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

Enying Város Önkormányzatának Lapja

Szeretettel
köszöntjük az
édesanyákat!

Patkó József:

Zsoltár
Az Anyák hallhatatlanok
Csak testet, arcot, alakot
Váltanak; egyetlen halott
Sincs közülük; fiatalok
Mint az idõ. Újra születnek
Minden gyerekkel; megöletnek
Minden halottal-harmadnapra
Föltámadnak, mire virradna.
Adassék nekik gyönyörûség,
Szerelmükért örökös hûség,
S adassék könny is, hogy kibírják
A világ összegyûjtött kínját.

XVIII. évf. 3. szám

2007. május

„Nyitva van az aranykapu,…”

Iskolánk április
21-én, szombaton
látta vendégül leendõ
elsõ osztályosainkat és
szüleiket.
(5. oldal)

Balatonbozsoki
Pünkösdi Vigasságok
2007. május 27-én
Délelõtt foci, fõzõverseny.
Színpad 13 órától:
— Csuti Csaba magyar nóták (kísér
Sakasovics Sándor és zenekara);
— paródiák (lajoskomáromi Naplemente Nyugdíjasklub);
— Csuti Lajos táncdalok;
— Siófoki Pomádé Egyesület siófoki
és polgárdi tánccsoportja mazsorett-bemutatója;
— Bocsor István Gimnázium mûsora;
— Török Bálint Általános Iskola társastánc;
— Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Mûvészeti Alapiskola fúvósainak elõadása;

— Tolnanémedi ugrókötélcsoport
bemutatója;
— lajoskomáromi Battyhány néptánccsoport bemutatója;
17.00 órakor: Anita;
17.40 órakor: lovasbemutató;
kb. 18.00 órakor: tombola;
20.00 órakor: utcabál;
22.00 órakor: tûzijáték.
A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!
Fõzõversenyre
jelentkezni és érdeklõdni:
Kajári Csillánál
a 06 (30) 215-7342-es
telefonszámon lehet.
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ÖNKORMÁNYZAT
TISZTELT OLVASÓK!
AZ ALÁBBI RENDELETET NAGY TERJEDELME MIATT
CSAK RÉSZLETEKBEN TUDJUK KÖZÖLNI, A TOVÁBBI FEJEZETEKET KÖVETKEZÕ LAPSZÁMAINKBAN OLVASHATJÁK.

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 6/2007.
(III. 01.) számú rendelete a helyi
hulladékkezelési közszolgáltatás
rendjérõl, a településtisztaság egyes
kérdéseirõl és a közszolgáltatás
díjának megállapításáról.
Enying város képviselõ-testülete a hulladékgazdálkodásról
szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 23.§-ában
foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet
A rendelet célja, hatálya, fogalmi meghatározások

1.§
(1) E rendelet célja, hogy a környezet védelme érdekében meghatározza Enying közigazgatási területén azokat a feladatokat,
melyek a hulladékgazdálkodási törvény és végrehajtása tárgyában kiadott rendeletekbõl adódóan a helyi önkormányzatra hárulnak.
(2) A rendelet hatálya kiterjed Enying közigazgatási területén
lévõ valamennyi ingatlan, önálló lakó és üdülõegység tulajdonosára, használójára (továbbiakban ingatlantulajdonos), függetlenül attól, hogy természetes személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ társaság, továbbá valamennyi gazdálkodó
szervezetre — akár termék elõállítója vagy forgalmazója —
melynek tevékenysége során települési hulladék képzõdik. A
közterületek használatát, tisztántartását, valamint a közterületen megvalósuló állattartás szabályait külön rendelet tartalmazza.
(3) A rendelet alkalmazásában települési — és egyéb szilárd
hulladék:
— háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és területein, valamint az intézményekben keletkezõ
hulladék;
— közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkezõ hulladék;
— gazdálkodó szervezeteknél keletkezett, veszélyesnek nem
minõsülõ, a háztartási hulladékhoz hasonló jellegû és összetételû és azzal együtt keletkezõ hulladék.
(4) Nagydarabos hulladék (lim-lom): a településen a háztartásokból a közszolgáltatás keretébe nem tartozó, nem rendszeresen begyûjtött, a közszolgáltatás keretében rendszeresített
gyûjtõedényzet méreteit meghaladó hulladék.

