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

Enying Város Önkormányzatának Lapja XXI. évf. 1. szám 2010. MÁRCIUS

Szalagavató
Idén is megrendezésre került a Bat-
thyány Fülöp Gimnázium és Általá-
nos Iskolában az immár hagyomá-
nyosnak számító szalagavató.
Az ünnepségre 2009. december
11-én került sor. Erre a nevezetes
estére a tornaterem ünnepi díszbe
öltözött, s mindenkit már a közelgõ
ünnepek meghittségére emlékezte-
tett. A végzõs diákok izgatottan, re-
megõ szívvel és lábakkal várták,
hogy elõadhassák azokat a mûsor-
számokat, amelyekkel e jeles napra
készültek.

A szülõk meghatot-
tan nézték végig a 11.
és 12. évfolyam diák-
jainak mûsorszáma-
it, együtt könnyezték
meg a Búcsúdalt az
elõadókkal.
Felejthetetlen emlék
marad a hozzátarto-
zók, a kollegák és a
meghívott vendégek
számára az is, ami-
kor a fergeteges tán-

cok ütemére együtt tapsoltak a nézõk, s ütemre járt a lábuk is.
Emlékezetes marad az is, amikor rendhagyó módon a 12.B osz-
tály tanulói tanáraikat ajándékozták meg egy-egy személyre
szóló ajándékkal, mosolyt csalva a nézõk arcára a tanároknak
szóló üzeneteikkel.

Az est fénypontja a végzõsök nyitótánca volt. A 12.A osztály bé-
csi keringõt adott elõ, a 12.B osztály pedig angolkeringõvel káp-
ráztatott el mindenkit.
Az estet a végzõsök bálja zárta, mely éjfélig tartott, s fergeteges
jókedv kísérte.

2010. MÁRCIUS 15.
Az 1848-49-es

forradalom és szabadságharc

162. évfordulója alkalmából
tisztelettel meghívjuk városunk lakosságát

az ünnepi rendezvényekre:

2010. március 15., 10 óra
Megemlékezés a mûvelõdési házban:

* ünnepi beszédet mond
Tóth Dezsõ polgármester

* Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és
Általános Iskola ünnepi mûsora,

* majd koszorúzás a Turul-szobornál.

A rendezvényre mindenkit
tisztelettel és szeretettel várunk!
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Enying Város Önkormányzata képviselõ-testületének
6/2010. (II. 26.) számú rendelete a személyes

gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások
intézményi térítési díjairól

A képviselõ-testület az 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás alap-
ján a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intéz-
ményi térítési díjait 2010. március 1. napjától kezdõdõen az alábbiakban ál-
lapítja meg:
1. §. Ápolást, gondozást nyújtó intézményben (Idõsek otthona): SZJ
8531110
(1) Enying, Szabadság tér 2. szám alatti intézményben

– az intézményi térítési díj 2 200,- Ft /nap, illetve 66 000,- Ft /hónap,
– az ellátásért fizetendõ térítési díj legmagasabb összege:

2 100,- Ft/nap, illetve 63 000,- Ft/hónap
(2) Enying, Hõsök tere 5. szám alatti intézményben

– az intézményi térítési díj 2 390,- Ft/nap, illetve 71 700,- Ft/hónap,
– az ellátásért fizetendõ térítési díj legmagasabb összege:

2 390,- Ft /nap, illetve 71 700,- Ft /hónap
Az étkeztetésért fizetett napi 1 038,- Ft 25 % áfát tartalmaz.
A személyi térítési díjakat az intézmény vezetõje állapítja meg a vonatkozó
jogszabályok alapján.
2. §. Nappali ellátás (Idõsek klubja): SZJ 8532161
Az idõsek nappali intézményében a teljes ellátás napi intézményi térítési díj
összege 1.170,- Ft/fõ, az étkezést nem igénylõ esetében 610,- Ft/fõ/nap.
A fizetendõ térítési díj legmagasabb összege:

– étkezés és tartózkodás esetében 690,- Ft/fõ/nap
– csak tartózkodás esetében 130,- Ft/fõ/nap

Az étkezési díj 25 % áfát tartalmaz.
A személyi térítési díjakat az 1. számú melléklet alapján az intézmény veze-
tõje állapítja meg.
3. §. Szociális étkeztetés: SZJ 8532169
A szociális étkeztetés intézményi térítési díjai:
(1) Enying: 560,- Ft/nap/fõ, kiszállítással 660,- Ft/nap/fõ
Az étkezési díj 25 % áfát tartalmaz.
A személyi térítési díjakat a 2. számú melléklet alapján az intézmény vezetõ-
je állapítja meg.
4. §. Házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátás: SZJ 8532140

A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 1 130,- Ft/óra
A fizetendõ térítési díj legmagasabb összege: 300,- Ft/óra

A személyi térítési díjakat a 3. számú melléklet alapján az intézmény vezetõ-
je állapítja meg.
5. §. Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
Intézményi és személyi térítési díjat az igénybevevõk a szolgáltatásért nem
fizetnek.
6. §. Az a gondozott, akinek a jövedelme a mindenkori legkisebb öregségi
nyugdíj összegét nem éri el, vagy azzal egyenlõ, az Egyesített Szociális In-
tézmény szolgáltatásait – az ápolást, gondozást nyújtó idõsek otthona kivé-
telével – ingyenesen veheti igénybe.
A szociális rászorultságot a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás esetében
vizsgálni kell.
A kötelezettséget – a szociális rászorultság alapjául szolgáló körülmények-
kel kapcsolatban – az intézményvezetõ felé kell teljesíteni.
Az intézményvezetõ a szociális rászorultság fennállását a szolgáltatás
igénybevételét megelõzõen, valamint az igénybevétel során legalább két-
évente felülvizsgálja.
7. §. (1) Az ápolást, gondozást nyújtó idõsek otthonában ellátásban részesü-
lõ személy a két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a megállapított
személyi térítési díj 20 %-át fizeti. A távolléti napok naptári éves szinten
összesíthetõk. Nem minõsül távollétnek a rendszeres hétvégi távollét.
(2) Két hónapot meghaladó távollét idejére
a) egészségügyi intézményben történõ kezelésének tartamára a megállapí-
tott személyi térítési díj 40 %-át,
b) az a) pont alá nem tartozó esetben a személyi térítési díj 60 %-át fizeti.
8. §. A személyi térítési díjak összegét minden évben felülvizsgálja az intéz-
ményvezetõ. A felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díj

