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

Enying Város Önkormányzatának Lapja

XIX. évf. 8. szám

2008.OKTÓBER

Tisztelettel meghívjuk

az 1956-os forradalom
és szabadságharc emlékére
2008. október 23-án a mûvelõdési
ház színháztermében
megrendezésre kerülõ megemlékezésre
15.00 órakor ünnepi beszédet mond
Tóth Dezsõ,
Enying város polgármestere
Ünnepi mûsor a Herceg Batthyány Fülöp
Gimnázium és Általános Iskola
tanulóinak közremûködésével,
majd koszorúzás
az „56”-os kopjafánál.
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ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MÓDOSÍTÁSOK
Enying Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 17 és
18/2008. (IX. 30.) számú helyi rendeleteivel módosította
Enying Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésérõl
szóló 4/2008. (III. 05.) számú rendeletének 1., 2., 4. illetve 9. számú mellékletét. A rendeletek megtekinthetõk a polgármesteri
hivatal titkárságán, valamint a városi könyvtárban.

VÉDÕNÕI KINEVEZÉS
Enying Város Önkormányzatának képviselõ-testületéhez
többszöri eredménytelen pályázati eljárást követõen végre a
pályázati kiírásnak megfelelõ pályázat érkezett a meghirdetett
védõnõi munkakörre vonatkozóan, így a testület 324/2008. (IX.
24.) számú, zárt ülésen hozott határozatával Sallai Juditot alkalmazta közszolgálati jogviszonyban 2008. október 1. napjától.

ALJEGYZÕI KINEVEZÉS
A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételének eleget téve a képviselõ-testület pályázati felhívást tett közzé aljegyzõi munkakör betöltésére. A felhívásra kettõ érvényes pályázat érkezett. A testület Mihályfi Gábort nevezte ki aljegyzõnek 2008. október 1. napjától.

Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõn

8-12 óráig, 12.30-16 óráig

Szerdán:

8-12 óráig, 12.30-16 óráig

Pénteken:

8-13 óráig
Tel.: 22/572-638

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYVEZETÕ

ÖNÁLLÓ KISTÉRSÉGI MUNKASZERVEZET

A képviselõ-testület ismételten eredménytelennek nyilvánította az intézményvezetõi állásra kiírt pályázati felhívás kapcsán
lefolytatott eljárást, mert a beérkezett pályázatok egyike sem
felelt meg a kiírási feltételeknek. Az intézmény vezetését 2009.
június 30-ig megbízott intézményvezetõ látja el.

2008. október 1. napjával megkezdi mûködését a Mezõföldi
Többcélú Kistérségi Társulás önálló munkaszervezete. A munkaszervezet vezetõje, Lipták Rita 2008. október 10. napjától látja el vezetõi feladatait a Kistérségi Irodában (8130 Enying, Szabadság tér 14.)

KONGSBERG INTERIOR SYSTEMS KFT.
Tóth Dezsõ polgármester a testület korábbi döntésének eleget
téve, a Marosi utca útburkolatának helyreállítása, fenntartási
jellegû munkák folyamatos ellátása, közlekedési területek megvilágítása érdekében felvette a kapcsolatot a közutak kezelõivel, az illetékes közmûszolgáltatóval, s ígéretet kapott a fennálló állapot megszüntetésére, javítására. Az önkormányzat minden igyekezete ellenére azonban a Kongsberg Interior Systems
Kft. nem létesít Magyarországon – siófoki egységén kívül –
újabb telephelyet.
Siófok és Balatonszabadi polgármestereivel egyeztetve felmerült a lehetõsége egy újabb, a várost Siófokkal összekötõ út kialakításának, melynek érdekében az érintettek igyekeznek
mindent megtenni a jövõben. Ennek elsõ lépéseként kerül
rendbetételre a Marosi utca Enying részérõl.

