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

Enying Város Önkormányzatának Lapja

BOCSOR-HÍREK
„Parlamenti különóra” – parlament élõben
Az enyingi Bocsor István Gimnázium 20 fõs diákcsoportja sikeres pályázat eredményeképpen május 19-én „parlamenti különóra” elnevezésû programon vehetett részt az Országházban.
Az Országgyûlés elnöke, dr. Szili Katalin felhívásában elsõsorban az érettségizõ végzõs diákokat szólította és hívta meg az Országgyûlésbe. A program keretében a fiatalok megismerkedhettek a parlamenti demokrácia alapjaival, betekintést nyerhettek az Országgyûlés munkájába.
A nyílt nap elsõ részében „országgyûlési ismeretek” órán vettek
részt, ezt követõen meglátogatták a plenáris ülést, a karzatról
kísérhették figyelemmel a képviselõk munkáját, rövid séta keretében megtekintették az Országház néhány nevezetességét,
és felkeresték az Országgyûlési Könyvtárat.

Bûnmegelõzés – drogprevenció –
balesetvédelem
A Bocsor István Gimnázium Egészségnevelési programjában
kiemelt szerepet kapott a tizenéves korosztály megfelelõ felvilágosítása, tájékoztatása a mindennapok veszélyeit jelentõ
mentális problémákról. Ennek keretében évek óta a székesfehérvári Rendõrkapitányság munkatársainak közremûködésével és elõadásában hallgathatnak vetítéssel egybekötött elõadásokat bûnmegelõzés, a közlekedési balesetek és a drogprevenció tárgyában. Ebben a tanévben május 16-án került sor
a felvilágosító rendhagyó osztályfõnöki órákra.

Reneszánsz év – vártúra
Ozorai Pipó hagyatéka

A Bocsor István Gimnázium kilencedikes tanulói a reneszánsz
év keretében vártúrán vettek részt az írásbeli érettségi vizsgák
idején. A program keretében a simontornyai és az ozorai várral
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ismerkedhettek meg és különbözõ hagyományõrzõ, a kort megidézõ rendezvényeken, versenyeken próbálhatták ki ügyességüket, tudásukat.

„Katasztrófális sikersorozat”
A címben szereplõ mondat nem elírás. Fantasztikus sikersorozatot értek el a Bocsor István Gimnázium tanulói az ifjúsági katasztrófavédelmi verseny különbözõ szintû megmérettetésein.
A sikerszéria az április 15-ei területi versennyel kezdõdött,
melynek Dunaújváros adott otthont. A „bocsorosok” elsõ csapata nyerte a versenyt, így továbbjutott az április 28-án Kisfaludon rendezett megyei versenyre. Itt ismét maguk mögé utasították a mezõnyt és továbbjutottak, immár az országos döntõn
képviselhetik Fejér megyét. Az országos fordulóra Csillebércen
május 31. és június 1. között kerül sor.
A sikersorozatot elért csapat tagjai a következõ tanulók voltak:
Juhász Ágnes 10.A, Gõsi Zoltán 11.B, Szirmai Dániel 11.B,
Farkas Zsolt 11.B.
Felkészítõ tanáruk Hanzelikné Sövegjártó Márta.

Segélynyújtás felsõfokon
A Bocsor István Gimnázium, mint az Ifjúsági Vöröskereszt bázisiskolája, minden évben részt vesz a Vöröskereszt szervezetei által meghirdetett elsõsegélynyújtó versenyeken. Ebben a tanévben
a megyei fordulót Mór
városában tartották
május 15-én, ahol a
gimnázium
csapata
megnyerve az elsõ helyezést, az országos
döntõ részese lett. Az
országos fordulót május
23-24-25-én tartották a
zánkai üdülõcentrum
területén, ahol a csapat
bár helyezést nem ért el,
eredményesen
szerepelt.
A csapat tagjai: Juhász
Ágnes 10.A, Pordán István 11.A, Méreg Zsuzsanna F.11., Vincze
Renáta 10.B, Lázár
Edina 10.B.
A felkészítõ tanár ez alkalommal
is
Hanzelikné Sövegjártó
Márta volt.
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ÖNKORMÁNYZAT
ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
8/2008. (V. 05.) számú rendelete

