„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.”

Enying Város Önkormányzatának Lapja

XVIII. évf. 4. szám

2007. április

Kistérségi borverseny
Enying Város Önkormányzata és számos helyi borosgazda 2007. március
17-én negyedik alkalommal rendezte
meg a mûvelõdési házban a kistérségi
borversenyt.
A térség 99 boros gazdája 158 nemes
nedût nevezett a megmérettetésre. A
nagy érdeklõdés miatt a Czaltig Zoltán
vezetésével tevékenykedõ zsûri négy
asztalnál, összesen 16 fõvel végezte a
minták pontozását — a tisztaság, szín,
illat — zamat alapján.
A felhozatal nagyobb részét a fehér borok tették ki. A vörös borok kisebb
számban voltak jelen.

Tóth Dezsõ úr enyingi, Tilhoff István úr
mátyásdombi polgármester, valamint
Kató Balázs keramikus ajánlotta fel.
A délelõtti programot színesítette a Tinódi népdalkör szereplése Nagy Imola
tanárnõ vezetésével, valamint a Török
Bálint Iskola két népdalénekesének fellépése is.
Az eredményhirdetést követõen Deák
Béla úr által készített finom õzpörköltre jól csúsztak a zamatos borok.
A délutáni program az enyingi szõlõhegyen pincelátogatásokkal folytatódott.
Rendhagyó módon, lovas kocsikkal, zeneszóval érkeztek a vendégek az Öreghegyre.
Több pince meglátogatása után a Márk
pincénél közös vacsorával zárult és hajnalig tartott a jó hangulatú találkozó.
A szervezõk nevében ezúton is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak,
akik segítségünkre voltak a rendezvény
sikeres lebonyolításában:
A Török Bálint és Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola és a mûvelõdési
ház igazgatójának és munkatársainak.
Horváth Csaba, Somogyi Gyula, Buza
Lajos uraknak, valamint Horváth Szabinának, Gõbölös Andreának és Horváth
Szabolcsnak.
Gál Balázs önkormányzati képviselõ

A zsûri 59 bormintát arany, 50-et ezüst, 38-at bronzminõsítéssel jutalmazott, 11-et pedig elismerésben részesített.
A résztvevõk az elismerõ oklevelek mellett az eddigi hagyományoknak megfelelõen szõlõfürttel díszített kerámia poharat kaptak emlékül — melyet dr. Lelkes Ákos és
Nagy József Ödön önkormányzati képviselõ urak készítettek. Különdíjak átadására is sor került.
Németh Sándor helyi boros gazda a négy különdíjból hármat is elhozott: a kistérség legjobb vörösbora; Enying város legjobb fehér, illetve vörös bora címet. A legtöbb pontot kékfrankos borával szerezte, így õ vette át a míves kerámia koszorút, melyet Gál Balázs vállalkozó ajánlott fel
a nyertesnek. A kistérség legjobb fehér bora díját a
lajoskomáromi Csida József vihette haza. A különdíjakat
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ÖNKORMÁNYZAT
Enying Város Önkormányzata
képviselõ-testületének
9/2007. (III. 30.) számú rendelete
Enying Város Önkormányzata képviselõ-testületének a 2007.
évi költségvetésrõl szóló 7/2007. (III. 05.) számú rendeletének
módosításáról.
Enying Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1), valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
65.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2007. évi költségvetésérõl szóló 7/2007. (III. 05.) számú rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

2/B melléklet

1. §
(1) Enying Város Önkormányzata képviselõ-testületnek
7/2007. (III. 05.) számú, az önkormányzat 2007. évi költségvetésérõl szóló rendelete 2/B számú melléklete helyébe jelen
rendelet melléklete lép.

2. §
(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A R. egyéb részei változatlanok maradnak.
Tóth Dezsõ polgármester, Szörfi István jegyzõ

Kihirdetve: 2007. március 30., Szörfi István jegyzõ

Enying Város Önkormányzatának 2007. évi
költségvetése
2007. évi közvetett támogatások és azok indoklása
1. A képviselõ-testület 2007. évben méltányosságból történõ
adóelengedésekre 500 eFt-ot irányoz elõ.
2. Az önkormányzat ingyenesen bocsátja az Országos Mentõszolgálat rendelkezésére az Enying, Szabadság tér 16. szám
alatti mentõállomást, mert közfeladatot lát el.
3. Az önkormányzat ingyenesen bocsátja az Enyingi Református Iskola rendelkezésére a tornatermet, mert közfeladatot lát
el.

