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

ÖNKORMÁNYZAT
ÜZLETHELYISÉGEK BÉRBEADÁSA
A képviselõ-testület kereskedelmi és szolgáltató tevékenység céljára bérbe
kívánja adni az Enying, László király u. 1. szám alatti élelmiszerdiszkont 56 m
hasznos alapterületû, volt zöldséges üzlethelyiséget. Megbízta a polgármesteri hivatalt a pályázati felhívás elkészítésével, a pályázati eljárás lefolytatásával.
Az Enying, Szabadság tér 16. szám alatti rendelõintézetben található 19,61
m nagyságú büfé- és raktárhelyiség bérbeadása érdekében szintén pályázati felhívás közzétételérõl döntött a testület. A helyiségek kereskedelmi és
szolgáltató tevékenység céljára adhatók bérbe. A versenytárgyalási tájékoztatót a polgármesteri hivatal állítja össze.
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VÁROSUNKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
A közalapítvány felügyelõ bizottsága tagjainak lemondása miatt új tagok határozatlan idõre történõ felkérésérõl döntött a testület, s ennek megfelelõen
módosította a közalapítvány alapító okiratát is. Felkérte a polgármesteri hivatalt az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalására és a változás Fejér
Megyei Bíróságnál való bejelentésére.

„(6) A közterület állandó használatát igénylõ – nem építési engedély köteles
– építmény létesítését a funkció megkötésével a képviselõ-testület hagyja
jóvá.”

5. §
A R. 7. § (3) bekezdésében szereplõ „építésügyi” szövegrész helyébe „engedélyezõ” szövegrész lép.

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
19/2008. (XI. 06.) 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. 1. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti szövegrész
jelölése (1) bekezdésre változik:
„(2) A közterületeket azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit – állaguk sérelme nélkül, az általános magatartási szabályok betartásával, mások használatának korlátozása vagy kizárása nélkül – bárki ingyenesen használhatja. A közterület – mások használatát korlátozó vagy kizáró módon történõ használatának engedélyezése a jelen rendelet 3-8. §-ában, és a 3. számú mellékletében meghatározott tevékenységek céljára, illetve esetekben
lehetséges.”

2. §
A R. 3. § (1) e.), g.), i.) és j.) pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek,
egyúttal a R. 3. § (1) o.) pontja hatályát veszti:
„e.) a köztisztasággal kapcsolatos 1 m vagy azt meghaladó nagyságú építmények és tárgyak elhelyezésére,
g.) zöldfelület, mások használatát korlátozó vagy kizáró módon történõ bármilyen célú igénybevételére,
i.) alkalmi és mozgóárusításra, javító, szolgáltató tevékenységre, mozgóbolti árusításra,
j.) film és televízió felvételre, ha az a közterület rendeltetésszerû használatát
10 percnél hosszabb ideig akadályozza,”
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3. §
(1) A R. 3. § (2) d.) pontjában szereplõ „24 óra” szövegrész helyébe „72 óra”
szövegrész lép.
(2) A R. 3. § (3) a.) pontjában szereplõ „erotikus” szövegrész helyébe „szexuális” szövegrész kerül.

4. §
(1) A R. 5. § (1) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A közterület-használat engedélyezésére irányuló kérelmet az 1. számú
melléklet szerint kell benyújtani legalább 15 nappal a közterület-használat
megkezdése elõtt.”
(2) A R. 5. § (5) bekezdése hatályát veszti.
(3) A R. 5. § (6) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

6. §
A R. 9. § (4) bekezdése hatályát veszti.

7. §
(1) A R. 11. § (1) h.) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„h.) a 17. § és 19. § (1) – (2) bekezdésében említett jogkövetkezményeket,”
(2) A R. 11. § (3) a.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg a R. 11. § (3) b.) és c.) pontja hatályát veszti:
„a.) elõ kell írni a közterület felõl a munkaterület biztonságos lehatárolását
(pl.: kerítés, tábla, korlát, jelzõszalag, védõtetõvel ellátott átjáró stb.), valamint a kertészeti létesítmények, fák, csatornák, árkok, korlátok, szobrok,
építmények, úttartozékok stb. kiemelését, továbbá a közterület folyamatos
tisztántartását, rendjének fenntartását, visszaadás elõtti feltakarítását.”
(3) A R. 11. § (7) bekezdése a következõ f.) ponttal egészül ki:
„f.) rendõrséggel.”