a közterület-használat helyi
szabályozásáról szóló
11/1999. (V. 10.) számú rendelet módosításáról
Enying Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV.
törvény 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 11/1999. (V.
10.) számú rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint
módosítja.
1. §.
A R. 3. §. (3) bekezdésének i.) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„i.) Enying, Kossuth u. 1-73. és 2-50. házszámú ingatlanok
elõtti közterületre, valamint a Hangya ABC, a László kir. u., a
Bocskai u., a mûvelõdési ház és a Fókusz Áruház által
behatárolt közterületre, a Kinizsi u. Bokréta utcai leágazásáig
terjedõ közterületre, továbbá a CBA Diszkont elõtti közterületre (kivéve az építési munkával kapcsolatos közterülethasználatot, és a fenti területen állandó üzlethelységgel rendelkezõ kereskedõ saját tevékenységével kapcsolatos közterület-használatot).”
2. §.
A R. 5. §. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) A polgármester városképi, környezet- és balesetvédelmi,
közlekedési és mûszaki szempontokra tekintettel, a szakhatóságok véleményét is figyelembe véve adja ki az engedélyt,
amelyben a karbantartásra és helyreállításra vonatkozóan
kötelezettségeket is megállapíthat.”
3. §.
A R. 19. §. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„19. §.
(1) Aki közterületet hatósági engedély nélkül a rendeltetéstõl
eltérõ célra vesz igénybe vagy az engedélytõl eltérõen használ.
(2) Aki közterületet hatósági engedély nélkül árusítás céljára
igénybe vesz vagy azon az engedélytõl eltérõen árusít, szabálysértést követ el, és 30.000,- Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható.
(3) Az engedélyezéssel kapcsolatos ügyekben elsõ fokon a polgármester, másodfokon Enying Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete jár el, kivéve az ezen rendelet 5. §. (6)
bekezdésében foglalt ügyeket.
(4) A közterület-használattal kapcsolatos eljárásban – az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. év CXL.
törvény elõírásait kell alkalmazni.
(5) Ezen rendelet alapján indult hatósági eljárás során a hatósági ügyek elektronikus úton nem intézhetõk.”
4. §.
A R egyéb rendelkezései változatlanul maradnak.
5. §.
Ezen rendelet 2008. május 5. napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti a R 5. §. (2) és (3) bekezdése, valamint a 10.
§. (4) bekezdése.
Enying, 2008. április 30.
Tóth Dezsõ polgármester, Szörfi István jegyzõ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
Enying Város Önkormányzatának képviselõ-testülete április
30-ai ülésén döntött a védõnõi, az Egyesített Szociális Intézmény vezetõi valamint az összevont oktatási intézmény vezetõi
állás pályázati kiírásának elfogadásáról. A felhívások várhatóan 2008. május 28-30. napján jelennek meg a Szociális Közlönyben, az Oktatási Közlönyben illetve a Fejér Megyei Hírlapban.

PÁLYÁZATOK
A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2008. évi
HÖF TEKI pályázati felhívása keretében az önkormányzat pályázatot benyújtásáról döntött a közvilágítás energiatakarékos
megoldása (közvilágítási hálózat hiányosságainak pótlása) tárgyában. A pályázattal kapcsolatban aláírásra került a tervezõi
szerzõdés, továbbá folyamatban van a mûszaki ellenõrzési tevékenységre irányuló vállalkozási szerzõdés megkötése.
Szintén a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által
meghirdetett 2008. évi HÖF CÉDE pályázati felhívás keretében került benyújtásra pályázat, melynek célja Enying város
kezelésében lévõ utak kátyúzása. A támogatásból igényelt összeg
4.051.071,- Ft, mely az önkormányzat 1.012.768,- Ft összegû
önrészével egészül ki.
Az önkormányzat az enyingi Bocsor István Gimnázium tetõ
héjazat felújítása tárgyában is nyújtott be pályázatot, melynek
keretében a támogatásból igényelt összeg 9.193.012,- Ft, az önrész pedig 2.298.253,- Ft.
Május 28-ai ülésén Közép-dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett pályázat benyújtásáról döntött, melynek célja
településközpont rehabilitációja Enyingen, a település közösségi célú megújítása érdekében. A pályázat a Szabadságtéri lakótömb és hidroglóbusz vízterületet településrészt érinti. A támogatásból igényelt összeg 100.000.000,- Ft, melyhez a város
önkormányzata 11.112.000,- Ft önrészt biztosít fejlesztési
hitelbõl.
Ismételten beadásra kerül június 2. napján a „Szennyvízelvezetés és tisztítás” címû Környezet és Energia Operatív Program
pályázat, mely elbírálásának eredménye augusztus hónapban
várható.

KÖZSZOLGÁLATI JOGVISZONY
MEGSZÜNTETÉSE
A képviselõ-testület dr. Takács László aljegyzõ közszolgálati
jogviszonyát közös megegyezéssel, Balatonfûzfõ Város Önkormányzatának jegyzõi állásába történõ áthelyezéssel 2008.
május 19. napjával megszüntette.

ELÕIRÁNYZATOK ZÁROLÁSA
A pénzügyi stabilitás megõrzése érdekében a testület a 2008. évi
költségvetésben elfogadott fejlesztési elõirányzatokat zárolta, a
fejlesztési elõirányzatok felhasználását külön testületi döntés-
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hez kötötte, majd a fejlesztési bevételek elkülönítésérõl és felhasználásának külön testületi döntéshez kötésérõl hozott
határozatot.

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
VAS GEREBEN MÛVELÕDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Az ESZI vezetõ-helyettese, valamint a mûvelõdési ház vezetõje
elkészítette a 2007. évi mûködésrõl szóló beszámolóját, melyeket a testület elfogadott. A beszámolók megtekinthetõk a városi könyvtárban valamint a polgármesteri hivatal titkárságán.