(5) Hulladékkezelõ: az a gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától
átveszi, kezeli.
(6) Feljogosított hulladékkezelõ: környezetvédelmi hatóság
engedélyével rendelkezõ hulladékkezelõ.
(7) Közszolgáltató: hulladékkezelésre feljogosított azon gazdálkodó szervezet, amellyel a közszolgáltatás ellátására az önkormányzat hulladékkezelési közszolgáltatási szerzõdést kötött.
(8) A közszolgáltatás tárgya: az 1. § (3) bekezdésben meghatározott települési hulladék.
(9) Gyûjtõedény: települési szilárd hulladék gyûjtésére kifejlesztett, a közszolgáltató jármûvéhez rendszeresített, a rendelet 1. számú mellékletében feltüntetett ûrtartalmú szabványos
gyûjtõtartály.
(10) Hulladékgyûjtõ udvar (hulladékudvar): az elkülönítetten
(szelektíven) begyûjthetõ települési szilárd, valamint a külön
jogszabályban meghatározottak szerint a veszélyes hulladékok
átvételére és az elszállításig elkülönített módon történõ tárolására szolgáló, felügyelettel ellátott, zárt begyûjtõhely.
(11) Hulladékgyûjtõ sziget (gyûjtõsziget): a háztartásokban keletkezõ, hasznosításra alkalmas, különbözõ fajtájú, elkülönítetten gyûjtött háztartási hulladék begyûjtésére szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyûjtõhely, szabványosított
edényzettel.
(12) Lakóegység, üdülõegység: helyiség, vagy egymással belsõ
kapcsolatban álló fõ- és mellékhelyiségek mûszakilag is összetartozó együttese, amelynek a szabadból, vagy az épület közös
közlekedõjébõl nyíló önálló bejárata van, meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas.
(13) Alapszolgáltatás: 1 db gyûjtõedény jelen rendeletben meghatározott gyakorisággal történõ ürítése, melyet valamennyi
magánszemély köteles igénybe venni.
(14) Zöld hulladék: az ingatlanokon keletkezõ növényi eredetû
hulladék, különösen a fû, gaz (kaszálék), elszáradt virág, valamint az 5 cm-nél kisebb maximális átmérõjû cserje- és gally nyesedék.
(15) A közszolgáltatással összefüggõ személyes adatok (közszolgáltatást igénybe vevõ neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve), melyeket a közszolgáltató részére, kérelmére
bocsát rendelkezésre az önkormányzat.

» 2007. MÁJUS «

ENYINGI HÍRMONDÓ

3

Vas Gereben Mûvelõdési Ház
és Könyvtár hírei
Mûvelõdési ház nyitva tartása:

A könyvtár hírei

hétfõtõl péntekig: 8-20 óráig, szombaton: 8-14 óráig. A hétvégi nyitva tartás a rendezvények igénye szerint változhat.

A versírási pályázat eredménye

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk 2007.
május 12-én Kabókán az idei majálisra!
Program
14.30 órakor: Balatonbozsoki Nyugdíjasklub mûsora, Rozmaring Nyugdíjasklub mûsora, Török Bálint Iskola modern
táncosai, siófoki mazsorett csoport, Hip-hop tánccsoport.
17.00 órakor: zenés gyermekmûsor.
18.00 órakor: A két zsivány.
19.00 órakor: Gergely Róbert.
20.00 órakor: bál.
22.00 órakor: tombolasorsolás.
Autóbuszjárat indul Balatonbozsok felsõ buszmegállóból
13.30,16.00, 19.00 órakor, Kabókáról vissza pedig 15.30,
18.30,20.15 és 22.40 (a tombolasorsolás után) órakor.