8. §
A R. 14. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény közterületre esõ vízszintes vetület (cég- cím, hirdetõtábla, hirdetõ
berendezés esetén annak hirdetési felületét is) m -ben meghatározott mértékét kell figyelembe venni.”
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9. §
A R. 15. § (1) b.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„b.) közmûveknek (elektromos-, gáz-, távfûtõ, víz- és csatornázási mûvek),
valamint a köztisztasági szerveknek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekû
létesítményei elhelyezése, egyéb a köztisztasággal kapcsolatos 1 m vagy
azt meghaladó nagyságú építmények és tárgyak – kivétel a 11. § (3) d.) pont
– elhelyezése,”
(2) A R. 15. § (1) d.) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„d.) az országos és helyi közforgalmi vasutaknak, továbbá a közforgalmú
közúti vízi és légi közlekedési vállalatoknak a feladatuk ellátását szolgáló létesítményei elhelyezése, kerékpártartó kihelyezése.”
(3) A R. 15. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az engedélyezõ hatóság a 6 hónap vagy azt meghaladó idõtartamú közterület-használat esetében – kérelemre – részletfizetést (havi vagy éves
bontású részletekben) engedélyez, illetve a közterület-használati díj fizetése
alól, mentességet ad sport, kulturális vagy jótékony célú rendezvény esetében.”
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10. §
A R. 17. § (4) bekezdése hatályát veszti.

11. §
(1) A R. 18. § a.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„a.) Közterület:

» 2008. NOVEMBER «

ENYINGI HÍRMONDÓ

3

közhasználatra szolgál minden olyan önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelõen bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat
céljára átadott területrésze – az errõl szóló külön szerzõdésben foglaltak keretei között – a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenõ és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közmûvek
elhelyezése.”
(2) A R. 18. § c.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„c.) mozgóbolt:
– gépjármûvön üzemeltetett vagy gépjármûvel vontatott kiskereskedelmi
árusító hely.”
(3) A R. 18. §-a a következõ e.) ponttal egészül ki:
„e.) mozgóárusítás:
– amely során az üzlettel rendelkezõ kereskedõ vagy alkalmazottja, illetve
megbízottja olyan eszköz (pl. kosár, tricikli, fagylaltos kocsi) segítségével viszi magával az üzletében forgalmazott terméket, amely nem minõsül mozgóboltnak.

12. §
A R. 19. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Az engedélyezéssel kapcsolatos ügyekben elsõ fokon a polgármester,
másodfokon Enying Város Önkormányzatának képviselõ-testülete jár el, az
ezen rendelet 5. §. (6) bekezdésében foglalt, valamint a közutakkal kapcsolatos ügyek kivételével.”

13. §
A R. 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.

14. §
A R. egyéb rendelkezései változatlanul maradnak.

15. §
Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Enying, 2008. november 5.
Tóth Dezsõ polgármester, Szörfi István jegyzõ
Kihirdetve: 2008. november 6. napján.
Szörfi István jegyzõ