MUNKACSOPORT LÉTREHOZÁSA
Február 27-ei ülésén a testület az önkormányzati intézmények
költségcsökkentési lehetõségeinek kidolgozásáról döntött,
mely határozat végrehajtására 5 tagú munkacsoportot hozott
létre alpolgármester úr és a bizottságok elnökei részvételével.

VÁROSI BÖLCSÕDE
A polgármesteri hivatal a testület felkérésére megvizsgálta a
Közép-dunántúli Operatív Program keretében „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális
fejlesztésének támogatására” kiírt pályázat benyújtásának lehetõségét. Tekintettel a rövid beadási határidõre, a testület úgy
foglalt állást, hogy elviekben támogatja a pályázat benyújtását.
A gyakorlatban azonban a szükséges elõkészítési munkák
elvégzését követõen várhatóan csak a következõ évben tud élni
a pályázati támogatás lehetõségével.

ÖSSZEVONT OKTATÁSI INTÉZMÉNY
ELNEVEZÉSE
Az oktatási, kulturális és sportbizottság megvitatta az összevont
oktatási intézmény elnevezésével kapcsolatos javaslatokat, s a
részrehajlás elkerülése érdekében elvetette a Török Bálint és a
Bocsor István név használatát. A bizottság végül az Enyingi Általános Iskola és Gimnázium elnevezést terjesztette a testület
elé, melyet a képviselõ-testület elfogadott.

TÁMOGATÁSOK
A Tinódi Lantos Sebestyén Református Iskola 2008. évi rendezvényeinek támogatására a testület 200.000,- Ft biztosításáról döntött.
Az önkormányzat elviekben támogatja a Magyar Vöröskereszt
falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatását, mely célja az idõskorúak, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek és hajléktalan személyek ellátásának megszervezése. A szolgáltatás elindítása és mûködtetése az önkormányzat
részérõl pénzügyi támogatást nem igényel.
A városi polgárõrség gépjármûvének hatósági vizsgáinak költségeihez az önkormányzat 30.000,- Ft támogatást nyújtott.

MEZÕFÖLDI HELYI KÖZÖSSÉG EGYESÜLET
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy alapító tagja kíván lenni
a Mezõföldi Helyi Közösség Egyesületnek, melynek megalapításához a szükséges önrészt biztosítja.

TELKEK KÖZMÛVESÍTÉSE
A Madarász Viktor utcai telkek közmûvesítésérõl: ivóvízvezeték-hálózat tervezési munkáiról valamint közvilágítás és kommunális elektromos hálózat kiépítésének tervezésérõl és kivitelezésérõl született döntés, melynek eredményeként remények
szerint ez év végén megvalósul a közmûvesítés. A közvilágítás
légkábellel, a fogyasztói bekötések földkábeles megoldással
kerülnek megvalósításra az esztétikus megjelenés érdekében.

ALSÓTEKERES BELTERÜLETBE CSATOLÁSA
A képviselõ-testület a településrész belterületbe csatolása érdekében tárgyalásokat kezdeményez az Alsótekeresi Faiskola
ügyvezetõjével a belterület határvonalának kijelölése érdekében, valamint kezdeményezi a belterületbe csatoláshoz szükséges földmérési térkép, térképi adatállomány készítését a Fejér
Megyei Földhivatalnál.

SZELEKTÍV HULLADÉKGYÛJTÕ SZIGETEK
További szelektív hulladékgyûjtõ szigetek létesülnek a város
alábbi pontjain:
1. Balatonbozsoki felsõ kocsma (Kuckó kocsma),
2. Enying-Balatonbozsok közötti CBA környezetében, önkormányzati tulajdonban lévõ területen,
3. Török Bálint utca temetõ felé való leágazásánál,
4. Enying-Központ, CBA elõtti tér,
5. PENNY MARKET és Mátyás király utca határán, önkormányzati tulajdonban lévõ területen,
6. belmajori I. istálló alatti üres telek.
Kérjük Önöket, hogy fokozottan védjék környezetük tisztaságát, és éljenek a hulladékgyûjtõ szigetek nyújtotta lehetõséggel,
gyûjtsék szelektíven a hulladékot!

ALJEGYZÕ KINEVEZÉSE
Enying Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2008. június 1. napjától Enying város aljegyzõjének nevezte ki Mihályfi
Gábor köztisztviselõt, aki eddig az okmányirodában látott el
okmányirodai ügyintézõi feladatokat.
Az önkormányzati hírek megjelenését jóváhagyom.
Enying, 2008. május 29.
Szörfi István jegyzõ