Enying Város Önkormányzata képviselõ-testületének 10/2007. (III. 30.) számú rendelete Enying
Város Önkormányzata képviselõ-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való
gazdálkodás szabályairól szóló 5/2003. (II. 27.) számú rendeletének módosításáról.
Enying Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen Enying Város Önkormányzata
Képviselõ-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 5/2003. (II. 27.)
számú rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint
módosítja:

ingatlan korlátozottan forgalomképes besorolását forgalomképes besorolásúvá nyilvánítja.

2.§
A R. egyéb rendelkezései változatlanul maradnak.

3.§
A rendelet 2007. április 1. napján lép hatályba.

1.§
A R. mellékletét képezõ ingatlanvagyon kataszter 526 tételû
537 hrsz-ú, valóságban Enying Ady E. u. 2. szám alatt található

Tóth Dezsõ polgármester, Szörfi István jegyzõ

Kihirdetve: 2007. március 30., Szörfi István jegyzõ

Enying Város Önkormányzat képviselõ-testületének 12/2007. (III. 30.) számú rendelete
Enying Város Önkormányzat képviselõ-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 5/2003. (II. 27.) számú rendeletének módosításáról.
Enying Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen Enying Város Önkormányzata
képviselõ-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 5/2003. (II. 27.)
számú rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint
módosítja:

1.§
A R. 4. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az ingatlanvagyon kataszter ezen rendelet 2.sz. mellékletét
képezi.”

„(1) Az enyingi önkormányzat ingatlanainak tulajdonjoga – a volt
egyházi ingatlanok, valamint az államnak történõ átadás
kivételével – ingyenesen nem ruházható át.”
(2) A R. 9. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat vagyonát elidegeníteni, a használat és a
hasznosítás jogát átengedni – ha a törvény kivételt nem tesz –
egynél több kérelmezõ vagy pályázó esetén csak nyilvános
versenytárgyaláson,a legjobb ajánlattevõ részére lehet.
A képviselõ-testület a vagyon értékesítésérõl szóló versenytárgyalási hirdetményt a Fejér Megyei Hírlapban és a helyben szokásos módon teszi közzé.”

3.§
A R. egyéb rendelkezései változatlanul maradnak.

4.§
Ezen rendelet 2007. április 1-jén lép hatályba.

2.§
(1) A R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:

Tóth Dezsõ polgármester, Szörfi István jegyzõ

Kihirdetve: 2007. március 30. Szörfi István jegyzõ
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A Vas Gereben Mûvelõdési
Ház és Könyvtár hírei
Mûvelõdési ház nyitva tartás:
hétfõtõl—péntekig: 8-20 óráig,
szombaton: 8-14 óráig.
A hétvégi nyitva tartás a rendezvények
igénye szerint változhat.

„Meghagyom, szeretettel intvén mind az erdélyieket és magyarországi híveinket az egymás közt való szép egyezségre, atyafiúi
szeretetre.
Az erdélyieket, hogy Magyarországtól,
Ha más fejedelemség alatt lesznek is, el ne szakadjanak.
A magyarországiakat, hogy az erdélyieket el na taszítsák, tartsák
õket atyafiaiknak, vérüknek.”

BOCSKAI ISTVÁN INTELME

KI A MAGYAR?

Áprilisi programok
1-jén: „Szomszédolás” enyingi és szabadbattyáni mûvészeti csoportok
bemutatkozása.
4-én: Baba-mama klub.
5-én: Véradás.
11-én: Plakátkiállítás a római szerzõdés 50. évfordulója almából (könyvtár).
18-án: dr. Taubert Márta elõadása a Baba-mama klubban.
21-én: Barátság nyugdíjasklub rendezvénye.
24-én: Bérletes gyermekszínházi elõadás.
28-án: Balatonbozsoki nyugdíjasklub rendezvénye.
29-én: Rozmaring nyugdíjasklub rendezvénye.

Ki a magyar hát, cimbora?
Te, vagy én? Vagy a harmadik?
Nosza döntsük el szaporán,
Míg el nem süllyed a ladik!
Ragadjunk hát
apátot, csákányt,
Evezõt! Ebura fakó!
Így csináljuk már ezer éve,
Ez hát nekünk való!