1. sz. melléklet
„Ideiglenes jellegû közterület-használat
A közterületbe benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti elõtetõ, ernyõszerkezet, hirdetõ-berendezés (fényreklám) cég- és címtábla:
1.800,- Ft/m /év.
Árusító fülke, pavilon ideiglenes vagy mozgatható (pl.: pattogatott kukoricás, vattacukorkás, újságárus):
100,- Ft/m /nap.
Önálló hirdetõ-berendezések, táblák:
400,- Ft/m /hó.
Út fölötti transzparensek (felülete m -ben)
150,- Ft/m /nap.
Építési munkával kapcsolatos építõanyag és tüzelõanyag tárolása, állványzat elhelyezése, építési törmeléket csak konténerben lehet elhelyezni:
30 napon belül
80,- Ft/m /hó,
6 hónapig
100,- Ft/m /hó.
Alkalmi mozgóárusítás (halárus, dinnyeárus…), mozgóbolt:
3.000,- Ft/nap.
Film- és televízió felvétel:
150,- Ft/m /nap.
Vendéglátóipari elõkert
egy év vagy azon túl
500,- Ft/m /év
egy évnél rövidebb
150,- Ft/m /hó
Üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával göngyölegek
elhelyezése, kirakodása, árukirakodás (saját üzlet elé
pl.: zöldséges, virág, mindenszentekre koszorúk):
400,- Ft/m /hó.
Kiállítás – mûvészeti vásár
100,- Ft/m /nap
Kulturális rendezvények
díjmentes
Egyéb, cirkusz, mozgó teátrum, állatbemutató
100,- Ft/m /nap
Mutatványos tevékenység (Petõfi park)
150,- Ft/m /nap
(20.000,- Ft vagy 50.000,- Ft kaució leteltével
a park tisztántartása érdekében.)
Állandó jellegû közterület használat
Egyéb épület közterület-használata
200,- Ft/m /hó.”
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Rendõrségi hírek
Tisztelt Olvasók!
Mint láthatták az elmúlt másfél hónapban komoly megerõsítõ erõk érkeztek az Enyingi Rendõrõrs munkáját segíteni. Kollégák láttak el szolgálatot Enying területén Székesfehérvárról, Polgárdiból és a készenléti
rendõrség állományából is. Mindennek köszönhetõen október hónapban egyharmadnyi bejelentés érkezett hozzánk, mint elõtte egy hónappal. A folyamat természetesen nem ért véget, ugyanis a megerõsítõ
erõk továbbra is folyamatosan érkeznek, és minden napszakban, segítséget adnak a közrend, közbiztonság megszilárdítása érdekében.
Októberben nyolc személyt fogtunk el bûncselekmények elkövetése
közben, akik közül többen elõzetes letartóztatásba is kerültek. Nevezettek ellen a büntetõeljárást a székesfehérvári nyomozóosztály folytatja
tovább. Volt olyan esetünk, amikor is állampolgári bejelentés érkezett
hozzánk, hogy egy kapucnis férfi a bejelentés idõpontjában ugrott ki egy
ház udvaráról és a helyszínrõl elszaladt. A pontos személyleírásnak köszönhetõen néhány sarokkal arrébb kollégáim igazoltatták is az ismeretlen személyt, akit ezt követõen el is fogtak. Nevezett az egyik a fent említett és elõzetes letartóztatásban lévõ személyek közül. Minderre tekintettel ismételten igazolttá vált az, hogy amennyiben segítik a munkánkat, sokkal nagyobb eredményességgel tudjuk azt végezni, és így mindenki elégedettebb lehet.
Mint ahogyan a médiából is értesülhettek, november 30-ig a gyalogos
és a kerékpáros közlekedésre vonatkozóan elrendelésre került egy országos akció, melynek célja a balesetmegelõzés. Sajnos, országos szinten nõttek a gyalogosok figyelmetlensége miatt bekövetkezett balesetek számai. Minderre tekintettel az akció kiterjed a gyalogos közlekedés
betartatására, valamint a kerékpáros közlekedés szabályainak kikényszerítésére. Az ellenõrzéseink a kerékpárosok vonatkozásában kiterjednek az ittasság, valamint a kötelezõ tartozékok meglétének ellenõrzésére. Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy milyen szabályok is vonatkoznak az ittas vezetés tekintetében a kerékpárosokra. Természetesen nem
olyan szigorúak a követelmények, mint az autósok esetén, de azért érdemes odafigyelni a betartásra. A kerékpáros a közlekedése során 0.8 ezrelék alatti szintû alkoholfogyasztás esetén kisebb fokú szabálysértést
követ el, míg a 0.8 ezrelék feletti esetben az ittas vezetés szabálysértését. Mindez az autósok esetében pedig úgy alakul, hogy a 0.8 ezrelék feletti italfogyasztást már bûncselekménynek minõsítette a jogalkotó.
Minderre tekintettel kérem önöket, hogy ne üljenek még kerékpárra sem
ittasan a saját testi épségük érdekében.
A hónapban, azaz novemberben feltehetõleg könyörtelenül be fog köszönteni a tél. Mindez sokkal nagyobb koncentrációt kíván meg a gépkocsivezetõktõl. Kérem önöket, hogy a napokban vizsgáltassák át gépjármûveiket, és minden alkatrészt ellenõriztessenek le, amely befolyással
lehet a téli közlekedésbiztonságra. Gondoljuk csak végig, hogy a négy
téligumi-abroncs átlagos esetben 50.000 Ft, de vajon mennyibe kerül
nekünk egy olyan baleset, ahol – még ha személyi sérülés nincs is – egy
vagy több autó rongálódik. Gondolom, mindenki tisztában van vele,
hogy a gumiabroncsok árából nem valószínû, hogy fedezhetjük a költségeinket. Tehát érdemes gondolkodni és mindent megtenni a saját és
mások biztonsága érdekében.
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Tisztelettel: Angyal Gábor r. százados, õrsparancsnok
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Hirdetések díjai:
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Díj