Nyílt levél (...avagy elköszön az aljegyzõ)
A helyi önkormányzat szélesebb értelemben a település lakosságát megilletõ önrendelkezési, népképviseleti jog, míg szûkebb értelemben a helyi képviselõ-testületet jelenti.
A képviselõ-testület 1997. április 18-ai hatállyal nevezett ki
Enying város aljegyzõjévé.
Az itt eltöltött tizenegy év eredményesen szolgálta szakmai fejlõdésemet, és sok szép élménnyel gazdagított. Úgy érzem, a város lakói, csakúgy, mint a mindenkori képviselõ-testület, elfogadott és befogadott. A polgármestereken, a jegyzõn, a képviselõkön is múlt, hogy mindvégig politikai és egyéb érdekektõl
mentesen, szakmai alapokon tudtam kifejteni tevékenységemet, s tartalmasan tudtunk együtt dolgozni. Úgy vélem, én is
többet nyújtottam a kötelezõnél, lokálpatrióta viszonyulással

igyekeztem Enying város fejlõdését szolgálni (pl. településfejlesztés, civil szervezetek).
Miután Balatonfûzfõ Önkormányzata a város jegyzõjévé nevezett ki 2008. május 19-ei hatállyal, így munka- és lakóhelyet váltok. Ennek kapcsán és a fent leírtak miatt, ezúton szeretnék köszönetet mondani Enying város lakosságának, dr. Óvári László
és Tóth Dezsõ polgármestereknek, Szörfi István jegyzõnek, a
mindenkori képviselõ-testületnek, kollégáimnak, a polgármesteri hivatal és az önkormányzati intézmények dolgozóinak,
hogy segítették munkámat és az itteni életemet. Egyben
mindnyájuknak jó egészséget, sikereket, no és boldogságot
kívánok.
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Tisztelt Olvasók!
A májusi hónapban nagyobb figyelmet szenteltünk a város belterületén
áthaladó 64. sz. fõúton közlekedõ gépkocsiforgalomra, illetve az abban résztvevõ gépkocsik vezetõire. A
megtartott akcióknak köszönhetõen volt
olyan nap, amikor 5 pár forgalmi rendszámot, 8 db forgalmi engedélyt vontunk
be, illetve összesen 22 személlyel szemben indítottunk szabálysértési eljárást.
Az ilyen, és hasonló akciósorozatunkat
folytatjuk az elkövetkezendõ hetekben,
hónapokban is, melytõl a közlekedési fegyelem javulását várom nagymértékben.
Kollégáim visszatérõ jelleggel ellenõrzik
a gépkocsik, motorkerékpárok vezetõit a
tekintetben, hogy fogyasztottak-e alkoholt a vezetés megkezdése elõtt. Májusban volt olyan hétköznapi este, hogy egymást követõen két személlyel szemben
intézkedtünk ittas vezetés elkövetése miatt. Az egyik személy oly mértékben volt
ittas, hogy vele szemben büntetõeljárást
kellett kezdeményeznünk. Mint azt már
Önök is hallhatták, a jelenlegi szabályozás értelmében akár szabálysértés, akár
bûncselekmény elkövetése esetén, a
helyszínen el kell vennünk a vezetõi engedélyét az ittasan vezetõ személynek.
Mindez azt eredményezi, hogy a bevonást követõen az eljárás befejezéséig biztos, hogy nem kapja vissza a vezetõi engedélyét az ittasan vezetõ személy.
Mindezen túlmenõen közbiztonsági vonalon sikerült hatékonyabbá tennünk a
körözési rendszerünk kihasználását,
melynek köszönhetõen nagyobb számban, nagyobb pontossággal tudunk személy- és tárgypriorálásokat végrehajtani.
A hónapban a rendõrõrs teljes személyi
állományát sikerült ellátni olyan EDR rádiókkal, melynek segítségével az egymás
és a kapitányság, illetve a szomszédos kapitányságok közötti kommunikáció nagymértékben egyszerûsödött és hatékonyabbá, gyorsabbá vált.
A havi bûnügyi tevékenységünk eredményeképpen két esetben sikerült a közterületen elkövetett garázdaságok elkövetõit beazonosítanunk, elfognunk és gyanúsítottként kihallgatnunk. Sajnos több
esetben kaptunk bejelentést betörésekrõl, melyek között volt olyan eset is, amikor lakásba hatoltak be az ismeretlen elkövetõk, valamint volt olyan is, amikor a
házhoz tartozó tároló helyiségekbe, garázsba. Kérem Önöket, hogy abban az
esetben, ha valamilyen információ birtokába jutnak, amely releváns lehet bûnügyi vonatkozásban, arról tájékoztatni
szíveskedjenek minket, hiszen mindenki
érdekeként kell hogy szerepeljen az elkövetõk beazonosítása, elfogása.
Tisztelettel: Angyal Gábor
r. százados, õrsparancsnok