SZENNYVÍZCSATORNA-HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE
Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy a Környezet és Energia
Operatív Program kétfordulós pályázati rendszere keretében
az enyingi szennyvíz-beruházási projekt az elsõ fordulóban sikeresnek bizonyult. Az Európai Unió társfinanszírozási rendszerében támogatott projekt megvalósítását önkormányzatunk
kezdeményezte 2008. év elején. A beadott pályázatot 2008. augusztus végén bírálták el. A sikeres elsõ fordulót követõen projektünk a megvalósításra vonatkozó pályázat kidolgozása céljából pénzügyi támogatásban, valamint a közremûködõ szervezet
részérõl tanácsadásban részesül. A beruházás megkezdéséhez
szükséges részletes elõkészítõi munkálatok elvégzésére bruttó
56.190.000 Ft áll az önkormányzat rendelkezésére. Az elõkészületi munkálatok befejezése után az önkormányzat a lehetõ
leghamarabb beadja a pályázatot a második fordulóra. A kivitelezési munkák a második pályázati fordulóban való sikeres részvételt követõen kezdõdhetnek meg. Amennyiben a leírtakkal
kapcsolatosan kérdésük merülne fel, a polgármesteri hivatal 7.
számú irodájának dolgozói a megadott telefonszámon, vagy
ügyfélfogadási idõben személyesen állnak szíves rendelkezésükre.

ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK
Enying Város Önkormányzatának képviselõ-testülete úgy döntött, hogy Enying, Szabadság tér 10. szám alatti, 2290 hrsz-ú ingatlanát versenytárgyalás útján kívánja értékesíteni, az ingatlan
kikiáltási árát 6,5 millió Ft-ban állapította meg. Felkérte a polgármesteri hivatalt a versenytárgyalási tájékoztató elkészítésére.
Az enyingi 86/2 hrsz-ú, a valóságban Enying-Balatonbozsok, Fõ
2
u. 61/c. szám alatti épületben található, 29 m alapterületû épületrészt kereskedelmi és szolgáltató tevékenység céljára akarja
bérbe adni a testület, melynek érdekében pályázati eljárást kí2
ván lefolytatni. Az épületrész minimális bérleti díja 1.000 Ft/m .
Felkérte a polgármesteri hivatalt a versenytárgyalási tájékoztató elkészítésére.

SZENNYVÍZLEÜRÍTÕ
A szennyvízleürítõ mûködési engedélyének meghosszabbítását
a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi, és
Vízügyi Felügyelõség bizonyos beruházások megvalósításához
kötötte. A szennyvízleürítõ védõgát és tisztítás költségeire ezért
Enying Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
2.884.000 Ft-ot biztosít költségvetésében egyes elõirányzatok
átcsoportosításával.

BAD URACHI DELEGÁCIÓ
Enying városa 2008. október 16-19-ig ismételten németországi
delegációt lát vendégül. A 16 fõs csoport tagjai családoknál kerülnek elszállásolásra. Annak érdekében, hogy az önkormányzat méltó módon láthassa vendégül testvérvárosunk képviselõit, és kellemes maradandó élményekkel térjenek haza, a testület 800.000 Ft pótelõirányzatot biztosít erre a célra.
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Esély és egyenlõség?
Az enyingi Boróka Mozgássérült Gyermekek Fejlesztéséért Alapítvány immár második alkalommal rendezte
meg Enyingen az Esélyegyenlõség Hetét a település iskolájában, a székesfehérvári Esélyek Háza támogatásával. Idén az alsó-felsõ tagozat mellett a gimnáziumi tanulók is bekapcsolódtak a programokba.
A pénteki nap szeptember 26-a az esélyegyenlõség napja volt a tolerancia jegyében a Herceg Batthyány Fülöp
Gimnázium és Általános Iskolában.
Az alsó tagozat osztályai a testnevelés órák keretében tapasztalhatták meg, hogy hogyan lehet „vakon” labdajátékot játszani, illetve kerekesszékben sportolni. A 7-8 osztályosok és a gimnáziumi osztályok elõadásokon
vettek részt, melyen a fogyatékkal élõktõl, elsõ kézbõl tudhatták meg, milyen vakon, mozgássérülten, szenvedélybetegen a mindennapokat megélni.
Fotókiállítás nyílt az általános iskola épületében, és egész héten a rajzórák keretében a tanulók kipróbálhatták a szájjal és lábbal festés technikáját.
A tanítást követõen a délutáni órákban terápiás lovagláson vehettek részt az érdeklõdõk a kabókai Varga-tanyán.
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Rövid hírek az Enyingi Római
Katolikus Egyházközség életébõl
Nemrégiben, szeptember 28-án a Szentírás vasárnapját ünnepelte egyházunk. A Biblia évében különös jelentõséget hordoz
ez az ünnep, ezért az ezen a napon a hívek által a szentmisére
magukkal hozott családi Bibliákat megáldottuk, és közösen
imádkoztunk a Szentírást olvasó családtagokért.
Ritka és szép ünnepségen vehetett részt, aki szeptember 21-én
eljött az enyingi református templomba Iván Géza lelkész beiktatási szertartására. Egyházközségünk képviseletében az ifjúsági kórus dalban köszöntötte az új lelkészt, akinek életére, hivatására és családjára Isten áldását kérjük.
Különleges családi napot szerveztek az enyingi katolikusok Dózsa István esperes úr vezetésével szeptember 27-én a mûvelõdési házban. Döbrentey Ildikó meseíró és Levente Péter elõadómûvész jártak vendégségben nálunk. Az Égbõlpottyant mesékbõl ismerõs hangulatvilágú vidám elõadással kezdõdött a nap,
melyre a legkisebbeket várta a mûvészházaspár. Jelmezek és
díszletek nélkül szárnyaló képzeletünk és játékos kedvünk népesítette be a színpadot és a nézõteret egyaránt. A nevetés és
derû mellett a történetben tanulságok fogalmazódtak meg a
családról, az édesanyák iránti szeretetrõl, az édesapák iránti
tiszteletrõl, az egység és szeretet fontosságáról. A „Kacagó
Koncert” után Civil Kurázsi címmel elõadásra és közös beszélgetésre invitáltak bennünket, felnõtteket vendégeink. Szintén a
családi élet harmóniája, a szülõi felelõsségvállalás nehéz, de nagyon szép feladatai kerültek középpontba, melyekrõl a mûvészházaspár õszintén, tabuk nélkül beszélt, elõadásukból egyértel-