megfizetésére a jogosult nem kötelezhetõ a felülvizsgálatot megelõzõ idõ-
szakra.
9. §. A személyi térítési díj összege évközben csak akkor változtatható meg,
ha a kötelezett jövedelme
a) olyan mértékben csökken, hogy az e rendeletben meghatározott térítési
díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni,
b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladó
mértékben növekedett.
10. §. (1) Az ellátások igénybe vételéhez megállapodás szükséges, melyben
a kötelezett által fizetendõ személyi térítési díjról rendelkezni kell.
(2) A személyi térítési díjról az intézmény vezetõje az igénybe vételtõl számí-
tott 30 napon belül írásban értesíti a térítési díj megfizetésére kötelezettet.
(3) Ha a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja, vagy annak csökken-
tését kéri, az intézményvezetõ értesítésének kézhez vételétõl számított 8
napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ebben az esetben a személyi térítési díj
összegérõl a fenntartó határozattal dönt.
11. §. A személyi térítési díjat a kötelezett minden hó 15-ig fizeti meg.
12. §. E rendelet 2010. március 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a
16/2009. (III. 31.) sz. rendelet hatályát veszti.
Enying, 2010. február 24.

Tóth Dezsõ polgármester, Mihályfi Gábor aljegyzõ

Kihirdetve: 2010. február 26.
Mihályfi Gábor aljegyzõ

1. számú melléklet – Nappali ellátás (INO)

Tartózkodás Étkezés és tartózkodás
0–28500 térítésmentes térítésmentes

28501–31300 40,- Ft 260,- Ft
31301–34200 50,- Ft 300,- Ft
34201–36900 60,- Ft 340,- Ft
36901–42750 70,- Ft 390,- Ft
42751–51200 80,- Ft 430,- Ft
51201–59700 90,- Ft 480,- Ft
59701–68300 100,- Ft 520,- Ft
68301–76800 110,- Ft 570,- Ft
76801–85500 120,- Ft 620,- Ft
85501– 130,- Ft 690,- Ft

2. számú melléklet – Szociális étkeztetés, Enying

Elvitellel Kiszállítással
0–28500 térítésmentes térítésmentes

28501–31300 220,- Ft 230,- Ft
31301–34200 250,- Ft 270,- Ft
34201–36900 280,- Ft 310,- Ft
36901–42750 320,- Ft 360,- Ft
42751–51200 350,- Ft 400,- Ft
51201–59700 390,- Ft 450,- Ft
59701–68300 420,- Ft 490,- Ft
68301–76800 460,- Ft 540,- Ft
76801–85500 500,- Ft 590,- Ft
85501– 560,- Ft 660,- Ft

ÖNKORMÁNYZAT

Folytatás a következõ oldalon.
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3. számú melléklet – Házi segítségnyújtás

0–35 600 térítésmentes
35601–42 750 100,- Ft
42751–51 200 120,- Ft
51201–59 700 140,- Ft
59701–68 300 180,- Ft
68301–76 800 220,- Ft
76801–85 500 260,- Ft
85 501– 300,- Ft

Enying Város Önkormányzata képviselõ-testületének
4/2010. (II. 01.) számú rendelete a helyi

hulladékkezelési közszolgáltatás rendjérõl, a
településtisztaság egyes kérdéseirõl és a közszolgáltatás

díjának megállapításáról szóló
6/2007. (III. 01.) számú rendelet módosításáról

1. melléklet a módosító jogszabályhoz

„1. melléklet (a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjérõl, a település-
tisztaság egyes kérdéseirõl és a közszolgáltatás díjának megállapításáról
szóló 6/2007. (III. 01.) számú rendelet)
1.) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szi-
lárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.
2.) A települési szilárd hulladék kezelésének közszolgáltatási díja 2010. janu-
ár 1. napjától:
közszolgáltatási díjak, amelynek mértéke megegyezik a lakosság által fize-
tendõ közszolgáltatási díjjal 2010. január 1. napjától 2010. december 31.
napjáig (a feltüntetett díjak nem tartalmazzák az áfát):

– 60 literes gyûjtõedény esetében 178,4 Ft × ürítések száma
– 110 literes gyûjtõedény esetében 327,07 Ft × ürítések száma
– 240 literes gyûjtõedény esetében 713,61 Ft × 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 közszolgáltatási díj magában foglalja az ártal-
matlanítás költségeit is.
3.) Az ürítések száma évente – lakóegység esetében: 52 alkalom.
4.) Az Enying Város Szolgáltató Intézménynél és az üzletekben beszerezhe-
tõ, a ZÖLDFOK Zrt. – mint szolgáltató – nevével ellátott mûanyag zsák ára
2010. évben nettó 328 Ft. A mûanyag zsák ára a szállítás és az ártalmatlaní-
tás díját is magában foglalja.
5.) Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó legmagasabb közszolgáltatási díj
2010. évben (a feltüntetett díjak nem tartalmazzák az áfát):

– 110 literes edény 641 Ft ürítésenként
– 240 literes edény 1.293 Ft ürítésenként
– 1,1 m3-es konténer 5.501 Ft ürítésenként.

A hulladékudvar üzembe helyezését követõen a fenti díjtételek változhatnak,
tekintettel arra, hogy az önkormányzat nem vállalja át annak üzemeltetési
költségeit.

Enying Város Önkormányzat képviselõ-testületének
7/2010. (II. 26.) számú rendelete

Enying Város Önkormányzatának
2010. évi költségvetésérõl

Enying Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 91. §. (1) bekezdése, valamint az Államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény 65. §. (1) alapján Enying Város Önkormányzatának kép-
viselõ-testülete az önkormányzat 2010. évi költségvetés elõirányzatairól az
alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya
1. §.

A rendelet hatálya a képviselõ-testületre és annak bizottságaira, a
polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmé-
nyekre terjed ki.

A költségvetés címrendje
2. §.

A képviselõ-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:
Az önállóan mûködõ valamint az önállóan mûködõ és gazdálkodó költségve-
tési intézmények egy-egy költségvetési címet alkotnak. Alcímet alkotnak a
polgármesteri hivatal és az önállóan mûködõ és gazdálkodó intézmény költ-

ségvetésében szereplõ nem intézményi kiadások. Az alcímek teljes körû fel-
sorolását a 2. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásainak módosított
elõirányzata

3. §.

Enying Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2010. évi költségve-
tésének elõirányzatát jelen rendelet melléklete szerint

1.179.230 eFt költségvetési kiadással
1.102.493 eFt költségvetési bevétellel és
76.737 eFt költségvetési hiánnyal fogadja el.