Májusi programok
2-án: megyei elsõsegélynyújtó verseny a Petõfi parkban;
2-án: Baba-mama klub — dr. Meláth Viola elõadása;
4-én: bérletes színházlátogatás — Máli néni
(Vörösmarty Színház);
8-án: mérlegelés — Fejér Megyei Hírlap;
12-én: majális Kabókán;
16-án és 30-án: Baba-mama klub;
31-én: bérletes színházlátogatás — III: Richárd
(Vörösmarty Színház);
27-én: Balatonbozsoki Pünkösdi Vigasságok.

Júniusi kitekintõ
2-án: gyermeknap;
3-án: hõsök napja;
9-én Rockfesztivál a Petõfi parkban, fellépnek:
Metalrain, Tûzvonal;
20.00 órától Beatrice.
Jegyek elõvételben vásárolhatók a festékboltban (Bodri Tamás) és a mûvelõdési házban.

A Vas Gereben Városi Könyvtár által a költészet napja alkalmából meghirdetett versírási pályázat eredménye:
3-4. osztály: 1. Berkes Krisztina — Tinódi Lantos Sebestyén
Iskola (továbbiakban: TLS) 4. o.; 2. Halász Bálint — Török
Bálint Általános Iskola (továbbiakban: TBI) 3/a és Maczkó
Ivett — TBI 4/b; 3. Rafael Borostyán — TBI 3/b.
Felsõ tagozatosok: 1. Berta Antónia — TLS 8. o.; 2. Nyírádi
Debóra – TBI 6/b; 3. Körmendi Bence TBI -8/b.
Gimnazisták: 1. Göde Mónika Annamária — Bocsor István
Gimnázium (továbbiakban: BIG) 11. o.; 2. Pete Dániel —
BIG 12/b; 3. Szántó Diána — BIG F/11. és Lamm Ágnes Tímea — BIG 11. o.

50 éves a római szerzõdés —
plakátkiállítás
Római szerzõdés: Franciaország, Olaszország, az NSZK,
Belgium, Hollandia és Luxemburg vezetõi által 1957. 03.
25-én Rómában aláírt (1958. 01. 01-jén hatályba lépett), az
Európai Gazdasági Közösség megteremtésérõl szóló nemzetközi egyezmény, amely átfogó gazdasági integráció megvalósulására irányult. A késõbbiekben az integrációs folyamat kiszélesedett, új szakaszba lépett, és 1992-ben megalakult az Európai Unió az európai uniós szerzõdéssel, amely
1993. november 1-jén lépett hatályba.
Az EGK létrejöttét megalapozó római szerzõdés történetét
bemutató plakátkiállítást 2007. április 11. és 2007. április 23.
között lehetett megtekinteni a könyvtárban.

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.
» 2007. MÁJUS «
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„Nyitva van az aranykapu,…”
Iskolánk április 21-én, szombaton látta vendégül leendõ elsõ
osztályosainkat és szüleiket.
Dely Tünde és Csókás Eszter tanító nénik érdekes foglalkozást
tartottak a kis nebulóknak, majd a tornateremben megnézhették a sportosztályosok bemutató foglalkozását.
Az iskolában mûködõ konyha dolgozói pogácsával, süteménnyel kedveskedtek új diákjainknak.
Reméljük, elsõseink szeptembertõl is ilyen örömmel jönnek
majd az iskolába.

