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ÁLLÁSPÁLYÁZATOK
Enying Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a koráb-
bi pályázati eljárások eredménytelensége miatt ismételten
védõnõi álláspályázatot írt ki.
A 2008. augusztus 4. napjától meghirdetett védõnõi adminiszt-
rátori állásra kiírt pályázatot a testület eredménytelennek nyil-
vánította, mert a pályázó részére lakhatási támogatást, szolgá-
lati lakást biztosítani nem állt módjában, ezért a pályázó vissza-
lépett.
A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal törvé-
nyességi felhívásának eleget téve a testület pályázatot írt ki al-
jegyzõi munkakör betöltésére.
A Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola ma-
gasabb vezetõi feladatainak ellátására – a korábbi eljárás ered-
ménytelensége miatt – ismételten pályázatot írt ki az önkor-
mányzat. A pályázati kiírások megtekinthetõk a
www.kozigallas.gov.hu honlapon. (Az egyes pályázati kiírások
megjelenési ideje eltérõ!)

Kábeltelevízió és távközlési hálózat

Az EUROCABLE Kft. kábeltelevízió és távközlési hálózat ki-
építésére irányuló kérelmét a képviselõ-testület elutasította.
Méreg János, az Enying TV tulajdonosa a hálózat kiépítését
tervezi Balatonbozsok városrészben legfeljebb egy éven belül
részben önerõbõl, részben pályázati forrásból. A kábeltelevízi-
óval nem rendelkezõ településrészeken élõk kérésének eleget
téve dvd-n továbbra is eljuttatja az Enyingi TV adásait az érin-
tett városrészekbe.

Kongsberg Interior Systems Kft. beruházása

Enying Város Önkormányzatának képviselõ-testülete támo-
gatja a Kongsberg Interior Systems Kft. beruházási elképzelé-
seit, ezért felkérte a polgármestert a Marosi utca útburkolatá-
nak helyreállítása, fenntartási jellegû munkák folyamatos ellá-
tása, közlekedési területek megvilágítása érdekében vegye fel a
kapcsolatot a közutak kezelõivel, az illetékes közmûszolgálta-
tóval; szorgalmazza a Marosi utcai leromlott lakóterület felszá-
molását, valamint a telephelyre vezetõ kerékpár- és gyalogút
megvalósítását; a munkaerõ-igény kielégítése érdekében lép-
jen kapcsolatba a Fejér Megyei Munkaügyi Központ enyingi ki-
rendeltségével.

Enyingi mentõállomás

Az Országos Mentõszolgálat enyingi mentõállomásának kiala-
kítása hamarosan befejezõdik, így a testület ismételten megvi-
tatta a mentõszolgálat korábbi, állomás berendezésének támo-

gatására irányuló kérelmét. A képviselõ-testület március hó-
napban már döntött elvi támogatásáról, melyet újratárgyalva
most nevesítette a támogatás konkrét összegét, így Enying Vá-
ros Önkormányzata 400.000,- Ft-tal járul hozzá a mentõállo-
más berendezéséhez.

Oktatási, nevelési intézmények

A Szirombontogató Óvoda vezetõje elkészítette az intézmény
szakmai beszámolóját, melyet a képviselõ-testület elfogadott.
A beszámoló megtekinthetõ a városi könyvtárban, illetve a pol-
gármesteri hivatal titkárságán.
A Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola ve-
zetõjét felkérte a testület az intézmény alapdokumentumainak
elkészítésére. 2008. szeptember 30. napjáig elkészül a Szerveze-
ti és Mûködési Szabályzat, a Házirend, az Intézményi Minõség-
irányítási Program, valamint a Pedagógiai Program. Ez utóbbi
véleményezésére közoktatási szakértõt kért fel a testület.

Pénzügyi döntések

Enying Város Önkormányzatának képviselõ-testülete elfogad-
ta a 2008. évi költségvetés I. féléves teljesítésérõl készült beszá-
molót, mely megtekinthetõ a városi könyvtárban illetve a pol-
gármesteri hivatal titkárságán.

ÖNKORMÁNYZAT

8130 Enying, Kossuth u. 26., tel./fax: 22/372-002

Polgármesteri fogadóórák idõpontjai
Hétfõnként, 14-16 óráig.