(2) A fenti kiadások és bevételek mûködési és felhalmozási költségvetés
közti megosztása, valamint a finanszírozási célú bevételek és kiadások az
alábbiak szerint alakulnak:
(3) A az önállóan mûködõ és gazdálkodó intézmény finanszírozását 798.381
eFt-ban állapítja meg (ebbõl zárolt 33.443 eFt).
(4) A költségvetés bevételei elõirányzatait a 1. melléklet tartalmazza. A költ-
ségvetés kiadásait és a tervezett hitelfelvételt a 2. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetés bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3. számú mellék-
let tartalmazza.
(6) A költségvetés mûködési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait
mérlegszerûen a 3/A melléklet tartalmazza.
(7) A tervezett közvetett támogatásokat a 2C melléklet tartalmazza.

Enying Város Önkormányzata képviselõ-testületének
8/2010. (II. 26.) rendelete az egyes szociális ellátásokról

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

1. §.

(1) A R. 4. § (5) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:
[(5) A kérelemhez és a (4) bekezdésben meghatározott nyilatkozatokhoz és
igazolásokhoz mellékelni kell:]
„c) Lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti eljárásban a támoga-
tást kérõ:
a lakbért vagy albérleti díjat a szerzõdéssel,
lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztõ részletét a pénzintézeti igazolással,
közös költséget a befizetést igazoló okirattal (pl.: bevételi pénztárbizonylat),
a településen közüzemi szolgáltatást végzõ szervek által kiállított közüzemi
számlákkal,
egyedi fûtésû lakások esetén a fûtés költségeit tartalmazó – háztartási tüze-
lõanyagot a forgalmazó által kiállított számlával
igazolja.”
(2) A R. 4. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Amennyiben kétség merül fel a jövedelemigazolások, nyilatkozatok va-
lódisága tekintetében, vagy ha a kérelmezõ, vagy családja jövedelme kizá-
rólag, vagy túlnyomórészt vállalkozásból, vagy vagyonhasznosításból ered,
a döntésre elõkészítõ az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal illetékes Regio-
nális Igazgatóságától a kérelmezõ, illetve családtagjai személyi jövedelem-
adó alapjáról igazolást kér.”

2. §.

A R. 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„15. §.

A helyi lakásfenntartási támogatás összege: 2.500,-Ft/hó.”

3. §.

(1) A R. 16. §. (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A helyi lakásfenntartási támogatást három hónapra kell megállapítani.”

Folytatás a következõ oldalon.
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(2) A R. 16. §-a a következõ új (3) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyide-
jûleg a jelenlegi (3)-(10) bekezdés megjelölése (4)-(11) bekezdésre
változik:
„(3) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelem tárgyéven belül két al-
kalommal – február 15-tõl március 15-ig, valamint október 15-tõl november
15-ig – nyújtható be.”

4. §.

A R. 42. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„42. §.

E rendelet alkalmazásában:
a) Létfenntartást veszélyeztetõ helyzetek:
aa) krónikus, hosszantartó betegségbõl eredõ jövedelem-kiesés,
ab) alkalmanként jelentkezõ nagyobb összegû, váratlan, vagy tervezhetõ
önhibán kívüli többletkiadások (pl.: tüzelõvásárlás, beiskolázás stb.)
ac) elemi károsultság.
b) Természetbeni ellátás különösen:
(2) élelmiszer, (3) tankönyv, (4) tüzelõsegély, (5) közüzemi díjak, (6) gyer-
mekintézmények térítési díjának kifizetése.”

5. §.

A R. 43. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, továbbá a pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, vala-
mint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm.
rendelet rendelkezései az irányadók.”

6. §.

(1) A rendelet 2010. március 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet rendelkezéseit a jogerõsen még el nem bírált ügyekben is al-
kalmazni kell.
(3) A rendelet hatálybalépésekor már jogerõsen megállapított, a R.-ben sza-
bályozott ápolási díjban részesülõ személyek, ezen támogatásra 2010. júni-
us 30. napjáig jogosultak.
(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a R. 3. §.(1) bekezdés c) pont-
ja, 4. §.(5) bekezdés b) pontja, 6. §.(3) bekezdése, 14. §.(2)-(3) bekezdése,
28. §-a hatályát veszti.
(5) A rendelet 2010. július 1. napján a hatályát veszti.
Enying, 2010. február 24.

Tóth Dezsõ polgármester, Mihályfi Gábor aljegyzõ

PÉNZÜGYI TÁRGYÚ DÖNTÉSEK
Enying Város Önkormányzatának intézményvezetõi számos alkalommal
folytattak megbeszélést a 2010. évi költségvetés mûködési kiadásainak és
a költségvetési hiány csökkentése érdekében. A költségvetés tervezetét a
pénzügyi bizottság is tárgyalta ülésén, s számos javaslat született a fejlesz-
tési céltartalék felosztását illetõen. A képviselõ-testület ülésén mindegyik
elõterjesztés elnyerte a képviselõk támogatását, így döntés született a váro-
si bölcsõde pályázati önrészének céltartalékba helyezésérõl, a Szirombonto-
gató Óvoda pályázatának támogatásáról, a szükséges önrész biztosításáról,
a pályázatírói, közbeszerzési díjról, a megvalósíthatósági tanulmány, vala-
mint az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítõjének kiválasztásáról, a köz-
ponti orvosi ügyelet felújítás pályázat önrészének céltartalékba helyezésé-
rõl. Fentiekkel egységes szerkezetben elfogadásra került az önkormányzat
2010. évi költségvetése.

VERSENYTÁRGYALÁS
Az önkormányzat bérbe kívánja adni a László király u. 1. szám alatti ingatla-
nát (volt CBA), mellyel kapcsolatban versenytárgyalás kiírásáról döntött. A
versenytárgyalás idõpontja 2010. március 16., 9.00 óra. A kiírás olvasható a
Hírmondó jelen számában és a város hivatalos honlapján.

6 OSZTÁLYOS GIMNÁZIUM
A képviselõ-testület döntésének megfelelõen megtörtént a közoktatási
szakértõi árajánlatok bekérése, s a legmegfelelõbb ajánlat kiválasztása. A
testület felhatalmazta a polgármestert a megbízólevél aláírására. A közokta-
tási szakértõ várhatóan 2010. március 9. napjáig készíti el a szakértõi véle-
ményt, melyet követõen kerülhet sor a Fejér Megyei Önkormányzat szakvé-
leményének megkérésére.