Kedves Gyerekek!
Addig még kellemes napok várnak rátok az óvodában, majd jön
a nyár. Pihenjetek sokat, hogy szeptemberben frissen, õszinte
kíváncsisággal léphessetek be az „aranykapun”.
Szeretettel várunk benneteket.
„Mondd el, és elfelejtem,
Tanítsd meg, és emlékezem rá,
Lehessek részese, és megtanulom”
Kínai bölcsesség

A 2007. április 19-én Székesfehérvárott tartott zárókonferenciával véget ért a kétéves kísérlet, melyben Enyingrõl, a Török
Bálint Iskola és a Szirombontogató Óvoda vett részt. A 10 tagból álló konzorcium 150 milliós támogatást nyert, melyet a pedagógusok továbbképzésére és eszközfejlesztésre fordítottunk.
A program végeztével iskolánk büszkén viselheti a Térségi Iskola és Óvodafejlesztõ Központ (HEFOP 3.1.2.) nevet.
A konferencián, amelyen Tóth Dezsõ polgármester úr is részt
vett, Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Közgyûlés elnöke köszönte meg a végzett munkánkat.
A rangos konferencián elõadást tartott iskolánk két nevelõje is:
Berta Kálménné és Csókásné Juhász Erzsébet, akik a szövegértés- szövegalkotás, a matematika-logika és az életpálya-építési
kompetenciaterületen tevékenykedtek.

Április a Tinódi református iskolában
Egy-egy beszámoló kapcsán zavartan gyûjtögetjük az adatokat, és
próbáljuk õket úgy elrendezni, hogy ne keltsük azt a látszatot: a Tinódi nem is általános iskola, hanem egy mûvészeti és kulturális
programszervezõ intézet. Tanáraink és diákjaink munkájának a
versenyeken lemért teljesítményét azonban most sem tudjuk kihagyni, és reméljük, hogy nemcsak az elért helyezések, hanem az a teljesítményeik mögött álló többéves szakmai munka és szeretõ gondoskodás is áttetszik rajtuk, amivel általános iskolai és mûvészeti tanáraink nevelik õket. Lássuk hát ezeket a jeleket.
A mezõkomáromi rajzversenyen: Koronczai Bence I. díjat, Berkes Kriszti I. díjat és Kocsis Ágika II. helyezést nyert. A rajzosok
Nagykõrösre is küldenek rajzokat a Református Kulturális Napokra.
Március 31-én tizenegyedik alkalommal szervezte meg iskolánk Meghívásos Kórustalálkozóját. Simontornyáról a
Krammer Ferenc kórus, horvátországi Délvidékrõl az Alfalusi
Vegyes kar hozott szép kórusmûveket a templomunkba. A kórustalálkozó elsõ fellépõje iskolánk Rezeda népdalköre volt. A
népdalkör tagjai: Ács Alexandra, Bagi Bojána, Berkes Krisztina, Csajági Laura, Frank Eszter, Gyarmati Sarolta, Gyetvai
Anikó, Kolonits Barbara, Lédig Brigitta, Mácsár Lilla, Molnár
Gréta, Molnár Sára, Nagy Katalin, Nagy Viktória, Pirtyák Dorottya, Sándorovits Fanni, Szenes Dóra, Szierer Daniella,
Ulrich Fanni.
Április 13-án rézfúvósaink és ütõseink Lengyeltótiban jártak,
és az ottani rezesekkel és dobosokkal együtt adtak koncertet az
iskola mûértõ kis közönségének.
Április 18-án a mezõszentgyörgyi rajzversenyrõl hozott haza
Németh Zsanett oklevelet.
19-én sikerrel vették az országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Fesztivál regionális (megyei) fordulóját „Leértékelés”
címû színdarabjukkal a Tinódi Drámások, akik már a következõ, május 13-ai fordulóra készülnek. A „színtársulat” tagjai: Balog Attila, Balogh Dóra, Bánhidi Barbara, Bodri Dávid, Csikász
Tímea, Csóka Ivett, Demeter Dalma, Fodor J. Attila, Hudák
Dániel, Hudák Dóra, László Veronika és Megyeri Ákos.