Aztán, ha majd holt tetemünket
Kiveti a víz a partra:
Magyar leszel Te is, és is
A harmadik is mind, mind,
kit halva,
Bevert fejjel, némán, gyászban
Fektethetünk a ravatalra.
Wass Albert (1947)

„Hogy a kishalak is növekedhessenek…”
Tisztelt enyingi és környékbeli vállalkozók!

Májusi kitekintõ
Május 2-án: dr. Meláth Viola elõadása a Baba-mama klubban.
Május 12-én: majális Kabókán.

Állandó programok
Hétfõ, csütörtök: keleti harcmûvészet.
Kedd: Rozmaring nyugdíjasklub, hastánc.
Szerda: Barátság nyugdíjasklub.
Csütörtök: társastánc, Vöröskereszt foglakozásai, Balatonbozsoki nyugdíjasklub.
Utolsó szombatok: éremgyûjtõk.
További programjaink iránt érdeklõdjenek az intézményben.
Rendezvényeinkre mindenkit szeretettel várunk!

Könyvtár
Városi szavalóverseny
Az enyingi könyvtárban március 19-én lebonyolított szavalóversenyen
45 fõ versengett a meghirdetett négy kategóriában. A következõ eredmények születtek:
3-4. osztály: 1. Megáll Viktória — Török Bálint Iskola (továbbiakban:
TBI) 3. b, 2. Bagi Bojána — Tinódi Lantos Sebestyén Református Iskola
(továbbiakban: TLS) 4.o., 3. Oratovski Bianka — TLS 3. o.
5-6. osztály: 1. Szakács Alexandra — TBI 5. b, 2. Nagy Magdolna — TBI
5. b, 3. Szabó Piroska — TBI 5. b, és Kroll Vivien TBI 5. a.
7-8. osztály: 1. László Veronika — TLS 8. o., 2. Csanádi Adrienn — TBI
8. a, 3. helyezést a zsûri nem adott ki.
Gimnazisták: Sulák Tímea — Bocsor István Gimnázium (továbbiakban:
BIG) 12. b, Simon Éva — BIG 10. a, Maron Anikó — BIG 9. b és Gróf Péter F. 11. o.

Ajánló
A Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári és Szépirodalmi Szakmai Kollégiuma
támogatásával a következõ húsz folyóirat járnak könyvtárunkba: 2000,
Alföld, Bárka, Életünk, Forrás, Fórum, Hitel, Holmi, Jelenkor, Kalligram,
Kortárs, Korunk, Látó, Magyar Napló, Moldvai Magyarság, Mozgó Világ,
Mûértõ, Mûhely, Mûvelõdés, Nagyvilág, Prágai Tükör, Prae, Székelyföld, Szépirodalmi Figyelõ, Tábortûz, Tiszatáj, Új Forrás, Vigilia.
A fenti kiadványokat minden érdeklõdõ figyelmébe ajánljuk.