mûen kitûnt a családjukat összefûzõ mély szeretet, amely immár 41 éve kapcsolja össze õket. Mindeközben a gyermekek a
mûvelõdési ház elõtti füves területen felállított ugrálóvárban
adhatták át magukat az önfeledt játéknak. Köszönjük ezt a vidám, tartalmas, szép napot Döbrentey Ildikónak és Levente Péternek! Valamint köszönetet mondunk egyházközségünk
karitász csoportjának, akik az ebédszünetben felkínált finomságokról és üdítõ italokról gondoskodtak!
Felhívjuk a mûvészet iránt érdeklõdõk figyelmét, hogy már csak
október 31-ig tekinthetik meg a Munkácsy-tárlatot és a „Bibliai
találkozások” kiállítást Székesfehérváron. A tárlatok hétfõ kivételével minden nap látogathatók 10.00–18.00 óráig. A múzeumok címe: Oskola u. 10. és Városház tér 4.
Immár hagyománnyá vált, hogy az enyingi polgári kör rendezvényéhez kapcsolódva október 23. elõestéjén templomunkban
ünnepi megemlékezõ misét tartunk. Szeretettel várunk mindenkit idén is október 22-én, 17.00 órakor a szentmisére, és
mindenkit biztatok, csatlakozzunk az 1956 emlékére állított
kopjafa elõtti ünnepséghez!
A plébániahivatal elérhetõségei: (06-22) 372-111 (üzenetrögzítõ és fax); (06-30) 699-01-93 (Németh Györgyi irodai munkatárs); (06-30) 628-16-11 (Dózsa István plébános);
dozsaistvan@gmail.com (e-mail). Az enyingi plébániai hivatal
munkanapokon 8-tól 15 óráig tart nyitva.