Folytatás az elõzõ oldalról. Tájékoztató a városi polgárõrség
2009-es évi munkájáról

Az Enyingi Városi Polgárõrség 2006-ban szervezõdött, és alakult meg a
település közbiztonságának javítása, a bûnözés megelõzése, illetve
csökkentése céljából. Csatlakoztunk az Országos Polgárõr Szövetség-
hez.
Csoportunk létszáma jelenleg 45 fõ, ami azt jelenti, hogy havi 2 szolgálat
jut egy fõre.
2009 õszén az OPSZ által meghirdetett országos tisztasági akción egy
kerékpárt nyertünk.
Az év folyamán valamennyi tagunkat elláttuk láthatósági mellénnyel,
pólókkal, sapkákkal. Folyamatban van a fényképes igazolványok kiadá-
sa a polgárõr tagok részére.
Amint azt Önök is tapasztalhatták, az év szinte minden estéjén, éjszaká-
ján szolgálatban vagyunk. Az elmúlt évben mintegy 13.700 km-t tettünk
meg járõrözéssel a település útjain. A polgárõrautó esetleges javítását,
illetve üzemanyag-ellátását az önkormányzat anyagiakban támogatja,
valamint ezúton szeretném megköszönni a magánszemélyek támogatá-
sát.
A település és az önkormányzat, illetve intézményeinek rendezvényeit
polgárõrök közremûködésével biztosítottuk.
Szeptembertõl decemberig minden tanítási napon, 7-8 óra között két fõ,
a gyerekek által legtöbbet használt gyalogátkelõhelyet rendõri segítség-
gel biztosította. Együttmûködésünk a rendõrséggel sokat javult. A pol-
gárõrautó és a szolgálatban lévõ rendõrök között közvetlen telefonkap-
csolat van. Az év folyamán több alkalommal láttunk el közös „rend-
õr–polgárõr” szolgálatot. A környezõ települések polgárõrcsoportjaival
a kapcsolatunk jó és rendszeres. Ez jelentheti azt, hogy egy adott telepü-
lésen azonos idõben 20-30 fõ polgárõr, rendõrautó, rendszámfelismerõ
és sebességmérõ (traffipax) is mûködik. Szerzõdésünk van biztosítóval,
amely szerint a mindenkor szolgálatban lévõ járõrök (2 fõ) az év minden
napján biztosítva vannak.
Tevékenységünk a lakosság körében a visszajelzés alapján pozitív meg-
ítélésû (a bûnözõk meg nem kell, hogy szeressenek.)
Tervezzük a polgárõrség létszámának növelését, tevékenységünk kiszé-
lesítését. Feladatunk a lakossággal, a civil szervezetekkel való kapcso-
lat javítása.
A 2010. évben is szándékozunk pályázni. A mûködésünkhöz szükséges
dolgokat az önkormányzat segítségével, pályázati forrásokból, valamint
az esetleges támogatásokból származó bevételekbõl tervezzük megva-
lósítani.
Közös céljainkat, a biztonságot, a bûnözés csökkentését, a település
közbiztonságának javítását úgy tudjuk jobban megvalósítani, ha egy bi-
zonyos technikai színvonalat mi is képesek vagyunk tartani, esetleg fej-
lõdni – nem csak a bûnözõk. Mert õk fejlõdnek!
A polgárõrök a munkájukat önként, a szabadidejük feláldozásával, térí-
tés nélkül végzik. Sõt mi több, még õk fizetnek tagdíjat a mûködésük ér-
dekében. A beszámolóban felsorolt anyagi és pénzügyi természetû dol-
gok és eszközök hiányában az emberi lelkesedés és áldozatvállalás nem
elég.

Reiber Attila, a városi polgárõrség elnöke

Köszönet
A városi bölcsõde ezúton mond köszönetet Nyikos István képviselõ úr-
nak.
Örömünkre szolgált 2009 decemberében Nyikos István képviselõ úr
adománya: 80.000 Ft értékû, sokféle, változatos fejlesztõ játékot ado-
mányozott a bölcsõdének.
Nagy örömmel vették birtokba a játékokat kisgyermekeink és természe-
tesen mi, dolgozók is osztoztunk gyermekeink örömében. A játékok át-
adására meghitt, családias hangulatban karácsonykor került sor.
A képviselõ úr gesztusa már hagyománynak is tekinthetõ, mivel évek
óta támogatja intézményünket.
Munkájához további sikereket kívánunk!

Az enyingi bölcsõde dolgozói
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Tisztelt Olvasók!
Az enyingi Barátság Nyugdíjasklub 2009. november
28-án jótékonysági mûsor estet rendezett, melynek tel-
jes bevételét felajánlotta az enyingi mentõállomás esz-
közparkjának fejlesztésére.
Elsõsorban szeretnénk megköszönni Nemes Diánának,
a mûvelõdési ház igazgatóasszonyának, hogy rendezvé-
nyünknek helyet biztosított és vállalta annak fõvédnök-
ségét. Köszönjük munkatársainak a sok segítséget.
Köszönjük Erdélyi Csillának a mûsor levezetését, Mé-
reg János úrnak, hogy a városi tévén keresztül biztosí-
totta a lakosság számára a színvonalas mûsor közlését.
Köszönöm Enying város polgármesterének, Tóth De-
zsõ úrnak, hogy jelenlétével megtisztelte rendezvé-
nyünket, és köszöntötte városunk vendégeit és a közön-
séget, valamint támogatását. Köszönjük az önkormány-
zati képviselõknek támogatásukat, és részvételüket.
Engedjék meg, hogy fõbb anyagi támogatóinkat név
szerint kiemeljem: Gál Balázs, Nyikos István, Varga Jó-
zsef építési vállalkozó, a mátyásdombi önkormányzat és
Tilhof István, Mátyásdomb polgármestere. Ezen hiva-
tal és személyek a támogatójegyek kiemelt számú meg-
vásárlásával járultak hozzá a befolyt összeghez.
Köszönöm kistérségi nyugdíjas barátaink csatlakozását
és támogatását célunk elérése érdekében: Szabadbaty-
tyán, Lepsény, Mezõszentgyörgy, Kisláng, Mátyás-
domb, Dég, Mezõszilas, Mezõkomárom valamint Sza-
badhídvég mindkét klubjának, az enyingi Rozmaring
Nyugdíjasklub (Szépné Klárikanak) és a mozgássérült
csoportnak.
Köszönet illeti a mentõállomás vezetõségét és munka-
társait.
Köszönjük segítséget azoknak, akik a jegyek eladásá-
ban közremûködtek.
Külön köszönet és tisztelet illeti meg a fellépõ szereplõ-
ket a színvonalas mûsorért, és különösen azért, mert a
szereplést önzetlenül, anyagi ellenszolgáltatás nélkül
vállalták.
Teljes bevételünk: 327.000.- Ft volt, melybõl mentés-
technikai eszközöket vásároltunk, ezek hivatalos átadá-
sára 2009. december 29-én került sor.
Ezen a napon Pápai Imre OMSZ. KDR vezetõ mentõ-
tiszt garanciát vállalt, hogy az eszközök kizárólag az
enyingi mentõkocsikba és esetkocsiba kerülnek.
Köszönöm az egyházak vezetõinek, Dózsa István espe-
res, Iván Géza lelkész uraknak, hogy a készülékeket
megáldották.
Köszönöm Szelei Lászlóné gazdaságvezetõnknek és két
segítõjének, Rózsás Gézánénak és Rózsás Istvánnénak,
hogy a bevétel teljes összegét hivatalosan lekönyvelték,
valamint az eszközök vásárlásakor az összeg átutalásá-
ban közremûködtek. Köszönet illeti a klubunk tagjait
az összefogásért, munkájukért, önzetlenül felajánlott
anyagi támogatásukért. Megköszönöm mindazoknak,
akik természetbeni juttatást nyújtottak.
Gál Balázs, Wanderer Ildikó és Simon Imréné, Csányi
Virágbolt, Sebestyénné Babi, Rózsás Anikó, Megye-
riné Eta, Méreg János, Horváth Elemér.
Megköszönöm mindenkinek jó szándékát, támogatá-
sát, részvételüket a rendezvényünkön.
Szeretetben, egészségben, eredményekben gazdag
2010-es évet kívánunk!
Az enyingi Barátság Nyugdíjasklub tagjai nevében:

Bagi Imréné klubvezetõ

Enyingi mentõállomás

Életet az éveknek
A helyi Barátság Nyugdíjasklub 2009. november 26-án mûsoros dél-
utánt szervezett az enyingi mentõállomás eszközparkjának fejlesztése
céljából. A civil összefogás szép példájaként megvalósuló nagysikerû
rendezvény bevételét a klub korszerû mentéstechnikai eszközök be-
szerzésére fordította. A közadakozásból befolyt 327.000.- Ft-ból az ál-
lomás 1 db HALLEY vákuum sín készlettel 1 pár LP-12- defibrillátor-
hoz használható Pediatric gyermek lapáttal, Akku-Check vércukormé-
rõvel, 1 db TWIN pumpával, 1 db NONIN pulsuxymeterrel gazdago-
dott. A rendezvény sikere több önkéntesen szervezõdött társadalmi
csoportot is megmozgatott a településen. Ennek is köszönhetõen a
balatonbozsoki városrész nyugdíjasai 1 db Akku Check vércukormérõt
és 1 db gyermekellátást segítõ digitális lázmérõt adtak át a mentõállo-
más részére. A helyi mûvelõdési házban 2009. december 29-én megtar-
tott átadási ünnepségen megfogalmazódott a hagyományteremtés
szándéka a szervezõk és a városvezetés részérõl egyaránt.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a Barátság Nyugdíjasklub szervezõ
munkáját, mely nélkül ez a rendezvény nem jöhetett volna létre.
Az a példaértékû empatikus képesség, emberközpontú gondolkodás,
segíteni akarás, ami valamennyi adományozó, fellépõ, szervezõ részé-
rõl megnyilvánult a rendezvény folyamán, arra ösztönöz bennünket,
hogy szakmai és emberi vonatkozásban egyaránt a maximumot nyújt-
suk mindennapi tevékenységünk során segítségre szoruló embertársa-
ink ellátásának érdekében.
Az enyingi mentõállomás valamennyi dolgozója nevében.

Tilhoff László állomásvezetõ

Visszatekintõ
A Rozmaring Nyugdíjas Klub igen tevékeny évet tudhat maga mögött.
Tagságunk továbbra is igényelte a heti összejöveteleket, ahol a baráti
beszélgetések mellett a kitûzött feladatainkat is megbeszéltük. Hagyo-
mányos keretek között ünnepeltük meg a születés- és névnapokat, vala-
mint a házassági évfordulókat.
Eredményesen szerepeltünk a KOR-TÁRS KI MIT TUD? rendezvé-
nyen, három kategória-díjat hoztunk el. Tánccsoportunk a Vörösmarty
Színházban megrendezett gálamûsoron lépett a színpadra. Az április-
ban Békéscsabán megrendezett senoir táncbajnokságon Fejér megyét
képviseltük, s elnyertük a „2009. év Senoir Táncosa” címet. Májusban a
Székesfehérvári Kulturális Fesztivál fellépõi voltunk. Több nyugdí-
jas-találkozón és falunapon vettünk részt. Októberben megtartottuk
hagyományos „Mezõföldi randevú” rendezvényünket, melyen 117 fõ
nyugdíjas vendég vett részt. A mentõállomás javára meghirdetett anya-
gi támogatásban klubtagságunk egyhangúlag részt vett, melynek össze-
gét a társ nyugdíjasklub részére átadtuk. Taglétszámunk a tavalyi évben
4 fõvel csökkent, örvendetes azonban, hogy az idei év elején már 7 új
taggal gyarapodtunk.
Köszönetet mondunk a mûvelõdési ház igazgatóasszonyának és mun-
katársainak azért a segítségért, mellyel lehetõvé tették célkitûzéseink
megvalósítását. Köszönetet mondunk támogatóinknak, akik anyagilag
segítették klubunk tagságát. Végül köszönetet mondok a nyugdíjasklub
minden egyes tagjának, akik segítették munkámat, és így tartalmas, és
szép évet tudhatunk magunk mögött.