Szeretném figyelmükbe ajánlani a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány — rövidebb és ismertebb nevén az RVA — szolgáltatásait, amelyek néhány hete Enyingen is elérhetõek a mikro- és kisvállalkozások számára.
Enying város polgármesterének közremûködésével a Bocskai u. 4. szám
alatt Gebula Béla önkormányzati testületi tag, helyi vállalkozó ingyen biztosított számunkra irodát, ahol szerdánként 10.00—13.00 óra és 13.30—16.00
óra között állunk helyi és környékbeli ügyfeleik rendelkezésére. Ezzel együtt
persze Székesfehérváron is kereshetnek bennünket.
Legnépszerûbb szolgáltatásunk az Országos Mikrohitel Program, amely
azoknak a kezdõ- és kisvállalkozóknak kínál fejlesztési forrásokat, akik a kereskedelmi bankok számára hitelképtelenek vagy korlátozottan hitelképesek. A hitel maximális összege: 6.350.000 Ft.
Hasonló feltételekkel mûködik az RVA — Alap hitel és az RVA —
Szabad-felhasználású hitel.
Újdonságnak számít az 5.000.000 Ft-os Nõi Mikrohitel Program. Ez a hitelkonstrukció a nõk esélyegyenlõségének javítása érdekében került kialakításra, igen kedvezõ feltételekkel.
A hitelkonstrukciók kombinálhatóak egymással, egy a megkötés, hogy
összesen 15 millió forintnál nagyobb hitelösszeg nem lehet kint ugyanazon
vállalkozásnál.
Ugyancsak népszerû szolgáltatásunk az ingyenes tanácsadási program. Ennek keretében vállalkozói alapinformációktól a Céghírek és Jogtár adatbázisok használatán keresztül hitelpályázatok készítéséig több tanácsadási területen állunk ügyfeleink rendelkezésére. További szolgáltatásaink közé tartoznak a képzési programok vállalkozások számára, ezen belül speciális
célcsoportként a nõi vállalkozóknak. Képzési tevékenységünket alapvetõen
a számítástechnikai-, nyelvi- és vállalkozásfejlesztéshez kapcsolódó programjaink jellemzik. Alapítványunk gazdaságfejlesztéssel is foglalkozik, a
tevékenység fõbb területei a komplex térségfejlesztési, gazdaságfejlesztési
programok, területfejlesztési koncepciók kidolgozása.
Napjaink meglehetõsen bizonytalan mikro- és makrogazdasági helyzetében
a bemutatott szolgáltatásaink közül a kisvállalkozások feltételezhetõen elsõsorban a hitelkonstrukciók és az ezekhez kapcsolódó ingyenes tanácsadás
érdekelhetik. Amennyiben érdeklõdnek szolgáltatásaink iránt, keressenek
bennünket a megjelölt címen és idõpontokban.
Bemutatkozó levelünkkel és néhány hasznos melléklettel Enying valamennyi gazdasági társaságát megkerestük, ezért idõpont-egyeztetés végett 06 (20) 315 0347-es telefonszámon célszerû érdeklõdni. A cégeken kívül természetesen várjuk az egyéni vállalkozókat is.
„Ha szerda, akkor vállalkozói tanácsadás a Bocskai u. 4. szám alatt, Gebula
Béla irodájában.”
Tóth Attila vezetõ tanácsadó
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VISSZATEKINTÕ
Nyugdíjasblubunk eseményekben gazdag évet tudhat maga
mögött. Az elmúlt évben négy rendezvényt szerveztünk, melyeken minden alkalommal több nyugdíjasklubot láttunk vendégül. Ismét egy vidám napot töltöttünk el természetjárással egybekötve Kisgyónban. Kultúrcsoportunk az elmúlt évben több
meghívásnak tett eleget: Lepsényben a táncnapon, Polgárdiban
a nyugdíjas-találkozón, Úrhidán a falunapon, Balatonbozsokon a Pünkösdi Vigasságokon, Dégen és Mezõszentgyörgyön
nyugdíja-találkozón, Ságváron kórustalálkozón, Csopakon és
Balatonalmádiba a Bornapokon vettünk részt, melyekre a
tagok is elkísértek bennünket.
Megvalósult kirándulásaink közül a kétnapos Miskolc—Lillafüred—Eger, kirándulást, az egynaposak közül a Bakonyi,
Balatonudvar, Budapesti kirándulást említeném meg, valamint
az ausztriai és szlovákiai — Kraszna Horka és Tátra — utunkat,
melyek nagy élményt jelentettek a tagoknak.
Természetesen a múlt évben is részt vettünk a „Kor-Társ, KiMit-Tud” rendezvényen, melyen három kategóriadíj tulajdonosai lettünk.
Itt szeretném elmondani azt, hogy az idei „Kortárs Ki mit
tud?”-on klubunk négy kategóriadíjat kapott. Erre annál inkább is büszkék vagyunk, mert a megyében — Székesfehérváron kívül — egyetlen klub sem büszkélkedhet ennyi kategóriadíjjal.
Hálás köszönetünket fejezzük ki Tóth Dezsõ polgármester úrnak, aki fellépésre az autóbuszt részünkre finanszírozta, valamint Nemes Diannának a mûvelõdési ház igazgatóasszonyának, aki, felkészülésünkhöz minden segítséget megadott.
Végezetül — de nem utolsó sorban — köszönöm a tagság segítségét, aktivitását ,hogy a fenti programokat meg tudtuk valósítani, mert nélkülük ezek nem sikerültek volna.
Szép Ottóné elnök