Az Enyingi Református
Egyházközség hírei
Szeptember 21-én lelkészbeiktató ünnepi istentiszteletet tartottunk, melyen a Mezõföldi Református Egyházmegye esperese, Péntek László, a 29 évig közöttünk szolgált iskolaalapító-igazgató lelkészünk Hajdú Zoltán utódját, Iván Gézát iktatta be lelkészi hivatalába. Az ünnepségen dr. Márkus Mihály, a
Dunántúli Református Egyházkerület püspöke és a beiktatott
lelkészünk hirdették Isten igéjét. A püspöki igehirdetés kiemelt
üzenete az volt, hogy az Úr a történelemben mindig segítségére
volt az Õt keresõ, szülõföldjükön megmaradni kívánó embereknek, ezért ma is azt szeretné, ha itt, Enyingen találná meg
mindenki a számítását és boldogulásának feltételeit.
Az ünnepi istentiszteletre a Német- és a Lengyelországi Evangélikus Egyházból és a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyházból (új lelkészünk korábbi szolgálati helyérõl)
érkeztek külföldi vendégeink. Enying testvérvárosának, Bad
Urachnak a Bonhoeffer Haus gyülekezete köszöntését Klaus
Schmidt lelkész, az opolei lengyel evangélikusokét Mariann
Niemec lelkészi fõjegyzõ, a horvátországi magyar reformátusok
üdvözletét pedig Ft. Kopácsi Kettõs János szuperintendens adták át. Lelkészünk korábbi gyülekezetébõl, Vörösmartról, 14
fõs küldöttség jött velünk együtt ünnepelni. A Mezõföldi Re-

formátus Egyházmegye és a Dél-balatoni Református Gyülekezetek Regionális Együttmûködése lelkészeivel, gondnokaival és gyülekezeti tagjaival képviseltette magát.
Ünnepségünk hangulatát iskolánk diákjainak éneke (felkészítõ
tanár: Nagy Imola és Kovácsné Ternyák Anikó), és a római katolikus gyülekezet kórusa emelte. Illesse köszönet a pedagógusokat, diákokat, és katolikus testvéreinket szolgálatukért.
Köszönettel és hálával gondolunk minden testvérünkre, aki
kétkezi és anyagi segítségével hozzájárult ahhoz, hogy méltóképpen fogadjuk vendégeinket.
Október 5-én gyülekezeti teadélutánon sütemény és tea társaságában gyûltünk össze. „Templom: a kérdések, vagy a válaszok
helye?” – ebben a témában néztünk filmet, és beszélgettünk
egymással. A következõ teadélutánra is szeretettel várjuk: november 2-án, 16 órakor.
Október 11-én iskolánk nyolcadikos diákjaival és gyülekezetünk tagjaival Balatonkilitire megyünk, ahol a Pápai Református Kollégium 12. osztályos diákjai mutatják be iskolájukat.
Október 18-án szintén a nyolcadik osztályos diákjaink számára
a római katolikus gyülekezettel közösen szervezünk budapesti
kirándulást, ahol a Terror Házába és a Csodák Palotájába látogatunk el.
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TANÁRVERÉS ÉS
LIBERALIZMUS
Az utóbbi idõben sorozatosan elkövetett
tanárverések közül a VIII. kerület egyik
középiskolájában végbement fizikai bántalmazás fõleg azért kapta a legnagyobb
figyelmet, mert a felháborító esemény
után az intézmény igazgatónõje a sajtónak adott nyilatkozatban nem az elkövetõ agresszív tanuló tettét bírálta, hanem a
sértett fizikatanárt hibáztatta: „Õ a hibás, mert nem tudott rendet tartani.”
Ez a nagy felháborodást keltõ igazgatónõi nyilatkozat a maga fonákságában jól
rávilágít a sorozatos tanárveréseket lehetõvé tevõ liberális oktatáspolitika kudarcára és belsõ ellentmondásosságra, s egyben a liberalizmus központi alapelvének
képtelenségére.
A liberalizmus alapelvét – természetesen
leegyszerûsítve – médiaszinten így szokták megfogalmazni: „Addig terjed a szabadságom, ameddig a másik ember szabadsága.” Ha már most – logikailag teljesen indokoltan – feltesszük azt s kérdést
is, hogy „De meddig terjed a másik ember
szabadsága?”, akkor a liberális következetesen csak azt válaszolhatja, hogy „az õ
szabadsága addig terjed, ameddig a te
szabadságod.” Így azonban egy színtiszta
„ördögi kört” kaptunk, amit filozófiai
mûszóval circulus vitiosus-nak, hibás
okoskodásnak neveznek: azzal magyarázunk, ami maga is magyarázatra szorul.
„A” személy szabadságának határa (és
ezáltal meghatározója) „B” szabadsága,
aminek viszont korlátja (és meghatározója) „A”-nak meghatározatlan szabadsága!
Ennek az elméleti fonákságnak teljes jogbizonytalanság és anarchia a következménye, ami jogállami keretek között a
gyakorlatban olyan teljes csõdhöz vezet,
aminek egyik szomorú megnyilvánulása
az említett tanárverés. Ebben a konkrét
esetben ugyanis a tanár és a szabadsága
áll egymással szemben. Ezt a dilemmát
nem oldja meg az, ha azt mondom, hogy a
tanuló szabadsága addig terjed, ameddig
a tanár szabadsága, mert ha elõzetes, más