Enyingi Református
Egyházközség hírei
Gyülekezetünk lelkésze, Hajdú Zoltán
május elsejei dátummal, 29 évi enyingi
szolgálat után nyugállományba vonult.
Hajdú Zoltán nagytiszteletû úr búcsúzó
ünnepi szolgálata, egyben gyülekezetünk
fiataljainak a konfirmációja pünkösdkor
volt.
A presbitérium Iván Géza jelenlegi beosztott lelkészt hívta meg, és javasolja, a
gyülekezet következõ lelkipásztorának.
A lelkészválasztás június elsején, vasárnap, az istentisztelet után lesz. Ezen az alkalmon az enyingi gyülekezet választójogú (egyházfenntartó) testvérei választhatják meg a gyülekezet következõ lelkipásztorát. Ezért kéri a presbitérium a
testvéreket, hogy minél többen vegyenek

részt a vasárnap fél 11 órakor kezdõdõ istentiszteleten.
Gyülekezetünk 2008. május 17-én kirándulást szervezett Pápára, melyen 25 fõ
vett részt gyülekezetünkbõl.
A program a következõ szerint alakult:
Elõször részt vettünk a Biblia Éve címû
bibliakiállítás megnyitóján a Fõ téri Somogyi József Galériában, majd a szabadtéri ökumenikus istentiszteletet hallgattuk meg. A Pápai Református Gimnáziumban ebédeltünk. Ezt követõen a Pápai
Református Kollégiumot tekintettük
meg, ahol találkoztunk az ott tanuló volt
diákjainkkal. A délután további részében
a Református Nagytemplommal és a Pápai Református Gyûjteménnyel ismerkedtünk meg.

Az alábbiakban a Török Bálint Általános Iskola 6/b osztályos tanulójának,
Karbi Zsombor Benjáminnak a dolgozatát olvashatják.

Én is harcoltam az egri várért

Pirkadat volt. Két társammal megosztott
szobám ablakán beáramlott a fény. A kakas Szent Mihály-napjára fújta nótáját.
Bajtársaimmal felkeltünk, és felsorakoztunk a bástyán. A mellettem álló Béla
odaszólt nekem: – Hasra!
Követtem az utasítást. Ha nem teszem
meg, egy súlyos kõgolyó fejemet veszi. Az
elsõ ágyúlövést három másik és több száz
puskadurranás követte.
De az egri vár népe sem volt rest! Azonnal válaszoltak a puskák és a szakállasok.
Felpattantam, fegyveremet a várfal alatt
hömpölygõ tömegre szegeztem, s megszereztem elsõ török „skalpomat”.
Visszahúzódtam és újra töltöttem. Több
társam élettelen teste hevert körülöttem.
Átfutott az agyamon, hogy én is meg
fogok halni. De ez sem érdekelt.
Arra gondoltam, nekem az a sorsom,
hogy hõs végvári vitézként akár az életemet is adjam a hazámért. Csak ezért a napért születtem, s hogy ezért a napért, a
gyõzelemért érdemes az életemet áldoznom.
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A török tábor felõl egyszerre elhalkultak
a lövések. Ugyanakkor üdvrivalgás támadt, s azt ordították: – Allah!
Ostromlétrák repültek a falak felé. Mikor a várhoz értek, azonnal úgy másztak a
törökök felfelé, mint a hangyák. Két lépésnyire tõlem, a létra tetején megjelent
egy hatalmas termetû janicsár. Puskámat
a mellének szegeztem, s még mielõtt elõrántotta volna jatagánját, tüzeltem.
Az óriás sziklaomlásként hullott alá, s a
létra fokain tolongó társai közül legalább
tízet magával sodort Allah paradicsomába.
Három társam sietett segítségemre.
Kardjainkat a létra legfelsõ foka alá dugtuk, s ellöktük a vár falától. Ketten közülük puskagolyó, egy pedig ágyúlövés áldozata lett. Vérük rám fröccsent, majd én
is egy szúrást éreztem a mellkasomban.
Nem hallottam már sem a törökök, sem a
magyarok üvöltését, sem a puskák ropogását, az ágyúk dörgését. Csak a fájdalmat éreztem, mely lassan elmúlt; majd a
tengerként hullámzó ellenséges tábort
lágyan elnyelte a köd.
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Kisiskolások szavalóversenye
A korábbi évektõl eltérõen idén két részletben hirdettük meg a
városi szavalóversenyt. Ezt a lépést a résztvevõk magas száma
mellett az is indokolttá tette, hogy a gimnáziumba vidékrõl bejáró diákok számára a rossz közlekedési feltételek miatt csak a
kora délutáni órákban lehetett programot szervezni.
Mint arról korábban tudósítottunk, 2008. március 17-én zajlott a
könyvtárban az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére meghirdetett városi szavalóverseny, amelyen csak a 7-8.
osztályosok, valamint a gimnazisták mérték össze tudásukat.
A kisiskolások április 28-án 26-an, három kategóriában mérték
össze tudásukat. Szinte valamennyi kisdiák alaposan felkészült a
versenyre, s többségüknek sikerült egyéniségüknek és életkori
sajátosságaiknak megfelelõ verset elõadnia. A jó hangulatú délutánba egy kis izgalom is vegyült, vajon sikerül-e idõben megérkeznie azoknak a 2. osztályos szavalóknak, akik délelõtt Székesfehérváron vettek részt futóversenyen. Valamennyiünk örömére az utolsó pillanatban „befutottak”,
majd kategóriájukban learatták a babérokat.
A zsûri elég hosszasan tanácskozott, mert
nagyon nehéz volt a sok jó szavalatot differenciálnia. Végül a különbözõ kategóriákban a következõ eredmények születtek:

1.kat.: 1-2. osztályosok:
1. Schofhauser Dzsenifer
Török Bálint Ált. Isk.
(a továbbiakban TBI) 2/a
2. Kelemen Vivien
TBI 2/b
2. Ujfalusi Dávid
TBI 2/a
3. Nagy Dorina
TBI 1/b

2. kat.: 3-4. osztályosok:
1. Oratovski Bianka
Tinódi Lantos Sebestyén Iskola
(a továbbiakban TLS) 4. oszt.
2. Molnár Cintia
TBI 3/b
2. Szabados Kata
TBI 3/b
3. Boda Zoltán
TBI 3/a
3. Reichardt Laura
TBI 4/b

3. kategória: 5-6. osztályosok:
1. Bagi Bojána
TLS 5. oszt.
2. Ulrich Tamara
TLS 5. oszt.
3. Keresztes Roxána
TBI 6/b
3. Megáll Viktória
TBI 5/b
A Török Bálint iskolát képviselõ 21 diák
10, a Tinódi Lantos Sebestyén iskola színeiben versengõ 5 tanuló 3 érem megszerzésével öregbítette iskolája hírnevét.

Értesítés
A városi könyvtár ezúton is tájékoztatja a lakosságot, hogy a könyvtárban
mûködõ eMagyarország Pont 2008.
május 1-je és 2009. április 30-a között
17 óra helyett 18 óráig üzemel a keddi,
szerdai, csütörtöki és pénteki napokon. Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!

ÚJ MAGYARORSZÁG PONT
A KISTÉRSÉGBEN
2008. április 10-én Enyingen, a Vas Gereben Mûvelõdési Ház klubtermében –
ünnepélyes keretek között – megkezdte mûködését a hazai és uniós fejlesztések helyi támogatása érdekében létrehozott és az eddigi tanácsadó szervezeteket integráló Kistérségi Koordinációs Hálózat. Az ünnepségen jelen voltak a
kistérség polgármesterei, a kistérségi munkaszervezet tagjai valamint a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség képviseletében dr. Szabó Árpád hálózati igazgató.
Enying kistérségben jelenleg egy fõ – Pálinkás Anett – képviseli a Kistérségi
Koordinációs Hálózatot. A térség hátrányos helyzete miatt a késõbbiekben
még egy szakember fogja segíteni a fejlesztési tevékenységet.
A koordinációs hálózat célja, hogy segítse a lakosságnak, a vállalkozóknak,
közintézményeknek, civil szervezeteknek lehívni az európai és hazai fejlesztési forrásokat. Az Új Magyarország Fejlesztési Pont kistérségi koordinátorát
Enyingen a Szabadság tér 12. sz. alatt lévõ kistérségi irodában találhatják
meg az érdeklõdõk.

A kistérségi koordinátor elérhetõségei:
Telefon: 30/66-88-050, e-mail: anett.palinkas@kdrfu.hu
Fogadónap: minden páros héten Enyingen, 12–16 órakor.
» 2008. JÚNIUS «
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Tinódi Lantos Sebestyén
Református Iskola hírei
Április 30.: iskolánk születésnapjához kapcsolódó eseménye az
évenként megrendezésre kerülõ néptánctalálkozó, amelyet az
idén már 12-ik alkalommal rendeztünk meg. Elõször a Rezeda
népdalkör köszöntötte az egybegyûlteket, majd a leendõ elsõ
osztályosok bemutatása következett. Ezt a néptáncos csoportok mûsora, majd a születésnapi tortázás követte, s végezetül
táncház zárta a napot.
Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Iskola tavaly
kötött partnerkapcsolatot a németországi Vilshofen város zeneiskolájával. A német kisváros zenészei idén május 1-3. között
vendégszerepeltek elõször egy közös koncert alkalmával
Enyingen. Õk egy gitárzenekarral érkeztek, és mûsorukban reneszánsz, barokk, 20. századi darabok, valamint népdalok szerepeltek. A koncerten az enyingi mûvészeti iskola összes zenei
tanszaka – a vonós, a billentyûs, a rézfúvós valamint a dob – is
bemutatkozott. A nagysikerû koncertet kõvetõen Siófokon és a
dégi Festetics-kastélyban tett látogatással zárult a német
delegáció látogatása.