Alba Volán Zrt. hirdetménye
Tájékoztatjuk az utazóközönséget, hogy a „49” Dombóvár—Lepsény
vasútvonal vonatpótló autóbuszai helyett 2007. április 1-jén üzemkezdettõl új autóbuszjáratokat indítunk. (A menetrend kifüggesztésre került
a mûvelõdési házban, illetve az intézmény elõtti hirdetõtáblán.)
2007. március 31-én az utolsó vonatpótló autóbusz 20.15 órakor indul
Dombóvárról Tamásiba és 21.30 órakor Lepsénybõl Mezõkomáromba.
2007. április 1-jén az elsõ járat 5.00 órakor indul Szabadhídvégrõl Lepsénybe és 3.45 órakor Tamásiból Dombóvárra.
Az autóbuszjáratokon a márciusi hónapra megváltott vasúti bérletek és
az elõvételben megváltott menetjegyek 2007. április 5-én, 24.00 óráig
érvényesek.
A márciusi hónapra megváltott vasúti bérletek és az elõvételben megváltott menetjegyek kivételével az indított a VOLÁN autóbuszjáratokon április 1-jén üzemkezdettõl a VOLÁN-díjszabás és kedvezményrendszer érvényes. Az útvonalra váltandó dolgozó bérlethez fényképes igazolvány,
tanulóbérlettel utazáshoz érvényes diákigazolvány és a VOLÁN által kiállított igazolás szükséges. A dolgozó bérlethez a fényképes igazolványt, illetve a tanuló bérlethez az igazolást az elõvételi pénztárak állítják ki.
Az autóbuszjáratok közlekedésével kapcsolatban felvilágosítást ad a forgalmi szolgálat és az elõvételi pénztár.
Székesfehérvár, autóbusz-állomás Székesfehérvár Piac tér
Tel.: 06-22/514-714 e-mail: meszoly@albavolan.hu
Alba Volán Zrt. Székesfehérvár, Börgöndi út. 14.
Tel.: 06-22/538-779 e-mail: menetrend@albavolan.hu

A balatonbozsoki posta
bezárásához
A balatonbozsoki posta bezárása kapcsán Tóth Dezsõ, Enying
város polgármestere levélben fordult a Magyar Posta Központi
Területi Igazgatóságához a településrész postájának megszüntetésével kapcsolatban, illetve levelében felajánlotta a
balatonbozsoki postai szolgáltatások esetlegesen vállalkozásban történõ mûködtetését is. A megkeresésére Bor Sándor
igazgató írásban az alábbi tájékoztatást adta:
„.. a Magyar Posta célja, hogy csakúgy, mint eddig, a jövõben is
megbízható, kiszámítható, az ügyfelei iránt elkötelezett szolgáltatóként legyen jelen a köztudatban.
A Magyar Posta a jövõjét, további sorsát meghatározó, komoly
kihívás elõtt áll, hiszen az európai uniós irányelveknek megfelelõen 2009. január 1-jétõl Magyarország is megnyitja piacát a
postai szolgáltatók elõtt. Ettõl az idõponttól piaci verseny kezdõdik a postai szolgáltatások területén is, amelynek velejárója
ma még meglévõ monopolhelyzetének automatikus megszûnése. Ha részt akarunk venni a versenyben és megtartani ügyfeleinket, versenyképessé kell válnunk, ezért meg kell újítanunk,
rugalmasabbá kell alakítanunk a jelenlegi postai szolgáltató
rendszerünket.
Ennek a folyamatnak a része az Önöket jelenleg kellemetlenül
érintõ változás.
Hangsúlyozni kívánom, hogy döntésünket kizárólag szakmai
indok, illetve egy hosszabb idõszakra kiterjedõ szakmai vizsgálat alapján hoztuk meg: forgalmi adatok, eredményességi mutatók, földrajzi elhelyezkedés, lakosságszám stb.
A Magyar Posta mindenhol, ahol változtat, azt kizárólag a hatályos magyar törvényi elõírásoknak megfelelõen teszi.
Tekintettel a város lakosságszámára a postai szolgáltatások ellátásáról és minõségi követelményeirõl szóló 79/2004 (IV. 19.)
Kormányrendelet egyetemes postai szolgáltatások területi hozzáférhetõségére vonatkozó fejezetének a Magyar Posta Zrt. az
enyingi posta üzemeltetésével eleget tesz.
A posta saját vállalkozásként történõ üzemeltetésére tett ajánlatot megköszönöm, azonban a fentebb említett okok miatt a
posta további üzemeltetését vállalkozói formában sem tudjuk
támogatni.”
Szerkesztõség