Szép Ottóné elnök
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A 2010. év programtervezete
Értesítjük a mozgássérült csoport tagjait és minden mozgássé-
rültet, hogy ez évben is MINDEN PÁRATLAN HÉTFÕN
13.30–15.30 óra között tartjuk összejöveteleinket a mûvelõdé-
si házban.
Ez évben összejövetel 2010. március 8-án lesz. Kérjük tagjain-
kat, hogy minél többen jöjjenek el, vegyenek részt közös prog-
ramjainkon! Kellõ számú jelentkezõ esetén idén is szeretnénk
megszervezni a heti egyszeri gyógytornát. Kérjük, minél töb-
ben vegyék igénybe ezt a lehetõséget! Részvételi szándékukat
jelezzék a csoportvezetõnél.
Lakás-akadálymentesítésre támogatáshoz, fogyatékossági tá-
mogatáshoz, telefonbeszélgetés-támogatáshoz és az egyesü-
letbe történõ belépéshez szükséges nyomtatványok a csoport-
vezetõtõl kérhetõk.
Kérjük régi tagjainkat, hogy a környezetükben élõ új mozgás-
korlátozottak figyelmét hívják fel csoportunk munkájára, hív-
ják el õket közénk!
A szervezett programok sorrendje, idõpontja még nincs meg-
határozva, pontosításuk a kéthetente történõ foglalkozáso-
kon fog megtörténik. (Megvalósításuk attól függ, milyen lesz
csoportunk anyagi helyzete.)
Fogadónap: minden HÉTFÕ: 10-13 óra (Enying, Kossuth u. 40.)
Telefon: 06 (22) 372 472
PÁRATLAN HÉTFÕ: 14.00-15.30 óra (mûvelõdési ház, Bocskai u. l.)
Hónapok, klubnapok Szervezett programok
Március 22. Gyógyfürdõ
Április 19. Színházi elõadások
Május 3., 17., 31. Kirándulások
Június 14., 28. Egészségügyi elõadás
Július–augusztus Nyári szünet
Szeptember 6., 20. 12 éves évforduló
Október 4., 18. Idõsek napja
November 15., 29. Mikulás-ünnepség
December 13. Karácsonyi ünnepség

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
Pósa Péterné csoportvezetõ

A 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.

Programelõzetes:

2010. március 13. Babaruhabörze
Hastáncosok estje

2010. március 20. Kistérségi borverseny
2010. március 27. Polgárõrök bálja

Állandó programok:

Hétfõ: Mozgássérült csoport,
angol tanfolyam

Kedd, csütörtök: keleti harcmûvészet
Kedd: Rozmaring nyugdíjasklub

angol
Szerda: Barátság Nyugdíjas klub

angol tanfolyam
mazsorett

Csütörtök: Vöröskereszt foglalkozásai
Balatonbozsoki
Nyugdíjasklub

Péntek: Hastánc

Szombat: néptánc
Utolsó szombatok: éremgyûjtõk
További programjaink iránt érdeklõdjenek az in-
tézményben.
Rendezvényeinkre mindenkit szeretettel várunk!
2010. március 13-án 8-12 óráig babaruhabörze
lesz a mûvelõdési házban. Árusításhoz asztalfog-
lalás: 06 (30) 746 8172-es telefonon lehetséges.
Várjuk az érdeklõdõket!

A könyvtár hírei

2009 decemberében a városi könyvtár adventi
rejtvényt állított össze általános iskolások részé-
re. A beérkezett megfejtéseket a diákok életkorá-
nak figyelembevételével értékeltük, a legjobb
megoldásokat beküldõket könyvvel jutalmaztuk,
a többiek kis karácsonyi angyalkákat kaptak
munkájuk elismeréseként. Az eredményhirdetés-
re december 18-án került sor a könyvtárban.

Könyvjutalomban részesültek:

2. o.: Szeiler Barnabás (Tinódi iskola);
3. o.: Pudelka Réka (Herceg Batthyány Fülöp Is-
kola, továbbiakban: HBF);
4. o.: Kovács Zsanett, Haffner Roland és Zics Pat-
rik (HBF);
5. o.: Kiss Anna (HBF);

7. o.: Kiss Kitti, Komáromi Vivien, Sebõk Anett,
Varga Olimpia (HBF).
Valamennyiüknek gratulálunk!
Az alábbi felhívást az általános iskola 2-5. osztá-
lyos tanulóinak figyelmébe ajánljuk:

Pontgyûjtõ vetélkedõ a könyvtárban

A városi könyvtár januártól júniusig tartó vetélke-
dõ sorozatot hirdet.
2010-ben januártól júniusig új rejtvényt, új felad-
ványt állítunk össze az adott hónap jeles napjai-
hoz, évfordulóihoz kapcsolódóan.
A feladatlapok minden hónap 15-étõl kereshetõk
a könyvtárban, így a kitöltésre kb. két hét áll majd
rendelkezésetekre. A határidõre leadott megoldá-
sokat folyamatosan ellenõrizzük, a szerzett pon-
tokat júniusban összesítjük és rangsoroljuk két
kategóriában: 2-3. és 4-5. osztály.
Eredményhirdetésre és a jutalmak átadására vár-
hatóan június elsõ hetében kerül sor.
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A Búzavirág Nyugdíjasklub nagyon sok szeretettel köszönti a Hírmondó
olvasóit, és eredményekben, egészségben gazdag boldog új esztendõt kíván!

Tisztelt Olvasó!

Szeretném bemutatni a Búzavirág Nyug-
díjasklub klubéletét.
A nyugdíjasklub Balatonbozsokon a civil
házban minden második csütörtökön
tartja összejövetelét.
Tagságunk átlagos életkora 70 év. A
klubtagok között igen nagy a megértés,
nagyon várjuk a találkozást, hogy meg-
osszuk gondjainkat egymással. Az õsz és
a tél folyamán történt betörések nagyon
sok egyedül élõ társunknak okozott félel-
met, mert az egyik egyedül élõ társunk-
hoz is betörtek.
Nagy megértéssel és segítséggel fordu-
lunk egymás felé, ha segítség kell, segí-
tünk egymásnak.
A téli idõjárás viszontagsági miatt több
idõs klubtagunkkal csak telefonon tart-
juk a kapcsolatot. Az egymáshoz közel la-
kók szeretettel látogatják, segítik egy-
mást.
Már késõ õsszel énekkarunk nagy lelke-
sedéssel készül a Szabadmûvelõdés Háza
által megrendezett Ki Mit Tud?-ra, ami-
nek lelkes mozgatórugója Pereszteginé
Krisztina klubtársunk.
Március 15-én részt vettünk a polgár-
õrökkel és az alapítvány tagjaival a koszo-
rúzási ünnepségen.
Húsvétkor hagyománnyá vált, hogy a he-
lyi óvodások Fodor Sándorné óvónõ ve-
zetésével locsolkodni jönnek a klubba. A
mûsor után megvendégeltük a kicsiket és
közös énekléssel zárult a húsvéti hagyo-
mányõrzõ locsolkodás.
Tavasszal klubdélutánt szerveztünk, aho-
vá ismerkedés céljából nyugdíjasklubot