25% áfa

Összesen

1/1 oldal

12.000,-

3.000,-

15.000,-

1/2 oldal

8.000,-

2.000,-

10.000,-

1/4 oldal

6.400,-

1.600,-

8.000,-

1/8 oldal

4.800,-

1.200,-

6.000,-

1/16 oldal

3.200,-

800,-

4.000,-
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Herceg Batthyányi Fülöp
Gimnázium és Általános Iskola hírei
Batthyány-napok õsszel
Az enyingi Herceg Batthyányi Fülöp Gimnázium és Általános Iskola mindkét
intézménye folytatja a már korábban kialakult diákhagyományokat, így az
összevonás elõtti Török Bálint napok rendezvénysorozata „õszi Batthyányi
napok” elnevezéssel került meghirdetésre a térségben mûködõ általános iskolák számára. A rendezvény sorozatra 2008. október 10-én került sor.
A versenyek kínálata az elmúlt évekéhez hasonlóan alakult, számítástechnikai versenytõl a játékos idegen nyelvi és anyanyelvi vetélkedõig, a komplex
természettudományi versenyig terjedt a skála.
Az alsó tagozatosok a magyar nyelvi és matematikai tantárgyi vetélkedõn
mérhették össze tudásukat. Újdonság volt az idén elsõ alkalommal meghirdetett, a helyes viselkedés szabályait összefoglaló illemtani vetélkedõ,
amely játékos formában adott eligazítást a résztvevõknek. A rajzpályázatra
egyéni kategóriában lehetett nevezni, és nem maradhatott ki a testmozgás
sem. A játékos sportverseny az 1-4. évfolyamosoknak rendezték a tornateremben, a futóverseny a 3-4. osztályosok részére került megrendezésre a
város területén.
Idén is sokan érkeztek a jó hangulatú, játékos megmérettetésre, hogy egy
kellemes, tartalmas szép délelõttöt töltsenek együtt az enyingi tanulókkal.
A nemes vetélkedések végsõ eredménye a következõ volt:
Számítástechnika verseny:
1. Kiss Bálint Tinódi L. S Ált. Iskola
2. Szabó Márk Tinódi L. S Ált. Iskola
3. Gebula Barnabás Herceg Batthyány Fülöp GÁI
Komplex természettudományi verseny:
1. lepsényi Fekete István ÁI csapata
2. mezõszilasi Németh László ÁI csapata
3. lajoskomáromi Általános Iskola csapata
Játékos sportverseny:
1. az enyingi Herceg Batthyány Fülöp GÁI csapata
2. mezõkomáromi ÁI csapata
3. lajoskomáromi ÁI csapata
Illemtani vetélkedõ:
1. az enyingi Herceg Batthyány Fülöp GÁI csapata
2. mezõszilasi Németh László ÁI csapata
Játékos magyar nyelvi vetélkedõ 3-4 osztályosok:
1. balatonvilágosi ÁI csapata
2. mezõszilasi Németh László ÁI csapata
3. mezõszentgyörgyi ÁI csapata
Játékos német nyelvi verseny:
1. lepsényi Fekete István ÁI csapata
2. lajoskomáromi ÁI csapata
3. az enyingi Herceg Batthyány Fülöp GÁI csapata
Játékos anyanyelvi verseny 5-6. osztály:
1. lepsényi Fekete István ÁI csapata
2. mezõszilasi Németh László ÁI csapata
3. kislángi ÁI csapata

Angol nyelvi verseny:
1. az enyingi Herceg Batthyány Fülöp GÁI csapata
2. kislángi ÁI csapata
3. lepsényi Fekete István ÁI csapata
Matematika verseny:
1. Katona Csanád Enying
2. Ágner Edina Mezõszilas
3. Kiss Sándor Mezõszentgyörgy
Futóverseny 3. korcsoport lányok
1. Kiss Anna enyingi Herceg Batthyány Fülöp GÁI
2. Molnár Karina lajoskomáromi Általános Iskola
3. Marsó Fruzsina lajoskomáromi Általános Iskola
Futóverseny 3. korcsoport fiúk
1. Rest Botond balatonvilágosi ÁI
2. László Bálint balatonvilágosi ÁI
3. Kiss Tamás lajoskomáromi ÁI
Futóverseny 4. korcsoport lányok
1. Vaskó Szabina enyingi Herceg Batthyány Fülöp GÁI
2. Semenszki Szabina lajoskomáromi Általános Iskola
3. Tringli Alexandra enyingi Herceg Batthyány Fülöp GÁI
Futóverseny 4. korcsoport fiúk
1. Tóth Richárd balatonvilágosi ÁI csapata
2. Lángos Tamás enyingi Herceg Batthyány Fülöp GÁI
3. Petõ István Márk lajoskomáromi ÁI
Rajzverseny, 5-6. osztály
1. Szamler Patrícia enyingi Herceg Batthyány Fülöp GÁI
2. Gergye Balázs dégi általános iskola
3. Megáll Viktória enyingi Herceg Batthyány Fülöp GÁI
Rajzverseny 7-8. osztály
1. Juhász Gabriella kislángi ÁI
2. Garbatcz Dorina kislángi ÁI
3. Birnbauer Katalin kislángi ÁI

