Mag-
dolna kollégiumi nevelõtanár vezették.
A diákok (köztük: Drexler Ákos, Szénási Anita,
Pirtyák Dorottya, Demeter Dalma és sok más
öregdiákunk) bibliaolvasással, verssel, énekkel
és zenével szolgáltak közöttünk.
Varga Lívia a tíz leprás története (Lukács
17,11-19) alapján igehirdetésében többek között
emlékeztetett arra, hogy nagyobb teret kell adni
imádságainkban a hálaadásnak. Hálával gondo-
lunk vissza erre az istentiszteletre és hálával gon-
dolunk fiataljainkra, akik szemmel láthatóan meg-
találták a helyüket a pápai Refiben. Nemcsak a di-
ákok istentiszteleti szolgálata, hanem a velük való
beszélgetés is széppé tette ezt a vasárnapot.
A szolgáló diákok: Berkes Admira (7. o.), Demeter
Dalma (11.), Drexler Ákos (9.), Karácsony Kinga
(9.), Képíró Rebeka (9.), Kovács Anetta (10.),
Máté Veronika (7.), Mészáros Katalin (9.), Müller
Mónika (7.), Pirtyák Dorottya (7.), Szénási Anita
(9.), Wachtler Alexandra (10.) és Zákányi Katalin
(11.) voltak. Isten áldása kísérje tovább Pápán ta-
nuló diákjainkat, családjaikat és pedagógusaikat.
A pápai Református Kollégium jelképe az eperfa,
melyrõl Lukács László így ír:

„A szederfa/eperfa halványuló, régies nemzeti
jelképeink közé tartozik. Az önkényuralmi rend-
szerekkel szembenálló nemzeti ellenállás jel-
képe... Az eperfa/szederfa jelkép is, a Pápai Re-
formátus Kollégium szimbóluma, amelynek címe-
rében egy hatalmas szederfa szerepel.
A hagyomány szerint a kollégium régi épületének
udvarán állt szederfa.
Más magyarázat szerint az ellenreformáció ide-
jére vezethetõ vissza ez a jelkép, amikor a vá-
rosból kiûzött iskola diákjait a szomszédos Adász-
tevelen egy terebélyes szederfa árnyékában
tanították...”

Október 17-én
a kötcsei reformátusok meghívására ellátogat-
tunk hozzájuk. A festõi fekvésû faluban, amelyet
egykor elzászi telepesek alapítottak, az új harang-
jának átadását ünnepeltük ezen a napon.

Október 23.
elõestéjén, 17 órakor ökumenikus istentiszteletet
tartottunk, ahol Dózsa István római katolikus es-
peres hirdette az Igét. Szeretnénk a tavaly meg-
kezdett szép hagyományt, az ’56-os forradalom
és szabadságharcra való ökumenikus emlékezést
a jövõben is folytatni, mert hisszük, hogy az Úr
nemcsak személyes életünkre, hanem nemzeti
közösségünk sorsára is gondot visel.

Zenés családi istentisztelet
Október 25-én zenés családi istentiszteletünkön
Nagy Imola tanítónõ kommendálása alatt citerás
diákjaink szolgáltak gyülekezetünk örömére és Is-
ten dicsõségére. Szeretettel várjuk a Kedves Ol-
vasót a novemberi 29-ei zenés istentiszteletre,
mely advent elsõ vasárnapja lesz. Télvíz idején
ezeket az istentiszteleteinket az iskola dísztermé-
ben tartjuk.

Temetõ takarítás
Október 21-én és 28-án a református temetõben
munkaakciót tartottunk, hogy halottak napjára
rendezettebb körülmények között róhassák le ke-
gyeletüket a temetõbe látogatók. Köszönjük szé-
pen a megjelent testvérek segítségét. Ezzel kap-
csolatos hír, hogy még tart

a ravatalozó rendbetételére hirdetett
adakozásunk,

melyre október 25-éig xxx Ft adomány érkezett.
Adományaikat a vasárnapi istentiszteletet köve-
tõen, vagy hétköznap a református iskolában tud-

juk fogadni. A gyülekezet nevében köszönjük szé-
pen az eddigi és ezt követõen érkezõ felajánláso-
kat.

Ünnepi istentiszteletek

a reformáció napján (31-én) 10.30-kor a kistemp-
lomban, 14.00-kor Bálványoson volt. Utóbbi a
Dél-Balatoni Református Gyülekezetek Regioná-
lis Együttmûködésének ünnepi istentisztelete
volt, melyen kisebb csapattal képviseltük váro-
sunk reformátusait. Másnap délelõtt újbor alkal-
mából terítettük meg az úrasztalát, délután 3 óra-
kor pedig temetõnkben emlékeztünk elhunyt sze-
retteinkre és gyülekezetünk egykori elöljáróira és
nagyvonalú adakozó tagjaira.