2008. szeptember 22. Enying – polgármesteri hivatal
2008. szeptember 29. Alsótekeres – irodaház
2008. október 6. Balatonbozsok – civil ház
2008. október 13. Enying – polgármesteri hivatal
2008. október 20. Kabókapuszta – mûvelõdési ház
2008. október 27. Enying – polgármesteri hivatal

Tóth Dezsõ polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Városunkért Közalapítvány (8130 Enying, Kossuth u. 26.)
kuratóriumi elnöksége, az alapító okiratban megfogalma-
zott célokkal összhangban pályázatot ír ki Enying város köz-
igazgatási területén mûködõ nevelési, oktatási, szociális és
közmûvelõdési intézmények, különbözõ egyesületek, illetve
civil szervezetek számára, tevékenységük, feladataik ellátá-
sához szükséges anyagi források egy részének biztosítása
érdekében.

Pályázni lehet Enying városban a betegség megelõzõ és gyó-
gyító, az idegenforgalmi szerepkört erõsítõ, a kulturális és
oktatási ellátást segítõ, a sportot támogató, illetve tudomá-
nyos, kutató környezetvédelmi, természetvédelmi, gyermek-
és ifjúságvédelmi munka, valamint a közrend, közbiztonság
védelmének elõmozdítását, az euroatlanti integrációból fa-
kadó helyi feladatok elõsegítését szolgáló tevékenység céljá-
ból.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. szeptember
30. és folyamatos. A pályázatok benyújtásának helye, címe:
8130 Enying, Török B. u. 61. A pályázatok elbírálásának ha-
tárideje: 2008. október 10., illetve folyamatos. A pályázattal
kapcsolatban érdeklõdni a 06-30/ 500-7331-es telefonszá-
mom lehet.

Városunkért Közalapítvány kuratórium elnöksége
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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 vál-
tozhat.

Szeptemberi programok
13. Osztálytalálkozó
20. Szüreti mulatság
27.,28. Festménykiállítás és -vásár

Októberi kitekintõ
4. Osztálytalálkozó
9. Götz Anna és Rubold Ödön estje
11. Kulturális szomszédolás

Szabadbattyánban
Állandó programok:

Kedd, csütörtök: keleti harcmûvészet
Kedd: Rozmaring nyugdíjasklub
Szerda: Barátság nyugdíjasklub
Csütörtök: Vöröskereszt foglalkozásai

Balatonbozsoki nyugdíjasklub
Péntek: társastánc
Utolsó szombatok: éremgyûjtõk
További programjaink iránt érdeklõdjenek az intézményben.
Rendezvényeinkre mindenkit szeretettel várunk.

Néhány gondolat az idei augusztus 20-áról

Elsõsorban szeretnék köszönetet mondani Botos Sándor kép-
viselõ úrnak és segítõinek, akik a pörkölteket elkészítették, a Si-
mon pékségnek, aki a kenyeret biztosította, és természetesen a
Barátság nyugdíjasklub tagjainak, akik a Barátok közt sorozat
szereplõinek fõzéséhez nyújtottak segítséget.
Engedjék meg, hogy az eddigi gyakorlattól eltérõen, néhány
gondolatot fûzzek a délutáni, az ország legnépszerûbb soroza-
tának szereplõi által nyújtott mûsorhoz.
Eredetileg egészen más terveim voltak a délutáni programmal
kapcsolatban, azonban egy szakmai beszélgetés alkalmával az
egyik megyénkben lévõ település mûvelõdési házának vezetõje
nagy lelkesedéssel ajánlotta ezt a mûsort, amelyet aztán gyanút-
lanul és látatlanban megrendeltünk. Mára azt mondom, nem
kellett volna. Engem, és gondolom Önök közül is sokakat elke-
serít, amikor valaki(k) azt gondolja(ák), hogy az évtizedes, so-
kak által nézett sorozat híre, neve, illetve az abban való szerep-
lés elegendõ egy színvonalas, de legalábbis élvezhetõ produkci-
óhoz. Innen is üzenem, hogy nem elég. Illik és kell(!) a közönsé-
get tisztelni. A néhány operetten kívül a „mûsor” nézhetetlen és