„Welcome-day”
Az enyingi Herceg Batthyány Fülöp Gimnáziumban minden tanév elején
megrendezi a gimnázium diákönkormányzata a 9. osztályosok vidám játékokkal fûszerezett bemutatkozó napját, melyet ettõl az évtõl
„Welcome-day” elnevezéssel hirdettünk meg. A „Welcome-day” bár kicsit
idegen hangzású, de a korábbi elnevezésekkel szemben jobban kifejezi azt a
törekvést, hogy szeretettel fogadjuk az elsõ éveseket. A kilencedikesek lázasan készültek a kedves, szellemes, személyre szabott feladatok végrehajtására a végzõs osztályok irányításával. A nemes vetélkedésnek ezúttal sem
volt vesztese, minkét csapat egy hatalmas tortával ünnepelhetett a program
végén.
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Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola
(volt Bocsor István Gimnázium)
A felvételi pontszámot a hozott pontok adják, a hozott pontokat a 7. évfolyamos év végi és a 8. évfolyamos félévi osztályzatok adják.
A felvételi rangsor megállapítása az alábbiak szerint történik:

8130 Enying, Petõfi S. u. 12. Tel./fax: 22/372-218
E-mail: big@bocsor.sulinet.hu
Igazgató: Lászlóné Kovács Márta
Pályaválasztási felelõs: Devecseriné Pelentai Csilla
Az intézmény OM azonosítója: 201 202

Gimnázium nappali tagozat:
Induló osztályok száma: 2
Négy évfolyamos gimnáziumi képzés:
* 4 évfolyamos fél osztály, emelt szintû oktatás angol nyelvbõl
Tanulmányi területet jelölõ belsõ kód (tagozatkód): 02
* 4 évfolyamos fél osztály, emelt szintû oktatás német nyelvbõl
Tanulmányi területet jelölõ belsõ kód (tagozatkód): 03
* 4 évfolyamos általános tantervû osztály:
(11. és 12. évfolyamon emelt óraszámú oktatás idegen nyelvbõl)
Tanulmányi területet jelölõ belsõ kód (tagozatkód): 11
Az emelt óraszámú, illetve elsõ idegen nyelv mellett második idegen nyelvként angol, német, francia nyelvek közül lehet választani.
A 11-12. évfolyamon a Pedagógiai Programban rögzített tantárgyakból közép- és emelt szintû érettségi felkészítõ foglalkozásokat szervezünk.
Választott közismereti tantárgyként oktatjuk az utazás és turizmus tantárgyat, melybõl érettségi vizsga is tehetõ.
Az informatika tantárgyat csoportbontásban, emelt óraszámban tanítjuk és
felkészítjük tanulóinkat az ECDL vizsgára.

Felvételivel kapcsolatos tudnivalók:
Írásbeli felvételi vizsgát, szóbeli meghallgatást nem tartunk.

Az enyingi Tinódi Lantos
Sebestyén Református Általános
Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
októberi hírei

– magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika, idegen nyelv
tantárgyak eredményeinek 150%-a, max. 75 pont.
– fizika, kémia, földrajz, biológia, informatika tantárgyak 50%-a max. 25
pont
Az így szerzett pontok maximuma: 100 pont.
Azok a tanulók, akik intézményünkben fejezték be az általános iskolai tanulmányukat a pedagógiai programban meghatározott feltételek szerint, folytathatják tanulmányaikat a gimnáziumi osztályban.
Nyílt nap: 2008. november 24. (hétfõ) du. 15.00 óra.
Jelentkezés határideje: 2009. február 20.
Kollégiumi elhelyezés a siófoki városi kollégiumban biztosított.

A Vas Gereben Mûvelõdési
Ház és Könyvtár hírei
Mûvelõdési ház
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig: 8-20 óráig, szombaton: 10-18 óráig.
A hétvégi nyitva tartás a rendezvények igénye szerint változhat.