ismeretforrásból, más elvi alapokon nem
tisztázott, hogy meddig terjed a tanár szabadsága, lehetetlen megmondani, hol
van a tanuló szabadsága határa. A gyakorlatban szubjektív önkény (illetve bizonyos politikai érdekek) alapján jelölik ki,
vagy inkább elmulasztják kijelölni ezt a
határt, aminek következménye jogviták
esetén az egyik fél szörnyû sérelme, jelen
esetben a tanáré.
Az egyre több tanárverés sürgetõen szükségessé teszi a liberalizmus alaptétele által keltett jogi anarchiának két oldalról
történõ felszámolását: egyrészt minden
területre kiterjedõ módon, jogelméleti síkon, másrészt gyakorlatilag és speciálisan
pedagógiai téren.
Jogelméleti síkon az egyoldalú jogpozitivizmus helyett a természetjogon alapuló
tételes törvényhozáshoz valóvisszatérés
oldaná meg gyökeresen a problémát. A
természetjog a dolgok természetén, vagy
is mivoltán, eredetén és célján alapul, s ha
a tételes törvényhozás összhangban van a
dolgok természetével, akkor az egyes emberek szabadságának határát nem a mási
ember szabadságának határát nem a másik ember szabadságának határa szabja
meg, hanem a dolgok természete.
A tanár és a diák viszonyát és ennek alapján a tanuló jogait a tanárával szemben
természetjogilag végsõ soron az ok és
okozat viszonya határozza meg. Mivel az
ok (jelen esetben a tanuló tudásának oka,
a tanár) több értékkel rendelkezik, mint
az okozat, a tanuló tisztelettel tartozik a
tudásának oka, vagyis a tanár iránt. Ebbõl következik, hogy vitás esetben bántalmazhatja, hanem még a viselkedésében,
modorában sem tanúsíthat vele szemben
tiszteletlenséget. A tételes jog feladata a
kellõ tisztelet minimumának pontosabb
meghatározása a kor és a körülmények figyelem bevételével, valamint a tisztelet
elleni jogsértés szankcionálása, vagyis a
megfelelõ büntetési tétel kiszabása. S mivel a gyakorlatban számos fiatalkorú vét
e természetjogi kötelessége ellen, szüksé-