élvezhetetlen volt. (Ennél durvább jelzõket ezeken az oldala-
kon nem szeretnék használni.) Azt hiszem, akik ott voltak, ha-
sonlókat éreztek és gondoltak. Bár az, hogy egy szereplõ ho-
gyan viselkedik a színpadon, milyen produkciót nyújt, egyetlen
településen sem a szervezõk hibája, én mindazoktól, akik csaló-
dást éreztek, mert nem ezt várták, ezúton is elnézést kérek.
Remélem, hogy az esti mûsorok és a tûzijáték mindenkit
kárpótolt a rosszul sikerült délutánért.
Igyekezni fogunk, hogy ez ne fordulhasson elõ többet.

Nemes Diána igazgató

Könyvtári elõzetes

2008 õszén ismét sor kerül a – több mint 10 éves múltra visszate-
kintõ – „Könyvtárak összefogása a társadalomért” országos
rendezvénysorozatra az Informatikai és Könyvtári Szövetség
szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.
Október 7-12. között a könyvtárak igyekeznek a társadalom
minden korosztályának figyelmét ráirányítani az olvasásra.
A programsorozat középpontjában idén is a Könyves Vasárnap
áll, október 12-én. A könyvtárak rendkívüli nyitva tartással és
különféle programokkal várják az érdeklõdõket!
Az idei programsorozat törekvéseinek lényegét az alábbi két
szlogenben lehetne összegezni:
„Nekünk bejössz, ha a könyvtárba bejössz!” és „Szeretem a
könyvtáram!”
Az enyingi városi könyvár várhatóan az alábbi programokkal

kapcsolódik az országos rendezvénysorozathoz:
„Mesés akadályverseny” alsósoknak a reneszánsz év jegyében;
„Ép testben ép lélek” – vetélkedõ az egészséges életmódról fel-
sõ tagozatos diákoknak;
„A mi Sütõ Andrásunk” – Götz Anna és Rubold Ödön vallomá-
sa a költõrõl;
Vendégünk Sohonyai Edit írónõ. Téma: Pár- és társas kapcso-
latok tinédzserkorban. A találkozásra elsõsorban a 7-8. osztá-
lyos és a gimnazista diákokat várjuk.
Könyves vasárnapi rendkívüli nyitva tartás (8-12), valamint
„mesedélelõtt”.
Elõreláthatólag valamennyi rendezvényünk a mûvelõdési
házban lesz.
A fentieken kívül csatlakozunk az országos „babaolvashow”-
hoz, valamint a megyénkben zajló internetes vetélkedõhöz.
Programjainkról részletes tájékoztatást plakátokon és a kábel
televízióban fogunk nyújtani, de lehet érdeklõdni telefonon
vagy a könyvtárban személyesen is.
Rendezvényeinkre minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
A 4. oldalon Götz Anna és Rubold Ödön estjének ismertetõjét
olvashatják.

A jótékonysági magyar nótaestrõl
A Jó Isten is letekintett ránk csillag sze-
mével, mert több mint egy hét után végre
kisütött a nap, és a kellemes nyári estén
örülhettünk a szép magyar muzsikának
és a hagyományõrzõ kistérségi táncosok
szemet, szívet gyönyörködtetõ táncának.
A Batthyány-kastély kertjében megren-
dezett magyar nótaest nem jöhetett volna
létre a mûvelõdési ház vezetõjének támo-
gatása és a szponzorok segítsége nélkül.
Nagy tisztelettel megköszönöm Gebula
Béla Ákos önkormányzati képviselõnek,
Varga József építési vállalkozónak, Bíró
Attila önkormányzati képviselõnek,

Tóth Dezsõ Enying város polgármester-
ének, Mátyásné Rózsás Anikó vállalko-
zónak, Simon Imréné vállalkozónak,
Venczel Zita önkormányzati képviselõ-
nek, Tóth György vállalkozónak, Szabó
Attiláné gyógyszerésznek, a Kroll családi
vállalkozásnak, ifj. Tóth Tibor vállalko-
zónak, Sándor Szabolcs vállalkozónak és
a városi tévének az anyagi támogatást.