Április 21-én a Balaton-parti Zeneiskolák Kamarazenei találkozóján, Balatonalmádiban, a tinódis rézfúvósok ezüstminõsítést szereztek. A csapat tagjai: Drexler Ákos, Gere Alexandra,
Németh Ádám, Pákász Tibor, Pudelka Tamás, Sáfrány Anikó,
Sugár András és Ulrich Attila.
23-án az enyingi Vas Gereben Mûvelõdési Ház és Könyvtár által rendezett versíró versenyrõl Berta Antónia (8. o.) és Berkes
Krisztina (4. o.) tértek haza egy-egy elsõ helyezéssel.
Április 26-án Nagykõrösön diákjaink nyitották meg a Károli
Gáspár Református Egyetem Tanítóképzõ kara által szervezett
Református Kulturális napokat. A városi rendezvényt a Tinódi
színjátszói, Rezeda népdalköre, a Köles Néptáncegyüttes és a
rézfúvós diákok nyitották meg.
27-én két rendezvényünk is volt. A tanulmányi versenyre nyolc
általános iskola is küldött kisdiákokat. A születésnapi sportversenyen a diákok foci kupán, futóversenyen, ügyességi versenyen, hetesugró versenyen és célbadobóversenyen mérték
össze rátermettségüket.
28-án a balatonszemesi V. Diákgálán zenemûvészeteseink közül dobosaink léptek fel.
Általános és mûvészeti iskolánk 11. születésnapját, melyet
minden évben néptánctalálkozóval együtt tartunk, 30-án ünnepeltük meg. Áprilisban a beiratkozások is megtörténtek, a
2007/2008-as tanévtõl 20 elsõs kisdiákot várunk.
Minden osztályunk külön-külön készül az idei anyák napjára, és
a diákokat a nyugdíjasklub is meghívta idei anyák napi ünnepségére.
Az áprilisi programok azt jelzik: általános iskolai tanáraink lelkiismeretesen és magas szakmai színvonalon tanítják a gyermekeket, és diákjaink a mûvészetis tanszakok által Enyingrõl nemcsak Magyarországon és a Kárpát-medencében, de Nyugat Európába is pozitív hírt visznek. A jövõben is szeretettel várjuk az
Enyingi Hírmondó olvasóit a város számára szervezett rendezvényeinkre.
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Természetjáró hírek
Élve az Enyingi Hírmondó havi megjelenésével, szeretnénk olvasóinkat rendszeresen tájékoztatni városunk területén az
Enyingi Városi Sportegyesület (EVSE) keretein belül mûködõ
természetjáró szakosztály tevékenységérõl.
Tagságunk évek óta 75-80 fõ között mozog, melyen belül kialakult egy 40-50 fõs stabil mag — melybõl 15-20 fõ tanuló, akik az
éves programok közel 70%-ban részt vesznek.
A túraterveink készítésénél támaszkodtunk a megyei és országos eseménynaptárban meghirdetett programokra, illetve figyelembe vesszük tagságunk igényeit. Az elõzõ évek megalapozott munkája lehetõvé tette, hogy a szakosztályunk 2006. évi túratervében az elsõ alkalommal kiírásra kerülõ I. Észak-dunántúli Kupa teljesítését célul tûzhette ki, párhuzamosan a Fejér
Megye Természetjárója elismerés és a közép-dunántúli piros
túra útvonala egyes szakaszainak bejárásával.
Az Észak-Dunántúli Kupa célja, hogy a hat megye (Fejér,
Gyõr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém
idén már Zala is!) területén és tagszervezetei által rendezett
teljesítménytúrák „turisztikai csomagba” kötésével ösztönözze
a természetjárókat — közöttük is kiemelten a gyermek és ifjúsági korosztályt — a rendszeres túrázásra, a szomszéd megyék
megismerésének lehetõségével. A kupát az teljesíti, aki a kiírásra került 15 rendezvénybõl minimum 10-et teljesít, ezért mi 11
túrát terveztünk be.
Kezdtük januárban a Hó-Fejérke (Piroska) emléktúrával
Csákberényben, majd márciusban a Herend és Városlõd közötti 25 km-es túrával folytattuk. Áprilisban a Gerecse 20. (Tatabánya) és a sokak által legszebb túraútnak nyilvánított „Tihanyi
Gejzirit” 20-szal folytattuk. Az aszófõi vasútállomásról indulva
a „barátlakások”, a hajókikötõ, az apátsági templom, a Tihanyi-rév érintésével a félszigetet körbejárva érkeztünk vissza
Aszófõre. A virágzó kõrisek és a Balaton keleti majd nyugati
medencéjének panorámája mindenkit magával ragadott és elfeledtette a szintkülönbségekbõl és távból adódó megpróbáltatásokat.
Május végén 30 km-es éjszakai túrát tettünk a Velencei-hegységben, ahol 15 ellenõrzõ pontot kellett este nyolctól reggel
négy óráig felkutatnunk.
Júniusban az Országos Gyalogos Találkozó programjaként a
Mezõföld déli részén Németkér és Vajta közötti lankás homokos, borókás táj szépségeivel ismerkedhettünk meg.
Augusztusban újabb két túrát teljesítettük a nosztori 20 km-es
távot Lovas—Veszprémfajsz—Csopak—Lovas útvonalon szakadó esõben és a sokkal kellemesebb idõjárási viszonyok közötti 15 km-es „Vértesi barangolásokat” Gánt környékén.
Szeptemberben a Hamuház 15 és 25 km túrával egy idõben lehetõség nyílt arra, hogy az Észak-Dunántúli Kupa teljesítése
mellett a Kelet-Bakony Természetjárója címet is megszerezhessük, ezért novemberben a Fehér-Vár-Palota teljesítménytúrát is teljesítettük, így 14 fõ (akik a Hamuház 25,15 a
Fehér-Vár-Palota — 40,-25,-20,-10 és a Kelet-Bakony —
50,-35,-15 túrákat teljesítette) megkaphatta a Kelet-Bakony
Természetjárója elismerést is.
A kupasorozat Balatonalmádiban ért véget a „Vödörvölgyi Mikulás” túrával és végül 34 fõ vehette át a fejenként minimum
265 km gyalogtúra megtételét elismerõ kupát és emléklapot.
Fejér Megye Természetjárója elismerõ jelvényt 23 fõ kapta
meg. A túramozgalom célja a megye nevezetességeinek megismerése, ahol a 27 turisztikai célpont közül legalább 22 helyet
kellett felkeresni, melyet az erre a célra rendszeresített igazoló