Diákjaink október folyamán az alábbi
eredményeket érték el versenyeken:
2008. október 8-án a Vas Gereben könyvtár által rendezett
„Mátyás király” játékos vetélkedõn, Gebula Kíra Rebeka, Horváth Dorina és Kocsis Ágnes 4. osztályos tanulók III. helyezést
értek el.
2008. október 9-én a Vas Gereben könyvtár által rendezett „Ép
testben ép lélek” címû, egészséges életmód vetélkedõn Pap
Martin, Portik Apor és Szabó Márk 7. osztályos tanulók III. helyezést értek el.

— BABARUHA ÉS BABAHOLMI BÖRZE november 21-én 14-20
óráig a mûvelõdési házban. Asztalfoglalás: 30/330-50-83,
30/874-28-21.
— „HÁZHOZ MEGY A MIKULÁS!” December 5-én az Ön gyermekét is
meglátogathatja a Mikulás, ha szándékát december 3-ig, 900 Ft befizetésével jelzi a mûvelõdési házban. A jelentkezési sorrendet figyelembe
vesszük.

Állandó programok:
kedd, csütörtök: keleti harcmûvészet,
kedd: Rozmaring Nyugdíjasklub,

2008. október 10-én az „Õszi Batthyány Napok” számítástechnika versenyén I. helyezést ért el Kiss Bálint Lehel 8. osztályos és
II. helyezést ért el Szabó Márk 7. osztályos tanulónk.

szerda: Barátság Nyugdíjasklub, angol tanfolyam,

Iskolánk október 22-én rendezte hagyományos õszi programját,
a szüreti mulatságot.

péntek: angol tanfolyam,

Az osztályok számos versenyszámban tették próbára ügyességüket és tudásukat, a szüreti kvíztõl a szõlõevésen át a zsebkendõ táncig. A végén pedig diákjaik és tanáraink közös tánccal fejezték be a mûsorukat.

utolsó szombatok: éremgyûjtõk.

Október 23-án iskolánk nevében, Tihanyi Zita tanítónõ és
Szentpéteri Klára tanárnõ helyezte el az emlékezés koszorúját
az „56”-os kopjafánál.

csütörtök: társastánc, Vöröskereszt foglalkozásai, Balatonbozsoki
Nyugdíjasklub,
szombat: néptánc,
További programjaink iránt érdeklõdjenek az intézményben.
Rendezvényeinkre mindenkit szeretettel várunk.
A szüreti mulatság kapcsán kiemelten szeretnénk megköszönni
Botos Sándor képviselõ úr önzetlen segítségét.
Bízunk benne, hogy támogatására a jövõben is számíthatunk!
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„Könyvtárak Összefogása
a társadalomért”
Egy rendezvénysorozat
eseményei képekben

SAMU

10. 09.: „A mi Sütõ Andrásunk” címmel
tartott elõadói estet Götz Anna és Rubold Ödön.

10. 07.: Vendégünk volt Sohonyai Edit
írónõ. Téma: Pár- és társas kapcsolatok tinédzserkorban.

10. 08.: Játékos vetélkedõ zajlott Mátyás
királyról és a reneszánsz korról alsó tagozatos diákoknak.

Szép magyar vizsla, okos kutya,
Járását az utcán a gazdihoz igazítja.
Könyves vasárnapi rendkívüli nyitva tar- Olyanok õk ketten, mint összeszokott páros,
tás (8-12), valamint „mesedélelõtt”:
Nélkülük az utca szinte hiányos.
Józsi bának Samu, nem is kutyája,
Inkább társa, barátja, unokája.
Minden szeretet, ami csak létezik,
Abban Samu kutya fürdõzik.
Régebben Samunak a járása délceg volt,
Akárcsak gazdája ifjú volt.
Ma már Samu Úr méltóságteljes,
Lépte a gazdival egyenletes.