Továbbá tisztelettel megköszönöm a
Wanderer pékségnek a finom pogácsát,
amit a fellépõknek ajánlottak fel, Kató
Balázsnak a fellépõknek erre az alkalom-
ra készített ajándékát, és köszönöm Ba-

rabicsné asszonynak a színpad díszítésé-
hez nyújtott segítségét, a gyönyörû tuja-
fákat és csodaszép rózsafákat.
És végül, de nem utolsó sorban köszö-
nöm a fellépõ énekeseknek, hogy elfo-
gadták felkérésemet, és minden tisztelet-
díj nélkül eljöttek Enyingre, szórakoztat-
ták a tisztelt közönséget.
A jótékonysági est bevételét hagyomány-
õrzõ munkájukért az Enyingen mûködõ
Rozmaring nyugdíjasklub, a Barátság
nyugdíjasklub és a balatonbozsoki Búza-
virág nyugdíjasklub kapták meg.

Pereszteginé Somogyi Krisztina
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Rövid hírek az Enyingi Római
Katolikus Egyházközség életébõl

Egyházmegyénk augusztus végén papi találkozót hirdetett
Bodajkon, melynek kiemelkedõ eseménye volt a Prohászka
imaszövetség elindítása. Spányi Antal megyés fõpásztor meghí-
vott mindenkit az imaszövetségbe, aki szívén viseli a papi hiva-
tás fontosságát. Bárki jelentkezhet, aki vállalja, hogy naponta
elmond egy imát a papokért, hetente negyedórányi szentség-
imádást végez vagy ugyanennyi idõben olvassa a Szentírást, le-
hetõsége szerint anyagilag is támogatja a papképzést, illetve
vállalja, hogy az Imaszövetség tagjaként részt vesz az évente
megtartott Prohászka püspök születésének évfordulójához
(október 10.) kapcsolódó ünnepi szentmisén a székesfehérvári
Prohászka emléktemplomban. Aki szeretne csatlakozni ehhez
a kezdeményezéshez, a plébánián vagy az Egyházmegyei Hiva-
talon keresztül teheti meg.
Ötödszörre tartott Egyházmegyei Látónapot a Székesfehérvári
Püspökség szeptember 6-án Székesfehérváron a Szent István
Mûvelõdési Házban. A találkozó a „Hivatások ébresztése” cí-
met viselte. Az egyházmegye papsága, a családközösségek kép-
viselõi, az ifjúsági csoportok képviselõi, a világi lelkipásztori
munkatársak és a hitoktatók együtt gondolkodva keresték a lel-
kipásztori, családi és oktatási intézményi lehetõségeket a papi
hivatások ébresztésében.
Szeptember 13-án és 14-én volt az egyházmegye hagyományos
bodajki zarándoklata, amelyre zarándokokat és engesztelõket
vártak az egész egyházmegye területérõl. A programban közös
keresztúton, szentmisén, körmeneten és virrasztáson vehettek
részt az érdeklõdõk.

Szeptember 14-én volt templomunkban a tanévkezdõ Veni
sancte (Szentlelket hívó) szentmise. Külön szeretettel vártuk
erre a misére a diákokat, akik magukkal hozhatták és az oltár
elé helyezhették néhány tankönyvüket, így kérve a Szentlélek
segítségét tanulmányi munkájukra.
A nemrég megnyitott új tanévben is lehetõsége nyílik a katoli-
kus családoknak, hogy gyermekeik ismereteit a katolikus hitrõl
elmélyítsék. A Tinódi Lantos Sebestyén Református Iskolában
a tanítási órák között szerepelnek az órarendben a hittanórák.
A Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola ta-
nulói számára a plébánián szervezünk hittanórákat. Kérjük
azokat a szülõket, akik gyermeküket hittanra szeretnék beírat-
ni, jelentkezzenek a plébánián.