Hirdetések díjai:
1 oldal
1/2 oldal
1/4 oldal
1/8 oldal
1/16 oldal

Díj
12.000,8.000,6.400,4.800,3.200,-

25% áfa
3.000,2.000,1.600,1.200,800,-

Összesen
15.000,10.000,8.000,6.000,4.000,-
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ges büntethetõség alsó határának leszállítása, mert a közjó megelõzi az egyén javát, márpedig nem vitatható, hogy a tanítás zavartalan rendjének biztosítását a
közjava követeli meg, amelynek érvényesítését nem gátolhatja az egyes személy
szubjektív önkénye, szeszélye, szenvedélye, még ha történetesen kiskorú is a jogsértés elkövetõje.
A pedagógiai gyakorlatban az otthoni neveltetés súlyos hiányosságaiból következõen e probléma megoldását az erkölcsileg kezelhetetlen tanulók szegregálása,
elkülönítése, speciális iskolákba irányítása egészíti ki. Semmiképpen sem szolgálja ugyanis a közjót, a „kimûvelt emberfõk
sokasága” eszményi céljának megközelítését, ha a pedagógus idejének, energiájának nagy részét az erkölcsileg deviáns
gyermekek fegyelmezésére fordítja, és
ezzel csökkenti az erkölcsileg kezelhetõ
gyermekekre fordítható idõt és energiát.
Természetes „borítékolható”, hogy a liberális végrehajtó hatalom „kapásból”
elutasítja ezeket az indítványokat, s ezzel
ugyanúgy hibát követ el, mint a szintén
természetellenes célokat kitûzõ bolsevizmus. Amikor a Rákosi rendszerben elõírták, hogy a tanár megszólítása „tanár pajtás” legyen általánosan elfogadott „tanár
úr” helyett, akkor lényegében ugyanúgy a
tanári tekintélyt rombolták, mint ma a liberális oktatáspolitikusok, amikor kiveszik a fegyelmezési eszközt a tanárok kezébõl. Csakhogy az emberi természettel
való szembeszállás hosszú távon szükségképpen megbosszulja magát. Mélységesen igaz az ókori bölcsesség: „ûzd ki bár a
természetet vasvillával, az mégis mindig
visszatér.” Mind a bolsevizmus, mid a liberalizmus mélységesen bízik a természet megváltoztatásának lehetõségében.
Ám a tanár- tanítvány viszony súlyos
károk nélküli megváltoztatása ugyanolyan reménytelen vállalkozás, mint
Sztálin terve a szibériai folyók folyási irányának megváltoztatására. A liberalizmus éppen úgy el fog bukni, mint ahogyan elbukott a „marxista-leninista” ideológia és gyakorlat, mégpedig ugyanabból az okból kifolyólag: mindkettõ ellenkezik az emberi természettel.
A valóban kérdéses csak ez: mikor: mert
ez egyáltalán nem mindegy!
Szittyakör, 2008. augusztus
(Nagy István gyûjtése)
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Városunk mûvészeti általános iskolájának hírei
Októberben három rövid hírrel szolgál az
enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Iskola az Enyingi Hírmondó kedves olvasójának.
Az enyingi zeneoktatás 1996-os (újra)indulásától kezdve fontos számunkra városunk lokálpatrióta szellemének táplálása
is. Ennek jegyében állítottuk fel 1992-ben
– a református templom építésének 200.
évfordulóján – településünk leghíresebb
szülöttjének, Enyingi Török Bálint protestáns fõúrnak a Kárpát-medencében
azóta is egyetlen köztéri emlékmûvét.
Ekkor indítottuk el a róla elnevezett gyermekprogram sorozatot is, melyet évrõl-évre megrendezünk. Enyingi Török
Bálint Napok most is sok izgalmas programot kínált városunk és vidékünk diákjainak. 9 órakor rézfúvós térzene jelezte a
szombati játékok kezdetét. A református
templom karzatán lévõ templomgalériában Takamizu Hidero, a budapesti japán

nagykövetség kulturális attaséja, Schwerlichovszky László, a Japán-Magyar Baráti
Társaság székesfehérvári klubjának vezetõje, és Nagy József Ödön, enyingi önkormányzati képviselõ japán gyermekrajz
kiállítást nyitottak, melynek megtekintésére szeretettel várunk minden enyingit.
A hajdani földvár körüli emlékfutáson
idén a legügyesebb futóink, így helyezetteink õk voltak:

I. kategória: 5–6. osztály lány

készségüket,
hangszerismeretüket,
ügyességi készségeiket, és bibliaismeretüket is bizonyíthatták sok játékkal, és Tinódi tallérok gyûjtésével. Az aktív elfoglaltságok aztán átadták helyüket a kontemplatív kikapcsolódásnak: elõbb kutya-, majd lovasbemutatót nézhettünk –
legnagyobb örömünkre. A késõ délutánba hajló játékokról se üres gyomorral
(bográcsgulyás), se üres kézzel (Tinódi
tallérokért kapott ajándékcsomag) nem
kellett távoznia senkinek.
Október 1-jén iskolánk a református
templomban tartotta a zene világnapja
alkalmából ünnepi koncertjét. A jeles napon diákjaink remekbeszabott mûsorral
kedveskedtek egymásnak és hozzátartozóiknak. Ünnepi koncertünkön fellépõ
diákjaink és tanáraink:
Szabó Ádám marimbafonon, Papp Kíra
Kamilla Lepsénybõl szopránfurulyán,
Ulrich Tamara, Demény István szopránfurulyán, Képli Anita Lajoskomáromból
altfurulyán, Csajági Nikoletta két Kossuth nótát énekelt, Nagy Viktória és Pirtyák Dorottya citerán gyerekdalokat adtak elõ, Alsós énekes lányok gyerekdalokat énekeltek, Bakos Enikõ Székesfehérvárról zongorán, Draskóczy Eszter tanárnõ és Kiss Csanád hegedûn, Szente Melinda – egykori diákunk, aki az idén nyert
felvételt a Pécsi Tudományegyetem Zenemûvészeti karára ének szakra – két dalt
adott elõ, Teleki Miklós tanár úr kíséretével, Kajfis Dominik vadászkürtön, Fehér
Angéla szintetizátoron, Sáfrány Anikó és
Demény István trombitán, Suba-Faluvégi
Szilárd szintetizátoron, Teleki Miklós tanár úr orgonán, Demény István trombitán, Teleki Miklós orgonakíséretével.
Harmadik, említésre méltó programunk
a 7. és 8. osztályos diákok számára tartott
környezettudatos gondolkodásra serkentõ drámapedagógiai foglalkozásunk volt,
melyet Egervári György, iskolánk korábbi drámatanára és munkatársai tartottak.
Mi van? címmel színházi nevelési foglalkozás 7-8. osztályosoknak az Öko-Pannon Kht. programja a Kacskaringók virtustársulat megvalósításában