Balatonbozsokért Alapítvány
hírei
2007. március 10-én nõnapra emlékeztünk. Annak ellenére,
hogy munkanap áthelyezés volt körülbelül százan vettek részt
az ünnepségen. Tóth Dezsõ polgármester úr köszöntötte a hölgyeket, majd a Búzavirág nyugdíjasklub népdalcsokra következett. Bocsor István Gimnázium énekkara színvonalas mûsorral
kedveskedett a jelenlévõknek.
A balatonbozsoki férfiak egy szál virággal köszöntötték a megjelent hölgyeket. Mûsor után Ulrik Tamás zenéjére rophatták a
hölgyek a nõnapi táncukat.
Sajnálatos módon Balatonbozsokon megszûnt a posta,
Balatonbozsokért Alapítvány megköszönte Szalai Judit munkáját, amit évtizedek alatt végzett a település lakói érdekében.
Március 15-ére emlékeztünk Balatonbozsokon az emlékmûnél,
melyre közel hatvanan jöttek el. A megemlékezést Száraz László tartotta, szavalatok hangzottak el, Szabados Kata, Molnár
Cintia, illetve Horváth Jánosné elõadásában. Koszorút helyezett el a polgármesteri hivatal, Búzavirág nyugdíjasklub, Szirombontogató Óvoda és a Balatonbozsokért Alapítvány.

Alba Volán Zrt. Enying, Kossuth u.38. tel.:06 (22) 372 225.
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Református egyházközség hírei
Egyre inkább nyilvánvaló, hogy a hit nem
magánügy, hanem személyes döntésen
alapuló közösségi életvitel. Az õseink
példájából tudhatjuk, hogy a vallás egy
közösség közös ügye, amely segít a közösségnek és az egyénnek a nehézségei leküzdésében. A mi feladatunk: példamutató elõdeink emlékét megõrizve, gyülekezetépítõ és megtartó munkájukat folytatva, hitéletünket erõsíteni. Ez segít
hozzá bennünket az Enyingen élõ felekezetek közti jó kapcsolat kiterjesztéséhez
és felelõsségteljes gondolkodásra településünk iránt.
Lehet ez kisebb-nagyobb fizikai munka,
gyülekezeti misszió: hívogatás, egyedülállók, betegek, idõsek meglátogatása,
diakóniai szolgálat pl. a nágocsi Református Anya- és Csecsemõotthon támogatása, keresztyén felelõsség családunk
tagjaiért, gyülekezetünkért, környezetünkért.
A lelki megerõsítést szolgálják istentiszteleti alkalmaink, a kedd esti családi bibliaórák a csütörtöki tematikus esték
(17.00 óra), a gyermek istentiszteletek,
konfirmációi elõkészítõk és az ifjúsági
aktivitás. Januártól ismét tartunk Társalkodó délutánokat gyülekezetünkben
minden hónap elsõ vasárnap délután 4
órakor iskolánk dísztermében ahol kötetlen formában beszélgethetünk.
Istennek hála, hosszú évek után ismét
van beosztott lelkész gyülekezetünkben
Iván Géza személyében, akivel már többen személyesen is találkozhattak alkalmainkon.
Ifjúságunk hitben való nevelésére a gyülekezetben, iskolában és a családokban is
nagy figyelmet fordítunk, hiszen õk lesznek a jövõ reformátusai. Két hitoktató-tanító és egy lelkész végzi ezen missziói munkát az óvodai és iskolai hitoktatásban, a gyermek istentiszteleteken, a nyári
táborainkban.
Sokak véleményére támaszkodva megfogalmazódót bennünk, hogy itt az ideje saját gyülekezeti újságunk újraindításának.
A nyomtatott szó maradandóbb, mert
újra és újra elolvasható és eléri célját az
üzenet.
Fölvettük hát a több évtizeddel korábban
elengedett fonalat, és útjára indítottuk
lapunkat. Címéül a II. világháború elõtt
megjelent gyülekezeti újság címét válasz-

tottuk: Vasárnapi Levél. Másik lapelõdünk, a Hang-Szín gyülekezetünk iskolája, a Tinódi életérõl tudósította éveken át
a családokat. Ez is tovább él újságunk hasábjain. Híreket és lelki útravalót kínálunk olvasóinknak gyülekezetünk és iskolánk háza tájáról.