Szeptember 27-én, szombaton az enyingi templomban és templom-
kertben családi napot szervezünk. Levente Péter és Döbrentey Ildikó
mûvészházaspár is vendégünk lesz. A mûvészek gyermekprogram-
mal is készülnek, de a felnõttek számára is tanulságos tanúságtéte-
lüket is meghallgathatjuk. A részletes programról bõvebben a kihe-
lyezett plakátokról lehet majd tájékozódni. Szeretettel hívjuk a
családokat!

A plébániahivatal elérhetõségei:(06-22) 372-111 (üzenetrögzí-
tõ és fax); (06-30) 699-01-93 (Németh Györgyi irodai munka-
társ); (06-30) 628-16-11 (Dózsa István plébános);
dozsaistvan@gmail.com (e-mail). Az enyingi plébániai hivatal
munkanapokon 8-tól 15 óráig tart nyitva.

A mi Sütõ Andrásunk
„A példát élni és éltetni kell…”

(Advent a Hargitán)
Az elõadásról így vall Götz Anna és Rubold Ödön:
„Estünk szerény kísérlet a fenti mottóban foglaltak megvaló-
sítására. Németh László és Illyés Gyula szellemi örökösét;
egyik legnagyobb drámaírónkat; a magyar nyelv szerelmesét
és felsõfokú mûvelõjét; az érzékeny, alapos és nagy tudású
közírót; tûnõdõ mûvészembert és harcos közéleti embert sze-
retnénk a színpad nagyítója alá helyezni. Õ maga volt a dráma:
tartásával, elhivatottságával, igazságérzetével, bátor magatar-
tásával, humorával, bevallott esendõségével, és azzal a ma-
napság ritka emberi alapértékkel, hogy szó és tett nála mindig
azonos volt…
Személyes ihletésû válogatásunk két színész vallomása a sze-
retett, tisztelt mûvészemberrõl. Mi is csodáltuk tiszta gondo-
latait, barátságos lényét. A vele eltöltött órák, percek, találko-
zások emlékét pedig szívünkben õrizzük. A mûsort „Az ugató
madár”, az „Advent a Hargitán”, a „Csillag a máglyán” címû
drámáiból; és a „Nagyenyedi fügevirág”, az „Anyám könnyû
álmot ígér”, az „Engedjétek hozzám jönni a szavakat” és a
„Szemet szóért” címû könyveibõl válogattuk.
„Nem létezik sem törvény, sem törvénytelenség. Egyedül a
Helyzet létezik.” – mondja a Hitnyomozó, Csillag a máglyán
címû drámájában. Sütõ András szinte teljes életét ilyen drá-
mai vibrálásban élte, alkotta, küzdötte végig, fájdalmas
eltávoztáig. Szeretetünk és a serkentõ bíztatás mellett, az a
vágy is szülte mûsorunkat, hogy éljen SütõAndrás!

A jeleneteket, novella- és írásrészleteket összeállította és elõ-
adja:

Götz Anna és Rubold Ödön
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Évkezdés az óvodában
Az óvodai beszoktatás életkortól függetlenül nehézséget okoz-
hat, ezért érdemes a szeptemberi hetekben a kisgyermek be-
szoktatására figyelni. Az óvodánkban is megtalálható vegyes
életkorú csoportok ezt a beszoktatási folyamatot megkönnyítik
a gyermek és a szülõ számára is. Az elsõ napok tapasztalatai
mutatják, hogy a gyermekeknél sokkal zökkenõmentesebb a
beilleszkedés. Lehetõséget biztosítottunk – bizonyos korlátok
figyelembevételével – barátok, testvérek, rokonok egy csoport-
ba kerülésére, és segíti a beszoktatást az is, hogy a gyerekek el-
hozhatják valamelyik otthoni kedvencüket, egy kis darabot ma-
gukkal hozva a megszokott otthon melegébõl is. A beszoktatás
menete óvodánként eltérõ volt, de az azért elmondható, hogy
mindenhol egy nyitott nappal, napokkal kezdõdött, amikor a
gyerekek szüleikkel, a bölcsõdések gondozójukkal közösen
tölthettek el egy bizonyos idõt az óvoda területén. Ezalatt volt
idõ megismerkedni az épülettel, az udvarral, játszószerekkel, az
óvó nénikkel és a dadusokkal.