Versenyek, programok
Május 9.: rézfúvósaink (Bognár Stefánia, Kovács Kristóf, Sáfrány Anikó, Drexrel Ákos, Pudelka Tamás, Németh Ádám,
Urlich Attila, Sugár András, Pákász Tibor) Demény István tanár úr vezetésével Balatonszemesen a VI. Diákmuzsika Zeneiskolai hangversenyen szerepeltek és aranyminõsítést értek el.
Május 16-án Rokolya népdalkörünk (Bagi Bojána, Pirtyák Dorottya. Kolonics Barbara, Frank Eszter), és Csajági Nikoletta
szóló énekesként Nagy Imola tanítónõ vezetésével
Magyarkeszin a XII. Népzenei Ki Mit Tud?-on szerepeltek,
ahonnan kiemelt oklevelet hoztak.
A lepsényi Fekete István napok tiszteletére rendezett tanulmányi versenyen Oratovski Bianka a rajzversenyen III. helyezést,
Németh Sára, Halász Rebeka, Horváth Dórina alkotta csapat a
nyelvhelyességi versenyen III. helyezést, míg a Szõke István,
Marekkel István, Szalai István, Reichardt Ádám, Szilágyi Richárd, Ács Gergõ, Pákász Tibor, Drexler Ákos alkotta csapat a
labdarúgásversenyen II. helyezést ért el.
A drámások május 17-én, szombaton, Dombóváron szerepeltek a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztivál
Regionális Találkozóján, ahol 4 megye (Fejér, Tolna, Somogy,
Baranya) gyermekszínjátszói mérettették meg magukat, és
diákjaink díszoklevéllel térhettek haza.
Mátyásdombi iskola versenyén, a mesemondó versenyen
Urlich Tamara III. helyezést, Oratovski Bianka I. helyezést ért
el.
A környezetvédelmi vetélkedõn Portik Apor III., Képiró László Balázs II. helyezést ért el.
Ezúton is gratulálunk versenyzõinknek és felkészítõ tanáraiknak a szép eredményért.
Iskolánkban diákjaink mûsorral köszöntötték az édesanyákat
és nagymamákat anyák napja alkalmából.
Diákjaink sikerrel vannak túl az országos kompetenciamérésen, amely 4., 6. és 8. osztályosokat érintette.
Május végen megkezdõdtek iskolánkban az év végi mûvészeti
vizsgák. Minden diákunknak sok sikert kívánunk vizsgáihoz!
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A Török Bálint Általános Iskola hírei
Kulturális bemutató

Papírgyûjtés

Hagyományainkhoz híven az idei tanévben is megtartottuk iskolánk kulturális bemutatóját a mûvelõdési házban. Május
15-én az alsó, 16-án a felsõ tagozatos osztályok adták elõ mûso-

raikat. Fellépett az iskola énekkara és társastánccsoportja is, az
õ elõadásaikon kívül rövid színdarabokat, mesejátékokat, versekbõl készült színpadi összeállításokat tekinthettek meg az ér-

deklõdõk. A két délutánon befolyt összeg – 106.000 Ft – az iskola szülõi munkaközösségéhez kerül, melybõl az udvar szebbé
tételét és a játszótér bõvítését szeretnék folytatni. Köszönjük a
támogatást!

Május 21-én, szerdán iskolánk diákjai járták a várost, hogy az
erre a napra meghirdetett gyûjtési akció okán minél több fölöslegessé vált papírhulladékot hordjanak az iskola területén lévõ
konténerekbe. Hogy a papírgyûjtés sikeres volt, azt bizonyítja
az a tény, hogy több mint 15 tonna papírt szállítottak el tõlünk

aznap délután. A papírgyûjtésbõl befolyt összeget az iskola diákönkormányzata kapja, és a jutalomkirándulások költségeinek fedezésére fordítjuk majd ezt a pénzt. A legszorgalmasabb
gyerekek igazgatói dicséretben részesültek. A város lakosságának és a szülõknek köszönjük, hogy segítettek minket a gyûjtésben.

Versenyeredmények
Május hónapban is szép sikereket értek el tanulóink a különféle
tanulmányi és sportversenyeken.
Az Arany Úszóversenyen Fazekas Gábor 7.a osztályos tanuló 1.
helyezést ért el.
Május 16-án a lepsényi Fekete István napok tiszteletére rendezett labdarúgótornán csapatunk 1. helyezést ért el (Lángos
Tamás, Böhm György, Gebula Barnabás, Kovács László, Vámi
Balázs, Pómizs Tibor, Varga Norbert, Pudelka Norbert), angol
nyelvi versenyen Gyõrffy László 1., Józsa Gergely 2. lett (mindketten 7.b osztályosok). Természetismereti versenyen Megáll
Viktória 1., Perella Michel 3. helyezést ért el (mindketten 5.b
osztályosok).
Alsós nyelvhelyességi versenyen a Reichard Laura, Boda
Zoltán, Szili Gergõ összetételû csapat lett 1. helyezett. Rajzversenyen 2. lett Megáll Viktória. Környezetismereti versenyen 3.
helyezést ért el Széles Evelin és Dely Ábris, a matematikai versenyen szintén 3. lett Katona Csanád. A felsõ tagozatos irodalmi
vetélkedõn csapatunk 3. helyen végzett (Draskovics Gergõ, Vacsora Dorina, Karbi Kristóf, Molnár Evelyn).
Május 22-én a mátyásdombi mesemondóversenyen 2. helyezést
ért el Marton Dávid (4.a) és Tringli Alexandra (6.b).
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INTELEM
Honnan tudod te zsenge füvecske, hogy
jönnöd kell?
Simogató szellõ, hogy itt a kikelet?
Õsszel elköltözött madár, hogy fészked
vár?
Szürke felhõ, hogy terhed engedd le már?
Honnan tudod te folyó, hogy merre szaladj?
Honnan te napsugár, hogy simogass, száríts, meleget adj?
Honnan tudod te ember, hogy mi a jó?
Hogy miért merre folyik a folyó?
Honnan, hogy mikor vess, arass?
Honnan, hogy jó szóval szelíden simogass?
Ha Isten törvényét te elveted,
Irtasz fát, terelsz folyót, elhordol hegyeket,
Ölsz madarakat, fákat és embert
Nem tiszteled a vasárnapot és az Istent.
Ha kinyitnád szíved és figyelnéd a természetet
Isten törvényét, ott mind meglelheted.
Õriznél fát, nem terelnél folyót
Szeretnéd a Földanyát, ki téged óv!
Nyisd ki hát szíved, vedd észre ki melletted áll
Fogd meg a kezét, hisz lehet, hogy rég erre
vár
Örülj a napnak, a szélnek, hogy zöld a fû
Hogy van hol fejed lehajtani.