A játékos vetélkedõn helyezést elért
csapatok:
3. oszt.:
1. Szentmiklóssy Péter, Szili Gergõ, Varga Viktor;
2. Bálint Sára, Kovács Zsanett, Németh
Angelika;
3. Lang Mátyás, Simotits Mátyás, Ujfalusi
Dávid.
4. oszt.:
1. Boda Zoltán, Novák Attila, Széles Evelin;
2. Kuczi Ádám, Kuczi Dorina, Szabados
Kata;
3. Gebula Kíra Rebeka, Horváth Dorina,
Kocsis Ágnes.
Az egészséges életmód-vetélkedõ
10. 09.: „Ép testben ép lélek” címmel vedíjazott csapatai:
télkedtek az egészséges életmódról felsõ
tagozatos diákok.
7. oszt.:
1. Andrássi Dorina, Hegedûs Petra, Tringer Alexandra;
2. Balogh Máté, Perédi Roland, Szabadi
Tamás;
3. Pap Martin, Portik Apor, Szabó Márk.
8. oszt.:
1. Gebula Barnabás Ákos, Nyirádi-Ángyán Debóra, Rafael Vivien;
2. Nagy Annamária, Németh Bianka,
Tafelner Klaudia;
3. László Szilvia, Nagy Noémi, Szörfi Noémi
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Jó õket látni, rajtuk mérni az idõt,
Tanulni tõlük, szelídséget, erõt.
Ilyen szeretetben, békében élhetne,
Ember, állat, ez az élet rendje.
Mióta ismerlek a szívembe, lopództál,
Szelíd kutyaszemmel rám mosolyogtál.
Ha találkozunk, füled, farkad jelzi,
Hogy aki itt jön nem akárki.
Samukám, élj soká a gazdival együtt,
Ne hagyd el Õt, adj neki örömöt.
Színesítsétek az utca képet,
Vidítsátok ember, kutyaszívet.
Enying, 2008. szeptember
Csima Gyuláné, Cziráki Katalin

LEKNER KEGYELET
Temetkezési Szolgáltató Kft.

7000 Sárbogárd, Ady E. út 160/c.

ÉJJEL-NAPPALI
ÜGYELET
Enying, Kossuth út 8.
(virágbolt)
Takács Lászlóné: 06 (20)
231 3251 06 (30) 435 9021
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Karácsony közelében…
Itt kopog karácsony az ablakok alatt, ünnepre készülõdnek az emberek, és a karácsonyfa árnyékában az egymás iránti szeretetüket ajándékozással tesszük még
örömtelibbé, még meghittebbé.
Ajándékot kapni nagy öröm, de adni talán
ennél is nagyobb örömöt jelent, amikor
gyermekeinket, unokáinkat ajándékozzuk meg. Ennél nagyobb öröm talán
nincs, és nem is lesz életünk során.
A gyermekek szemében meglátni az öröm
csillagát, ez tesz minket igazán boldoggá.
Ilyenkor azért elgondolkodunk azon is,
hogy hány gyermek él olyan mostoha körülmények között, hogy még karácsonyfája sincs.
A nehéz gazdasági helyzet, a munkanélküliség nagy nehézség és megpróbáltatás
elé állítja a családokat.
A „nincs” nagyon nagy úr, és ha gyermekrõl van szó, nehezen tudjuk kimondani
azt, hogy „nincs”.
Ezért fogalmazódott meg bennem az a
gondolat, hogy képességeimhez mérten
egy kis ajándékozással örömet szerezzek.
Örömet szerezni azoknak, akik talán a
legtöbb szeretetre vágynak és ezek a
„gyermekek.”
Azok a gyermekek kik kilépnek az óvoda
szeretetet adó szárnyai alól, és kisiskolásként elkezdik menetelésüket a nagy élet
felé.

Úgy érzem ezeknek, a gyermekeknek van
szükségük a legtöbb figyelemre és szeretetre.
Tegyük széppé és meghittebbé az elsõ
osztályos kisiskolás gyermekek karácsonyát.
Karácsonyi adománygyûjtésben kérem
azokat a szülõket, nagyszülõket, akik szívesen támogatnának egy ilyen nemes célt,
segítsenek, hogy az idén még örömtelibbé, még meghittebb legyen a karácsony.
Az adomány lehet:
iskolai taneszköz (Pl.: ceruza, toll, radír
vízfesték, színes ceruza stb.)
tisztasági felszerelés (Pl.: papírzsebkendõ, szappan, fésû, kéztörlõ stb.)
esetleg még csokoládé, cukorka stb.
Az adományt kérjük dobozba csomagolva
leadni a mûvelõdési házba.
A csomagokra írják rá, hogy kislánynak
vagy kisfiúnak szánták az ajándékcsomagot.
Az ajándékcsomagokat az iskolák karácsonyi ünnepségén adjuk át az elsõ osztályos diákok részére.
Köszönöm megtisztelõ figyelmüket és segítségüket egy emberibb, összefogottabb,
szebb jövõ reményében.
Peresztegi Ferencné Krisztina
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INTER OPTIKA FOTÓ ENYINGEN!
Enying, Kossuth u. 45. (az OTP mellett)
Telefon: 22/372-553, 30-639-07-17
Nyitva: hétfõtõl-péntekig. 8.00-17.00, szombat: 8.00-12.00
INGYENES KOMPUTERES
LÁTÁSVIZSGÁLAT
(szemüveg megrendelés esetén)

Bejelentkezés:
22/372-553, 30-639-07-17
* 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

FIGYELEM! MENÜFÕZÉS AZ ÉTTEREMBEN!
HÉTFÕTÕL PÉNTEKIG HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
A MENÜ ÁRA: 650 Ft (Mindig emberes adag!)