Az itt dolgozók szeretettel várták a leendõ és régi ovisaikat.
Szakértelmükön és szeretetükön kívül megtettek mindent a
gyermekek fogadásához szükséges feltételek megteremtésé-
hez.

Az idei év indítására befejezõdött minden csoportban az aszta-
lok és székek cseréje, amit az ALCOA nemzetközi pályázatá-
nak segítségével valósíthatott meg az óvoda. Itt kell megkö-
szönnöm a helyi vállalkozóknak és minden szülõnek, akik folya-

matosan segítették kisebb-nagyobb hozzájárulással az óvoda
csoportjainak felszerelését.

Folytattuk az óvoda udvari játékainak cseréjét. Mivel a „Fõz-
zünk játszóteret” pályázat elsõ részén nem segített bennünket a
szerencse, a második részben a többi városhoz képest kevés kó-
dot juttattunk el, a városnak nem „nyertünk” játszóteret. Így
nagyon fontosnak tartjuk az óvodaudvarok játszótereinek ki-
építését.

Nagyobb karbantartás a balatonbozsoki óvodában és a Kossuth
utcai óvodában volt.

A balatonbozsoki óvoda külsõ vakolásában, a Kossuth utcai
óvoda parkettacsiszolásában igényes és alapos munkát végez-
tek a Szolgáltató Intézmény dolgozói. A balatonbozsoki épület
kisebb javítását, az ablakok átfestését óvónõink és dajkáink vé-
gezték. Az együtt dolgozás eredményeként tiszta és kellemes
környezetben fogadták minden csoportban a gyermekeket.

Tolnai Zsuzsanna óvodavezetõ

Szirombontogató Óvoda
pályázatot hirdet

2 fõ óvodapedagógus
határozott idejû
munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. október 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Tolnai Zsuzsanna óvodavezetõ nyújt, a 06-22/372-062-es te-
lefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Szirombontogató Óvoda címé-
re történõ megküldésével (8130 Enying, Vas Gereben utca
1.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban sze-
replõ azonosító számot: 121-2/2008, valamint a munkakör
megnevezését: óvodapedagógus.
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Tisztelt Olvasók!
Az augusztusi hónap igen változatos volt az enyingi rendõrök
életében. Több olyan intézkedést, intézkedésfolyamatot kellett
végrehajtanunk, amely kisebb-nagyobb eredményeket hozott a
számunkra. Több alkalommal leírtam már az újság hasábjain,
hogy milyen szankciókat helyeztem kilátásba az õrs területén ta-
lálható 7. számú fõút mellett bájaikat áruló hölgyeknek. Bizony
a többszöri figyelmeztetés, szabálysértési feljelentés és elõállí-
tás ellenére akadt egy olyan hölgy, akivel szemben a szabálysér-
tési õrizet jogintézményét kellett alkalmaznunk, melynek kö-
szönhetõen 72 óráig a veszprémi rendõrségi fogda vendégszere-
tetét élvezhette. Véleményem szerint az ilyen jellegû cselekmé-
nyek ugyan kisebb fokban veszélyesek a társadalomra, mint a
betörések és egyéb úgymond köztörvényes bûncselekmények
elkövetése, de semmiképpen nem maradhatnak szankcionálás
nélkül. A jövõre való tekintettel ismételten megígérhetem, hogy
az ilyen prostitúciós cselekmények megfékezése, megelõzése,
kiszûrése érdekében minden törvényes eszközt bevetünk.
Sajnos több olyan betöréses lopás is történt megint a városunk
területén, ahol nagyobb értékben arany ékszerek és készpénz
tûnt el. Az ilyen esetekben az elkövetõk minden alkalommal do-
log elleni erõszakkal jutottak be az épületekbe, és ott kisebb-na-
gyobb kutatás, forgatás után megtalálták a keresett értékeket. A
minap történt az az eset is, amikor az egyik élelmiszerbolthoz