„VIRÁGOS ENYINGÉRT,
SZÉP KÖRNYEZETÉRT”
VERSENYFELHÍVÁS
Enying Város Önkormányzata meghirdeti a
„Virágos Enyingért, Szép Környezetért”
virágosítási, parkosítási és környezetszépítési versenyt.
A verseny célja: kulturált, környezetbarát,
vendégváró településkép kialakításának elõsegítése.
A verseny két kategóriában kerül meghirdetésre:
1. kategória: magánszemélyek,
2. kategória: vállalkozások, intézmények,
jogi személyek, civil szervezetek.
A verseny elbírálásának szempontjai:
– közterület parkosítás, tartós díszítés,
– hangulatos elõkertek, kapubejárók, virágos
balkonok kialakítása,
– lakóházak, intézmények virágosítása, növényi díszítése, különös tekintettel a házak és
intézmények elõtti közterületekre,
– üzleti bejáratának csinosítása, szépítése,
– a virágosítás, parkosítás, környezetszépítés minõsége és esztétikai hatása.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2008. június 25., megjelölve a kategóriát,
amelyben a pályázó indulni kíván.
Cím: Mûvelõdési ház, 8130 Enying Bocskai
u. 1.

A borítékra kérjük írják rá:
„Virágos Enyingért, Szép Környezetért”
A versenyfelhívásra beérkezett pályázatokat
8 tagú bizottság bírálja el. A bizottság a pályázókon kívül is javaslatot tehet díjazottakra.
A bizottság mindkét kategóriában az elsõ 3
helyezettet tárgyjutalomban részesíti.
A mûvelõdési ház Kató Balázs, enyingi keramikus által készített „Virágos Enyingért, Szép
Környezetért” elismerõ táblát adományoz a
kategóriák jutalmazottjainak munkájuk elismeréséül.
A nyertes pályázók névsora a mûvelõdési ház
hirdetõtábláján kerül kihirdetésre 2008. július 31-én.
Enying Város Önkormányzata

INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
A Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet, mint végrehajtást kérõ a dégi 0132/19
helyrajzi számon nyilvántartott Festetics-kastély parkjának közvetlen közelében található

5807 m összterületû LOVASTANYÁT
2

Ne akarj tenni olyat mi nem neked rendeltetett
Bízd Istenre magad, és a természetet.
Õ megalkotta azt, hogy szolgáljon tégedet,
A te dolgod, hogy õrizd, védd és szeresd!
Tanulj a madaraktól hûséget, szeretet
Tanulj a fától kitartást, erõt, meleget
Tanulj a folyótól, hogy tudd merre menj
Tanuld meg, a legnagyobb bûn amit tehetsz:
Ha Isten törvénye felett hunysz szemet!
2005. október
Csima Gyuláné Cziráki Katalin

megvételre kínálja.
Az ingatlan jellemzõi
Összterület: 2807 m2. 160 m2 alapterületû gazdasági épület. Ingatlan földszintes, falazata
tégla, állapota jó. Egy konyha, fürdõszoba, és két db WC helyiségekbõl áll. Közmûvesítettsége
vezetékes víz és villany. Melléképületként 1100 m2 alapterületû lóistálló is található. Falazata
tégla. Földhivatali bejegyzése szerint az ingatlan történelmi kertként mûemlék.
Az ingatlan árverés hatálya alatt áll.

Becsértéke beköltözhetõen: 13 millió forint.
A kikiáltási ár a becsérték 50 %-ának megfelelõ összegre
6.500.000 Ft-ra szállítható le.

Érdeklõdni lehet: Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet
7000 Sárbogárd, Ady E. út 107.

06 (20) 566 1777

Az Enyingi Hírmondó - Enying Város Önkormányzatának Lapja. Felelõs kiadó: Enying Város Önkormányzatának Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottsága,
Mûvelõdési Ház - Enying. Cím: 8130 Enying, Bocskai u. 1. Tel./fax: 06 (22) 372 128. E-mail: enying@vasgmuvhaz.axelero.net. HU ISSN 0866-5265.

» 2008. JÚNIUS «