domást a láthatatlan, de nyilvánvaló
problémákról? Miként vagyunk részesei
az emberiség által okozott környezeti és
társadalmi labilitásnak? Mit tehetünk ellene? Mit jelent mindaz, amit teszünk?
Mit jelent a tevékeny részvétel, és mit
állítunk, mit képviselünk tétlenségünkkel?
E kérdéseket boncolgatja a Mi van? címû
színházi nevelési foglalkozás. A színházi
játék egy, a környezeti problémákra érzékeny, tizenéves kamasz fiú szemszögébõl
mutatja a világot, melynek a szülõk, a család vagy a szennyezõdésekbõl összeálló
„sárkány” egyaránt cselekvõ tagja. A felnõtté válás során elõkerülõ mikrokörnyezeti és individuális problémákat ötvözi a
globálisakkal, melyek kapcsán a felelõsségvállalás kérdése kerül központba.
A történet világa nyomasztó, nyugtalanító, az elõadás látványelemei ezzel is segítik az erõs intellektuális és érzelmi bevonódást. A foglalkozás során lehetõség
nyílik a résztvevõ gyerekek számára, hogy
véleményük és az elõadás által vázolt nézõpontok ütközzenek a társadalmi felelõsség kérdése körében.

A színházi nevelésrõl

A mûvészetpedagógiai módszer, a TIE
(Theatre in Education) Nagy-Britanniából származik. A II. világháború utáni értékválság és szociális fordulat szülte a
’60-as években. Magyarországra a ’90-es
II. kategória: 5–6. osztály fiú
évek elején jutott el. A módszer – lényegében – a legprogresszívebb színházi
1. Gergye Krisztián
irányzatok és a kortárs pedagógiai gon(Tinódi L. S. Ref. Iskola)
dolkodás ötvözete. A színházi nevelési
2. Bata László (Lajoskomárom)
programok egy igényesen kidolgozott
3. Csendes Zoltán (Mezõszilas)
színházi elõadásból és az ahhoz kapcsolóIII. kategória: 7–8. osztály lány
dó interaktív, a gyerekek fõként szerepben történõ részvételére épülõ foglalko1. Csajka Ramóna (Csajág)
zásrészbõl áll. A színész-drámatanárok és
2. Harangozó Nikoletta (Mezõszilas)
a résztvevõ osztály diákjai közösen vizs3. Semenszki Szabina (Lajoskomárom)
gálnak, értelmeznek komplex társadalmi,
IV. kategória: 7–8. osztály fiú
életkori problémákat feszegetõ történeteket. Szerepbe lépve, a helyzetet belülrõl
1. Petõ István Márk (Lajoskomárom)
is megélve döntéseket hoznak, cseleked2. Csizmadia Róbert (Lajoskomárom)
nek, és az általuk játszott szerepeken
3. Turzó Gábor (Tinódi L. S. Ref. Iskola)
keresztül saját bõrükön tapasztalják meg
A
programról
Udvarunkon ezt követõen érdeklõdõ és
vidám diákokkal teltek meg a pedagógu- Létezik-e, amit nem látunk? Mit jelent, döntéseik következményeit.
saink játszósátrai, melyekben kézmûves mi a következménye, ha nem veszünk tuwww.tinodi.hu
1. Molnár Karina (Lajoskomárom)
2. Gazdag Barbara (Mezõszilas)
3. Sándorovits Fanni
(Tinódi L. S. Ref. Iskola)
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Tisztelt Olvasók!
Sajnos a szeptemberi hónapban nagyon
megsokasodott a tennivalónk az Enyingi
Rendõrõrs területén. Több esetben kellett betörésekhez kivonulnunk, ahol szinte minden alkalommal valamilyen dolog
elleni erõszak elkövetésével hatoltak be
az elkövetõk. Állampolgári segítséggel sikerült egy kisebb csapatot elfognunk, akik
végül is 5 betörés elkövetését 8 rendbelien
ismerték el Kabóka területén. Itt ezen
esetben szinte a teljes anyagi kár megtérült. Sajnos, az eredmények után ismételten hívtak minket olyan helyszínre, ahonnan nagyobb mennyiségben tulajdonítottak el arany ékszert. A hónap folyamán sikerült beazonosítanunk egy elkövetõi
kört, akik egy szórakozóhelyen követtek
el garázdaságot, õk szabadlábon védekeznek.
Szeptemberben egy súlyos, kiemelt bûncselekmény történt Enyingen, mely során
egy egyedül élõ idõs hölgyet a lakásában
tettleg bántalmaztak, melynek köszönhetõen súlyos sérüléseket szenvedett. Az
eset felderítése érdekében a Székesfehérvári Rendõrkapitányság vezetõje külön
nyomozócsoportot állított fel. A nyomozás jelenlegi állására való tekintettel kérem, engedjék meg, hogy több adattal ne
szolgáljak az önök irányába. Mindenesetre megnyugtathatom a tisztelt lakosságot,
hogy minden erõnkkel azon vagyunk,
hogy az ilyen és egyáltalán bármilyen bûncselekmények elkövetõit elfogjuk, és az
igazságszolgáltatás elé állítsuk.