árut szállító cég gépkocsivezetõje hagyta
benn a teherautó utasfülkéjében a napi be-
vételt, amely nem kevesebb mint 2,1 millió
forint volt. Az ismeretlen elkövetõ a gépko-
csi ablakának betörését követõen tulajdoní-
totta el a pénzt. A gépkocsi vezetõje megtet-
te a feljelentését az esettel kapcsolatban is-
meretlen tettes ellen.
A hónap utolsó napjaiban sikeres akciót hajtottak végre a helyi
nyomozók, amikor is az egyik fémhulladék átvételére szakoso-
dott vállalkozás telephelyén négy darab lopott gépkocsironcs
került lefoglalásra. Az eljárást ezen ügyben a Székesfehérvári
Rendõrkapitányság Nyomozó Osztálya folytatja tovább.
Augusztusban több személlyel szemben indítottunk eljárást ká-
bítószeres bûncselekmények elkövetése miatt, melyben nagy
erõket mozgattunk meg. Egyszerre több helyen folytattunk le
házkutatásokat, lefoglalásokat. Ezen eljárás is átkerült Székes-
fehérvárra hatáskör hiányában.
A szeptemberi hónap végén vagy az októberi hónap elején a ter-
vek szerint az enyingi illetve a polgárdi rendõrõrs kap egy léze-
res sebességmérõ készüléket, melyet a két õrs illetékességi terü-
letén fogunk használni, alkalmazni napi rendszerességgel. Ké-
rem Önöket, hogy szíveskedjenek mindennek megfelelõen na-
gyobb körültekintéssel és a jogszabályban megfogalmazottak
szerint közlekedni.

Tisztelettel: Angyal Gábor r. százados õrsparancsnok

Hírek a Török Bálint Vadásztársaság életébõl
Több éves hagyománynak megfelelõen 2008. augusztus 2-án is-
mét megrendezte társaságunk a koronglövész-versenyt, melyre
a soponyai lõtéren került sor, 16 fõ vadásztárs részvételével.
A 2007. évben ifj. Lacza Ferenc végleg elnyerte a vándorkupát,
ugyanis három egymást követõ évben õ léphetett fel a dobogó
legmagasabb fokára elsõ helyezettként.
Így ebben az évben új kupa került átadásra.
Az új vándorkupát, valamint az elsõ három helyezettnek járó ér-
met Magyar Csaba vadásztárs ajánlotta fel.
A 2008. évi versenyt ismét ifj. Lacza Ferenc nyerte el, majd õt
követte holtversenyben Magyar László és Tóth Péter – köztük a
verseny szétlövéssel dõlt el.

A 2008. évi koronglövész-verseny végeredménye:

I. helyezett ifj. Lacza Ferenc 25 lövésbõl 20 találattal
II. helyezett Magyar László 25 lövésbõl 19 találattal
III. helyezett Tóth Péter 25 lövésbõl 19 találattal
A további helyezettek, illetve
minden résztvevõ vadásztárs
kerámia plakettet kapott em-
lékül. (Szintén felajánlásból.)
A díjkiosztás után közösen el-
fogyasztottuk Somogyi Gyula
és kedves felesége által készí-
tett õzpörköltet.
Ebéd után ki-ki kedve szerint
még gyakorolhatott, lehetõ-
sége volt javítani a „lõtudo-
mányán.”
Az elmúlt évekhez hasonlóan
az idei koronglövész-verse-
nyünk is jó hangulatban zá-
rult.
Úgy búcsúztunk el egymástól,
hogy „Jövõre ugyanitt!”

Gál Balázs tb-tag
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A Tinódi Lantos Sebestyén Református
Általános Iskola és Alapfokú

Mûvészetoktatási Intézmény hírei
Tanévnyitó

istentisztelet
keretében kezdtük el a 2008/2009-es tan-
évet, melyet a református templomban
tartottunk augusztus 31-én, vasárnap dé-
lután. Az ünnepi istentiszteleten na-
gyobb diákjaink mellett az új elsõsök is
kedveskedtek nekünk versekkel, amiket
az óvónénik tanítottak meg nekik.
A tanévnyitó istentisztelet megnyitó be-
szédében Szabó Szilárd, iskolánk új igaz-
gatója, elbúcsúzott a Tinódi korábbi
munkatársaitól, elõdjétõl, Hajdú Zoltán
iskola alapító igazgatótól és feleségétõl,
Hajdú Éva oktatás-szervezõtõl, Egervári
György drámatanártól, Paár Tibor nép-
tánctanártól és Latzin Anikó angoltanár-
tól. Ezt követõen köszöntötte az újonnan
érkezett pedagógusokat, Kiss Gábor
néptánctanárt, Pálmai György kémia-in-
formatika tanárt, Takács Tünde dráma-
tanárt és Thomson Anita angoltanárt.