hívunk meg egy kellemes, zenés, táncos
szórakozásra.
Május 6-án a klubunk újjáalakulásának
születésnapján köszöntjük egymást egy
szál virággal, ugyanis ezen a napon ünne-
peljük klubtagjaink születésapját is.
A majálison szívesen veszünk részt, ami
kellemes kikapcsolást nyújt a hétköznap-
ok gondjaiból.
A névnapokat félévenként ünnepeljük,
ahol kedves és humoros mesékkel szóra-
koztatjuk egymást.
Sokat énekeljük a régi szép dalokat, a
visszaemlékezés szeretettel, melegséggel
tölti meg szívünket.
Kirándulást szerveztünk, amit fürdõzés-
sel tettünk emlékezetessé.
Falunapkor saját készítésû kézimunka-
kiállítást rendeztünk a civil házban. Nagy
örömünkre szolgált, hogy sok érdeklõdõt
vonzott a kiállításunk.
Az óvodába családi rendezvényre hívták
a klubtagságot, amit örömmel fogadtunk.
Az énekkar mûsorral kedveskedett a
szervezõknek és a szülõknek, nagyon kel-
lemes délutánt töltöttünk el a finom ebéd
után. Volt olyan klubtagunk, aki mellé
odaszegõdött egy óvodás kislány, és tisz-
teletbeli nagymamává–unokává fogad-
ták egymást. Köszönjük az óvoda vezetõ-
inek.
A könyvtári napok rendezvénysorozatá-
ra Rideg Lászlóné felkérésének öröm-
mel tettünk eleget. Kézimunka-kiállítás-
ra szép számmal vittünk anyagot, a süti-
csatában is részt vettünk. Pereszteginé
Krisztina saját verseit vitte el az író-olva-
só találkozóra.
Az idõsek világnapján már hagyománnyá
válik, hogy meghitt, családias körben

gombócos halászléfõzéssel és énekléssel
töltünk el egy kellemes klubdélutánt. Az
énekek hallatán sok gyalogos megáll a ci-
vil ház mellett, és hallgatja a szép régi da-
lokat.
A Mikulás-ünnepséget a mozgáskorláto-
zottakkal szerveztük, rendeztük meg.
A Boróka alapítvány gyermekeit láttuk
vendégül Megyeri Gáborné vezetésével.
A mentõállomás részére szervezett köz-
adakozásban klubtagjaink is örömmel
vettek részt.
Szücs Antalné Ilonkára emlékeztünk ha-
lálának elsõ évfordulója alkalmából, sír-
jára koszorút tettünk.
Minden évben családi körben tartjuk a
karácsonyi összejövetelünket.
Molnárné Marika finom töltött káposz-
tát fõzött „kuktáival”, melynek illata be-
töltötte a kis klubszobát. Majd ajándék-
kal kedveskedünk egymásnak, és kará-
csonyi dalokkal, karácsonyi történetek-
kel búcsúztunk. Istenben bízva remény-
kedünk, hogy az új esztendõben ismét ta-
lálkozunk egymással.
A nyugdíjasklub vezetõjeként megköszö-
nöm a támogatók önzetlen, szeretetteljes
segítségét.
Tóth Dezsõ polgármester úrnak, Nemes
Dianának, Viplak Tibornak az önzetlen
támogatást, és köszönjük a vállalkozónk-
nak Nagy Istvánnak aki teljes odaadással
segít bennünket.
Ezúton is kívánunk számukra erõt, egész-
séget és további együtt eltöltött szép éve-
ket.

Vörös Istvánné klubvezetõ

Január hónapban iskolánk hetedikes és
nyolcadikos diákjai színházlátogatáson
vettek részt Veszprémben.

Régimódi történet
2010-ben

Az iskola 7-8. osztályos tanulói január
14-én színházlátogatáson voltak a nagy-
hírû veszprémi Petõ Sándor Színház-
ban, ahol Szabó Magda: Régimódi tör-
ténet c. mûvét láthatták. A történet té-
mája – egy fiatal, tehetséges, de nagy-
anyja által szigorúan, kegyetlenül és sze-
retet nélkül nevelt lány önállósodása –
meglepõen közel állt a gyerekekhez. A
súlyos mondanivalót a kitûnõ rendezés
(Bereményi Géza), és az egyedi, sokszor
humort felhasználó színészi karakterek
érthetõbbé tették. A gyerekek számára
pedig valós színházi élményt nyújtott
szép és kulturált körülmények között.

Kedves leendõ
elsõs Szülõk!

Iskolánkban megkezdtük a 2010/2011-
-es tanévre a beiratkozási szándéknyilat-
kozatok fogadását. Iskolánkban tovább-
ra is „egésznapos” oktatási rendben, a
szülõk munkában töltött idejéhez iga-
zodva (8-16 óra között) történik a taní-
tás: az 1-4. évfolyamokon iskolaotthon,
az 5-8. évfolyamokon napközi otthon
keretében készülnek a diákok a követ-
kezõ napi feladatukra. Minden diák kö-
telezõen mûvészetoktatási tanszakot vá-
laszt a zenemûvészet, táncmûvészet,
képzõ- és iparmûvészet és színmûvészet
területérõl. Felekezetük szerint hitokta-
tásban részesülnek diákjaink heti két,
órarendbe épített órán. A tanulói ter-
helhetõséget és a mindennapi test-
edzést-mozgást szem elõtt tartva készít-
jük el munkarendünket. Az elsõ osztály
délutáni óráiba illesztve heti két alka-

lommal néptánc-népi játék, egy alka-
lommal rajz- és kerámiafoglalkozás sze-
repel. A 2005/2006-os tanévtõl az 1-3.
osztályban elindítottuk a világnyelv
programot, melynek keretében tanuló-
ink játékos formában ismerkedhetnek
az angol nyelvvel. Már elsõ osztálytól in-
formatika-oktatáson vesznek részt tanu-
lóink. Iskolánk jól ellátott oktatástech-
nikai eszközökkel, melyeket folyamato-
san fejlesztünk.
Lehetõség van az iskola mindennapi ok-
tatási rendjének megismerésére, az osz-
tálytermek és az iskolaépület megtekin-
tésére tanítási idõ alatt.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Cím: Enying, Kossuth L. u. 65-67.