füzetbe történõ bélyegzést követõen a Megyei Természetbarát
Szövetség visszaigazol és évente két alkalommal a székesfehérvári illetve a megyei találkozón ad át a teljesítõk részére. (Mind
a 27 helyet felkerestük!!)
Természetesen a havi túrák mellett nagy népszerûségnek örvendenek többnapos nyári túráink. Tavaly hatnapos túra keretében elõször tekintettünk ki határon túlra. Körbejártuk a
Plitvicze-i tavakat és felejthetetlen napokat — mind ezt sátorban — töltöttünk a KRK-szigeten.
Idén 5 napos túra során a Szatmár-Beregi táj nevezetességeivel
ismerkedünk majd, s járjuk be a környék történelmileg, irodalmilag és természetesen turisztikailag fontos helyszíneit.
Havonta úgynevezett munkatúrák keretében tartjuk rendben
és mûködtetjük a Kisgyóni Természetbarát Telepen lévõ szépen felújított turistaházat, melyet tagjainkon kívül több civil
szervezet is rendszeresen igénybe vesz, s úgy gondolom méltó
gazdái vagyunk a ránk bízott megyei önkormányzati vagyonnak.
2007. évi túratervünkben a II. Észak-Dunántúli Kupa teljesítését terveztük igyekezve újabb még nem felkeresett tájakat bejárni. Legutóbb a Kõszegi-hegységben teljesítettünk 26 km-es
távot. (Kõszeg—Óház-tetõ—Stájer házak—Hörmann-forrás—Velem—Kõszeg) melyen 42 fõ vett részt. Errõl késõbb
részletesen is beszámolnánk olvasóinknak.
Szeretnénk továbbra is a túráinkra minél több fiatalt elvinni, s
akár az iskolán belül egy természetjáró csoportot létrehozni,
hogy egyre többen érezzék meg a természetjárás szépségét és ismerjék meg és keressék fel hazánk, ezen belül Fejér megye felbecsülhetetlen értékeit.
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„Magyarok…tudjuk-e?