Az Enyingi
Török Bálint Napok

hagyományos programsorozata idén sem
marad el: szeptember 13-án, szombat
reggel 9 órára várjuk szeretettel az érdek-
lõdõ diákokat és szüleiket. 9 órától
Enyingi Török Bálint elsõ magyarországi
köztéri szobra mellõl hirdeti a térzene a
program kezdetét. Ezt követõen rajtol az
„Emlékfutás a hajdani földvár körül”,
melyre két korcsoportban lehet nevezni
Müller Gábor testnevelõ tanárnál. A két
korcsoport: 5. és 6. osztályosok (külön lá-
nyok és fiúk), valamint 7., 8. osztályosok
(külön lányok és fiúk). A futás mellett a
korábbi évek megszokott kézmûves és
ügyességi játékai, lovas- és kutyabemuta-
tó, és sok más program várja vendégein-
ket.

LEKNER KEGYELET

Temetkezési Szolgáltató Kft.

7000 Sárbogárd, Ady E. út 160/c.

ÉJJEL-NAPPALI
ÜGYELET

Telefon: 06 (30) 435 9021
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INTER OPTIKA FOTÓ ENYINGEN
Enying, Kossuth u. 45. (az OTP mellett)

Tel.: 22/372-553, 30-693-07-17
Nyitva: hétfõtõl péntekig, 8.00-17.00-ig, szombaton: 8.00-12.00-ig

INGYENES KOMPUTERES
LÁTÁSVIZSGÁLAT

(SZEMÜVEG MEGRENDELÉS ESETÉN)

Bejelentkezés:
22/372-553, 30-693-07-17

* Szemüvegkészítés, javítás kiváló minõségben
* Szemüvegkeretek nagy választékban 800 Ft-tól
* SZTK vények beváltása
* Kontaktlencse és ápolószerek
* Expressz igazolványkép készítés
* Filmelõhívás, fotócikkek, fényképezõgépek
* Napszemüvegek nagy választékban (dioptriás is!)
* Progresszív lencsék (fényre sötétedõ is!)
* Mindenféle optikai lencse a legolcsóbbtól a legdrágábbig

a legkedvezõbb áron!
* Egészségpénztár kártya elfogadóhely
* Bankkártyás fizetés

Szeretettel várunk minden kedves vásárlót!

MINDENT EGY HELYEN,
JÓT JÓ ÁRON!

Álmodod az életed,
vagy éled az álmodat?

TANULJON ANGOLUL!
A DreamLearn Nyelviskola

intenzív nyelvi képzést indít
Enyingen a mûvelõdési házban.

* Vegyen részt Ön is a
nagy sikerrel mûködõ
120 tanórás nyelvokta-
tásunkon!

* A képzés folyamán kis
létszámú csoportokban,
kiválóan felkészült ta-
nárainkkal, kedvezõ
áron sajátíthatja el a
gyakorlati nyelvtudást
kezdõ és haladó szinten.

* A képzés végén álla-
milag elismert nyelv-
vizsga szerezhetõ.

SZÜRETI MULATSÁG
2008. szeptember 20.

Mûvelõdési ház elõtti parkoló
14.30-tól amatõr csoportok bemutatkozása:

krav maga

népdal – Barátság nyugdíjasklub

néptánc – Mezõföldi Kistérségi Néptáncegyüttes

16 órától Mary Zsuzsi

16.45-tõl Sramlikings

14.30-17.00-ig veterán motoros bemutató

FELNÕTTKÉPZÉS
8 általánossal Siófokon!

Õsztõl OKJ-s kisgyermekgondozó,
nevelõ képzést indítunk!

Jelentkezni: Krúdy Oktatásszervezés

06 (20) 915 6603, 06 (30) 371 4588,
06 (1) 321 3519

06 (70) 3283 923