Telefon/fax: 06 (22) 372 981

Honlap: www.tinodi.hu

E-mail: tinodi@tinodi.hu
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A Télapó puttonyából…

Az immár 7. éve hagyo-
mányosan megrendezés-
re kerülõ sport Mikulás-
kupa versenysorozat eb-
ben a tanévben magyar
nyelvi és rajzversennyel
bõvült. A program a szin-
tén hagyományos Miku-
lás-futással kezdõdött de-
cember 4-én, pénteken. A
vidám gyereksereg lelke-
sen követte Enying utcáin a Télapót és krampuszait. A futásból
megérkezve játékos kvízfeladatok várták õket az iskola udva-
rán. A következõ hét szinte minden napjára esett egy vetélkedõ.
Hétfõn lány labdarúgótorna Mikulás-sapkában, kedden labda-
rúgótorna, szerdán játékos váltóverseny a nem sportosztályok-
nak, csütörtökön magyar nyelvi vetélkedõ, pénteken rajzver-
seny, december 14-én tanár–diák labdarúgó- és kézilabda-mér-
kõzések. Felsõs diákjaink december 19-én, szombaton mérkõz-
tek meg egymással labdarúgásban. A gyerekek izgatottan vár-
ták a különbözõ versenyeket, és lelkesen küzdöttek a helyezése-
kért. Ezúton is gratulálunk a gyõzteseknek és köszönjük a szer-
vezõ és lebonyolító kollégák munkáját. Eredmények:

Lány labdarúgó-torna
Szervezõ: Boér Renáta, Kapin Zsolt.
I. korcsoport: 1. 2.a; 2. 1.a; II. korcsoport: 1. 4. a; 2. 3.a;
III. korcsoport: 1. 5.a, 2. 6.a; IV. korcsoport: 1.7.a, 2. 8.a.

Alsós labdarúgótorna
Szervezõ: Boér Renáta, Vajda Balázs.
I. korcsoport: 1. 1.a, 2. 2.a, 3. 1.b, 4. 1.c;
II. korcsoport: 1. 4.a, 2. 3.a, 3. 4.b.

Játékos váltóverseny alsósoknak
Szervezõ: Polgárné Szili Mariann.
I. korcsoport: 1. Erdei Zsolt csapat, 2. Balzsai Károly csapat,
3. Király Gábor csapat, 4. „Jégkorcsolya” csapat; II. korcso-
port: 1. David Beckham csapat, 2. Oliver Kahn csapat, 3.
Kaká csapat, 4. Iker Chasillas csapat.

Magyar nyelvi verseny
Szervezõ: Bozzai Gyuláné.
1. évfolyam: 1. Berkes Dániel 1.a, 2. Dely Mirkó 1.a, 3. Simon
Csenge 1.b; 2. évfolyam: 1. Tóth Nóra 2.a, 2. Nyikos Molli 2.a,
3. Orova Péter 2.a; 3. évfolyam: 1. Juhász Dániel 3.b, 2. Hor-
váth Alexandra 3.b, 3. Juhász Kitti 3.a; 4. évfolyam: 1. Szili
Gergõ 4.b, 2. Raffael Ferenc 4.b, 3. Varga Viktor 4.b.

Rajzverseny
Szervezõ: Botos Katalin.
1. Babai Gábor 4.b, 2. Potyondi Klaudia 2.b, 3. Raffael Zsu-
zsanna 1.b, Bálint Sára 4.a.

Iskolánk alsó tagozatos diákjaiból válogatott kis csapat idén is
részt vett a játékos sportverseny diákolimpia körzeti döntõjén.
A versenynek Seregélyes adott otthont, a jól felkészült, lelkes
sportolóink pedig hat rivális iskola közül megnyerték a ver-
senyt, és képviselik a körzetet a megyei döntõn 2010. január 30-
án, Agárdon.
A csapat tagjai: 1. László István 2.a, 2. Benedeczky Martin 2.a,
3. Horváth Péter 2.a, 4. Tóth Katalin 1.a, 5. Tóth Nóra 2.a, 6.
Gáncs Klaudia 3.a, 7. Csány Norbert 4.a, 8. Nagy Norbert 3.a, 9.
Németh Botond 3.a, 10. Farkas Rozália 3.a, 11. Szamler Kata
3.a, 12. Simon Mirtill 3.a, 13. Simon Milán 4.a, 14. Simotics Má-
tyás 4.a, 15. Ujfalusi Dávid 4.a, 16. Kovács Zsanett 4.a, 17. Ba-
logh Bianka 5.a, 18. Széles Evelin 5.a.
Felkészítõ tanár: Boér Renáta.
Az iskolai hagyományoknak megfelelõen idén a 4. b osztály ta-
nulói Télapó-mûsorral kedveskedtek az 1. évfolyamosoknak. A
mûsor elsõ részében jelenetet láthattak ’És Télapónak ki ad
ajándékot?’ címmel, a második rész verses-dalos összeállítás
volt a kicsik bevonásával. A mûsort Bozzai Gyuláné osztályfõ-
nök tanította be. Az ünnepség apró, saját készítésû ajándékok
átadásával zárult.
Az iskola a szülõi munkaközösséggel karöltve már hetekkel a
karácsonyi ünnepeket megelõzõen azon fáradozott, hogy a
2009. évben az utolsó együtt töltött tanítási nap minden tanuló
számára – legyen az kisiskolás vagy érettségi elõtt álló diák –
hangulatosan, jól teljen el. A szülõi munkaközösség idén is lel-
kesen díszítette mindkét épületünkben a „mindenki karácsony-
fáját”, és szervezte a „sütizést”. A karácsonyfa és az édességek
mellé a Los Andinos zenekar ünnepi koncertje volt a meglepe-
tés. Az iskola ezzel az elõadással kívánt kellemes karácsonyi ün-
nepeket a tanulóknak, dolgozóknak.

Pecsenyés húsbolt
Tõkehúsok és frissensültek üzlete

Enying, Bocskai u. 1. /Az órással szemben/
Tel.: 06-30-623-6126

Várjuk kedves régi és új vásárlóinkat MÁRCIUSI akciónkkal!

Ízelítõ árainkból:

Sertéstarja csontos: 915 Ft/kg

Csirkecomb: 575 Ft/kg

Füstölt házi kötözött sonka: 1395 Ft/kg

Friss grillcsirke felezett +0,5 l Coca Cola: 795 Ft/db

Figyelje hirdetõtáblánkat, melyen a napi akcióink szerepelnek!

Hideg, meleg étkezési jegyet elfogadunk!
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