7
Így történt ez abban az esetben is amikor a
Váci utcából eltulajdonított nagy értékû
motor ügyében forrónyomos tevékenységünk során – ismételten állampolgári segítséggel – sikerült megállapítanunk az elkövetõk kilétét. A két személy õrizetbe vétele megtörtént a kihallgatásukat követõen. Másnap reggel a székesfehérvári
ügyészség utasítására az elkövetõket szabadlábra kellett helyeznünk. Minderre tekintettel a gyanúsítottak jelenleg szabadlábon védekeznek, amely nagymértékben
megnehezíti az érdemleges és eredményes munkavégzésünket.
Ezt követõ napon ismételten sikerült tetten érnünk egy visszaesõ betörõnket, aki
az elszámoltatást követõen szintén szabadlábra került. Kérem, higgyék el, hogy
ez a kicsi õrs mindent megtesz annak érdekében, hogy önök nyugodtan élhessenek a
városunkban, de sajnos a jogszabályok
adta lehetõségeken túl mi is tehetetlenek
vagyunk.
Mint ahogy a fentiek is mutatják, az önök
segítségével gyorsabban, hatékonyabban
tudunk dolgozni, és így sok esetben az eltulajdonított érték is megkerül. Minderre
tekintettel kérem önöket, hogy segítsék a
munkánkat, amennyiben bármilyen bûnügyileg releváns adat kerül a birtokukba,
azt félelem nélkül osszák meg velünk, és
így a közös munka eredményeképpen egy
élhetõbb, nyugodtabb várost teremthetünk Enyingbõl.
Tisztelettel:
Angyal Gábor r. százados, õrsparancsnok

ÜZEMÁPOLÓI KÉPESÍTÉSSEL
rendelkezõ

ÁPOLÓNÕT
KERESEK
mellékállásba,
heti egy alkalomra,
rugalmas idõbeosztásban.
Érd.: Dr. Abdul Wahab
7017 Mezõszilas Fõ u. 113.
Tel.: 06-30-555-0687

LEKNER KEGYELET
Temetkezési Szolgáltató Kft.

7000 Sárbogárd, Ady E. út 160/c.

ÉJJEL-NAPPALI
ÜGYELET
Enying, Kossuth út 8.
(virágbolt)
Szakács Lászlóné:
06 (20) 231 3251
06 (30) 435 9021

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!
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