Reformáció – Ki mit tud Kálvinról

hónapja és Kálvin János születése 500. évfordu-
lója alkalmából rövid tesztre bukkanhat gyüleke-
zetünk honlapján, a www.refenying.extra.hu ol-
dalon, ahol lemérheti, mennyire ismeri Kálvint.

A Dunántúli Református Lap

jövõre négy alkalommal jelenik meg, benne a du-
nántúli reformátusok, így az enyingiek legfonto-
sabb híreivel. Ajándék mutatványpéldányt a
templomban is talál, fogyassza bátran, és ha el-
nyeri tetszését, a benne lévõ elõfizetõi lapot az
éves elõfizetés díjával (1000 Ft) juttassa el a lel-
készi hivatalba, vagy iskolánk irodájába.

Adategyeztetés

céljából kártyákat helyeztünk el a templomban,
hogy a régi adatbázisunkat frissíthessük. Tiszte-
lettel kérjük a balatonbozsoki és enyingi reformá-
tusokat, hogy jöjjenek, vegyenek, és töltsenek. A
temetõi nyilvántartást is szeretnénk naprakésszé
tenni, ezért ez ügyben is várjuk Önöket a lelkészi
hivatalban, vagy iskolánk irodájában.
Istentiszteleteinkre szeretettel várjuk vasárnap,
10.30: felnõtt és gyermek istentisztelet; vasár-
nap, 14.00: istentisztelet a régi idõsek otthoná-
ban; vasárnap, 15.00: istentisztelet az új idõsek
otthonában; minden hónap elsõ vasárnapján,
16.00: istentisztelet Balatonbozsokon (megválto-
zott idõpont!)

A lelkészi hivatal elérhetõségei:

Telefon: 372-019
Lelkész telefonszáma: 30/459-64-45

Elektronikus levélcíme: ivan.geza@gmail.com
Üzenet a Tinódi Lantos Sebestyén Református

Iskola irodáján is hagyható.

HÁZHOZ MEGY
A MIKULÁS!

December 5-én

az Ön gyermekét is
meglátogathatja a Mikulás,
ha szándékát december 3-ig,

900 Ft befizetésével jelzi
a mûvelõdési házban.

A jelentkezési sorrendet figyelembe
vesszük.

CSERÉPKÁLYHA
építése, átrakása,

tisztítása

KANDALLÓ
üzembe helyezése,

beépítése referenciákkal

Tel.: 20/5995-092
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TURUL ÉTELBÁR – Enying, Kossuth u. 8.
Tisztelt régi és új elõfizetõink! Tekintsék meg menü ajánlatainkat. Változatos és bõséges ételkínálattal

szeretnénk Önöknek kedveskedni, kiszállítással is. Egyenesen otthonába, munkahelyére is!

Rendelésfelvétel: 22/372-291, 30/441-5170. Menü ár: 650,- Ft + 50 Ft csomagolás

Lajoskomáromi Tejdiszkont
Akciós termékeink november hónapban:

Kókuszreszelék 200 gr 99.-
Kristálycukor kg-os 199.-
Lecsókolbász 1 kg 566.-
Német szeletelt szalámi 80 gr 199.-
Lókolbász 1 kg 1420.-
Nyári turista felvágott 1 kg 640.-
Maggi zacskós levesek 199.-
Parizer Walhala 1 kg 585.-
Parasztmájas 500 gr. 240.-
Szeszesitalok 0,05 lit. 115.-
Családi száraztészta 1 kg 280.-
Búzafinomliszt 1 kg 95.-
Bonduelle bébirépa 400 gr. 360.-
Tej 1,5 %-os UHT 129.-
Saját gyártású termékeink:
Lajoskomáromi zacskós tej 2,8 %-os 110.-
Lajoskomáromi trappista sajt 1 kg 1050.-
Lajoskomáromi tejföl 175 gr 63.-
Lajoskomáromi házi túró 1 kg 580.-

OLASZ ÉS FRANCIA
SAJTKÜLÖNLEGESSÉGEK

ÉRKEZTEK!

* Ananászos, rumos-mazsolás,
zöldfûszeres sajtok.

* Dió-, bors- és csalánízesítésû
gouda sajtok.

* Márvány * Brie * Parmezán * Feta

Enying, Kossuth u. 6.
Telefon: 20/500-4630

Nyitva tartás:

hétfõ-péntek: 7-17 óráig,
szombat: 8-12 óráig.

Áraink forintban értendõek és az áfát tartalmazzák.