Tinódi Lantos Sebestyén
Református Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Oktatási
Intézmény
Most arról szeretnénk beszámolni, hogy
mi minden történt velünk a Tinódiban.
Ahogy a címbõl is kiderül, nem vagyunk
egy átlagos iskola. Ezt most nem a kivagyiság mondatja velünk, csupán az, hogy
az általános iskolai tantárgyaink mellett
még mûvészeti tárgyaink is vannak. Zene-, képzõ- és iparmûvészet, tánc és színmûvészet közül választhatunk magunknak kedvünkre valót. Az országban mi
voltunk az elsõ egyházi mûvészeti iskola,
és ennek az elsõségnek próbálunk a minõségben is megfelelni. Az általános iskolai és a mûvészeti tárgyakban egyaránt.
A tanárainknak köszönhetõ fontosabb,
idei eredményekrõl tudunk most beszámolni.
A városi szavalóversenyen Oratovski Bianka (3. o.) III. helyezést, Bagi Bojána (4.
o.) II. helyezést, László Veronika (7. o.) I.
helyezést értek el. A mezõkomáromi Dr.
Entz Géza Általános Iskola tanulmányi
versenyén László Veronika II. helyezést
ért el szavalásával. A Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia tanulmányi
versenyein Szabó Dorottya és Kõrözsi
Patrik környezõ világ tantárgyból arany,
Pap Martin matematikából ezüst és
Mácsár Lilla szintén matekból bronz minõsítést kapott. Négy diákunk focizik a
város csapatában. Az idei tornagyõzelmek mellett Gergye Krisztián kétszer is
gólkirályi címet szerzett (Enyingen és
Siófokon).

Március 15-én mi hívtuk versenyezni a
környék iskoláit, mert minden évben
ezen a napon rendezzük népdaléneklõ
versenyünket. Most Balatonalmádiról,
Csajágról, Dégrõl, Lajoskomáromból,
Mezõszilasról valamint az enyingi Török
Bálint iskolából jöttek, összesen huszonhét szólóénekes és két duó. Iskolánk adta
idén a március 15.-ei városi ünnepség
mûsorát mely hangvételében nagymértékben eltért a megszokott ünnepi mûsoroktól. Az elismerés, amit kaptak diákjaink, mutatja a felkészítõ tanárok Chikány
Gergely, Egervári György és Paár Tibor
elgondolásának helyességét. Két hétre rá
pedig ismét mi utaztunk, pontosabban a
Tinódi Lencse néptánc-csoportja. Az Európai Unió 50. születésnapjára az elsõ
uniós államok egyikébõl, Németországból hívtak minket fellépni. Március
23-25. között a Passau melletti Vilshofenben voltunk, ahonnan az ottani
zeneiskola „Európai Uniós Partnerkapcsolat” oklevelét hoztuk haza (a virágokat az öltözõnkben hagytuk).
Most érkezett a meghívás a Károli Gáspár Református Egyetem tanító- hitoktató- kántorképzõ karától. E szerint a kar
kulturális programjának megnyitó mûsorát várják iskolánktól április 25-én,
Nagykörösön.
Készülünk a Tinódi 11. születésnapjára,
melyet hagyományainknak megfelelõen
óriási néptáncos találkozóval fogunk
megünnepelni április 30-án.

De nemcsak versenyzünk, hanem például, farsangolunk is. Minden évben az osztályfarsangok házkoncerttel járnak
együtt. Az idén a Mézga család fõcímzenéjének dallamával indítottak a fúvósaink, és felejthetetlen volt Kató Balázs tanár úr önálló száma a Kiskakas l’art pour
l’art gyémántfélkrajcárával.

DR. ÚJHELYI JÁNOS ÁLLATORVOS

BÁRMIKOR HÍVHATÓ

Ügyfélfogadás: kedd: 8.30-12.00, szerda: 8.30-17.30,
csütörtök: 8.30-12.00, péntek: 8.30-13.00 óra.
Telefonon történõ egyeztetés esetén más idõpontokban
is állok rendelkezésükre.
Telefon: 06 (30) 3581 532; e-mail: ; web: www.drp.hu

Telefon: 06 (70) 275 1515
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B o c s o r-n a p o k — 2007. március 7-14.
A Bocsor-napok rendezvénysorozata hagyományteremtõ szándékkal 2003-ban indult. Azóta minden évben újabb és
újabb ötletekkel színesítik és teszik vonzóvá az iskola névadójáról elnevezett programsorozatot. Március 7. és 14. közötti
napokon a tanítást követõen számos rendezvényen próbálhatták ki ügyességüket, és tudásukat, a „bocsoros” diákok. A
jó hangulatú már-már fergeteges programokon önfeledten játszottak, versenyeztek a diákok és tanárok együtt. A
Bocsor-hetet az „Emlékezzünk március 15-re!” vetélkedõ zárta le.