TELEFON: 22/372-291
Pizzáink:
1. MARGARETA /pizzaszósz, sajt/
550 Ft
2. SONKÁS /pizzaszósz, sonka, sajt/
690 Ft
3. SONKÁS GOMBÁS /pizzaszósz, sonka, gomba, sajt/
690 Ft
4. SONKÁS KUKORICÁS /pizzaszósz, sonka, kukorica, sajt/ 690 Ft
5. MAGYAROS /pizzaszósz, kolbász, paradicsom,
paprika, bacon, sajt/
850 Ft
6. ERÕS JÁNOS /pizzaszósz, erõsalap, pfefferoni,
tarja, bacon, sajt/
850 Ft
7. BOLOGNAI /bolognai mártás, sajt/
950 Ft
8. TENGER GYÜMÖLCSE /pizzaszósz, tengergyümölcse, sajt/ 1000 Ft
9. TENGERÉSZ /pizzaszósz, tonhal, paradicsom, sajt/
850 Ft
10. PIZZA ÍNYENC /kapros tejfölös alap, sonka,
olívabogyó, paradicsom, sajt/
850 Ft
11. JUHTÚRÓS PIZZA /tejfölös alap, juhtúró, sonka,
kukorica, lilahagyma, sajt/
1000 Ft
12. SZALÁMIS /pizzaszósz, szalámi, sajt/
750 Ft
13. AKROPOLISZ /tejfölös mustáros alap, csirkemell, paradicsom,
fokhagyma, lilahagyma, fetasajt, olívabogyó, sajt/
1100 Ft
14. VERECKE / pizzaszósz, tarja, bacon, csirkemell,
füstölt sajt, lilahagyma, tojás/
1000 Ft

Szeretettel várunk minden kedves vásárlót!
MINDENT EGY HELYEN,
JÓT JÓ ÁRON!
15. SAJTMESTER /pizzaszósz, feta–füstölt–
trappista–camambert sajt/
16. HAWAII /pizzaszósz, sonka, ananász, sajt/
17. KURUC /pizzaszósz, fokhagymás tejföl, kolbász,
tarja, lilahagyma, sajt/
18. 4 ÉVSZAK /pizzaszósz, sonka, brokkoli, zöldség,
kukorica, gomba, sajt/
19. PIZZAGYROS / pizzaszósz, gyros hús, uborka,
paradicsom, kapros tejföl paprika, lilahagyma, sajt/
20. TURULPIZZA /pizzaszósz, sonka, gomba, kukorica,
tejföl, lilahagyma, bacon, füstölt sajt, sajt/
21. ANYÓS KEDVENCE /pizzaszósz, zöldköret, fokhagymás
tejföl, csirkemell, tojás, sajt/
22. ÖREGHEGYI CSEMEGE /pizzaszósz, sonka, szalámi,
csemege uborka, tojás, sajt/
23. SZÖSZI /pizzaszósz, csirkemell, szalámi,
paprika, tejföl, sajt/
24. PIZZA VEGA /pizzaszósz, zöldségköret brokkolival,
kukorica, gomba, sajt/
25. HÚSIMÁDÓ / pizzaszósz, kolbász, sonka, tarja,
bacon, csirkemell, sajt/
26. CSALÁDI PIZZA /pizzák bármelyike 50 cm átmérõvel!/
PLUSZ FELTÉT:

1000 Ft
690 Ft
950 Ft
750 Ft
1100 Ft
1000 Ft
850 Ft
850Ft
1000 Ft
750 Ft
1100 Ft
2500 Ft
150 Ft

Fiatalok figyelem!
Csütörtöki, pénteki és szombati napokon
50 % kedvezmény a rövid italokra!
Pl.: Jim Beam
Jägermaister
Finlandia

4 cl 500 Ft helyett 250 Ft
4 cl 400 Ft helyett 200 Ft
4 cl 400 Ft helyett 200 Ft

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.
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