A LAKÁSMAFFIÁRÓL
Amikor meghalljuk azt a fogalmat, hogy
lakásmaffia, akkor mire is kell gondolnunk?
Olyan ingatlancsalásokról, amikor kisebb bûnszövetségek vagy egyéni elkövetõk, esetenként korrupt közhivatalnokok, ügyvédek, álvevõk segítségével hamisított közokiratok felhasználásával (amelyek ugyan formailag kifogástalanok) nehéz helyzetbe került embereket fosztanak meg lakóingatlanukhoz fûzõdõ tulajdonjogtól.
Egyes vagyontárgyaink annál nagyobb
veszélyben vannak, minél értékesebbek,
minél könnyebben vagy minél kisebb
kockázat nélkül megszerezhetõk.
Nem feledkezhetünk meg arról a tényrõl
sem, hogy mi lakástulajdonosok mennyire, milyen mértékben könnyítjük meg a
csalók dolgát és válunk hajléktalan áldozattá.
A lakáscsalások régóta léteznek csak manapság nagyobb a szervezettsége.
A bûncselekmények szervezõi általában
„dörzsölt” bûnözõk, akik között találunk:

írástudatlan felhajtókat, ingatlanközvetítõket, jómódú befektetõket, ügyvédeket.
Ezek az emberek tisztában vannak a
jogalkotás gyenge pontjaival.
A lakásmaffia célja a haszonszerzés. A
megszerzett ingatlanokat általában értékesítik, de van olyan eset is, hogy beköltöznek és a régi tulajdonost kiteszik az utcára vagy esetleg alkalmazzák õket
valamiféle fizikai munkára.
A lakásmaffia emberei fõleg azokat veszik célba, akik egyedül laknak, elváltak,
öregek, özvegyek, lecsúsztak, anyagi gondokkal küzdenek és nincs rokonuk, hozzátartozójuk, így kirekesztettnek érzik
magukat a társadalomból. Mivel minden
ember szeretetre vágyik, így ezek az emberek is. Ebben a helyzetben sokkal
könnyebb befolyásolni õket. A lakásmaffia pont ezt használja ki.
Például nézzük meg egy idõsödõ egyedülálló férfi helyzetét. Eltartási szerzõdést kötnek vele cserébe hetente háromszor meglátogatják, visznek neki enni,
mosnak rá, így a férfi úgy érzi az emberek
törõdnek vele. Pedig ezeket az embere-
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ket nem a férfi lelkiállapota érdekli, hanem az õ tulajdonában lévõ ingatlan.
Már említettem, hogy a lakásmaffiának
kiépített hálózata van, így õk már tudták,
hogy a férfinak nincs senkije. Olyan ingatlanok nem érdeklik õket, aminek több
tulajdonosa van.
A másik veszélyben a lecsúszott sokszor a
pohár fenekére nézõ egyedülállók vannak.
Õk egy bódult állapotukban olyat is aláírhatnak, amiben éppen eladják saját fejük
fölül a házukat.
Ezért kérem e kisváros lakóit arra, hogy
figyeljünk embertársainkra, mert soha
nem tudni mit hoz még a jövõ és ki, milyen helyzetbe kerül az életben.
Járjunk nyitott szemmel, törõdjünk legalább annyira szomszédainkkal, ismerõseinkkel, hogy ismerõseinkkel, hogy pl.
eddig nem látogatta senki õket és egyszer
csak „szeretõ” gondoskodás veszi körül e
mögött nincs e valami hátsószándék.
Fel lehet tenni a kérdést: most még lecsúszott, egyedülálló embereket vesz célba a
lakásmaffia, de mi lesz, akkor ha elhatalmasodik és már erõszakkal is eléri célját?
Nagy István, Balatonbozsok
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