Légy büszke, Magyar!
Tudjuk-e, hogy a 895-ös III. honfoglalás
idején, mintegy 500.000 magyar érkezik a
Kárpát-medencébe, és ha összehasonlítjuk ezt a számot ezt a számot a mai népességi adatokkal (16.000.000), akkor láthatjuk, hogy mi 1100 év alatt a harmincszorosára növekedtünk a magyarság lélekszáma tekintetében. A mai Franciaország területén például a IX. században 7.000.000
ember élt és ma mindössze 58.000.000
embert lehet találni Frank honban. Ez
alig 8,5-szeres növekedést jelent.
Tudjuk-e, hogy a III. honfoglalásunk idején Európában csak a
görögöknek és a rómaiaknak volt írásbeliségük, és amikor mi
megérkezünk a Kárpát- medence területére, már kiforrott,
kész, mintegy 1700 éves írásbeliséget hoztunk magunkkal?
Tudjuk-e, hogy az Ómagyar Mária-siralom szövegét mi még a
mai napig értjük, hiszen szókincsét, mind a mai napig használjuk? Shakespeare drámáit, a mûvelt, angol már csak szótár segítségével képes elolvasni, mivel annyit változott nyelvük az elmúlt 440 év során. A miénk, megtartotta nyelvtanát és szókincsét. Nem volt hajlandó belesimulni, beleolvadni a nagy nyelvi
forgatagba!
Tudjuk-e, hogy a Magyar Zenetudományi Intézet regisztrált
200.000 magyar népdalt, amelybõl 100.000 már megjelent
nyomtatásban is. A 80 milliós Németországban összesen 6000
(!) népdalt tudtak összegyûjteni.
Tudjuk-e, hogy a magyar mesevilág páratlan az egész világon?
Európában nem ismerik a tündért, hetedhét országot, fanyüvõt, hétfejû sárkányt, még nyelvtani szinten sem. Nincs szavuk
rá.
Tudjuk-e, hogy Európa nem ismerte a magyarok bejövetele
elõtt a hús megfõzésének módját? Nem ismerték a villát és a kanalat. Kézzel és késsel ették a sütött húst. Behoztuk a sajátos fûszerezési technikánkat, a darabolást, a fûszerekkel való összefõzést. Az édes, sós, savanyú, keserû ízek mellé mi hoztuk az
erõs ízt ételeinkben.
Tudjuk-e, hogy azért nem járnak tógában ma Európában az
emberek, mert mi behoztuk magunkkal a nadrágot, a zakót (kazak), a hosszú kabátot (kaftán). Amíg Európa saruba, csizmába, bocskorba járt addig mi behoztuk a háromnegyedes sarkos
cipõt. Sõt még az alsó fehérnemû is általunk kerül a világnak
erre a részére. Gondoljuk csak meg, ma Skóciában, ha valaki
igazán korhûen akar skót népviseletbe felöltözni, akkor nem
vesz alsónadrágot a kockás szoknya alá.
Tudjuk-e, hogy a III. honfoglalás idején, mi csodálatos növény
és állatvilággal rendelkeztünk, amit magunkkal hoztunk a belsõ-ázsiai térségbõl?
Tudjuk-e, hogy az elmúlt idõszakban sikerült, a parlament által,
hivatalosan is nemzeti kinccsé tenni õshonos állatfajaink nagy
részét? A kilenc kutya fajtát, a három parlagi tyúk fajtáját, a szilaj marhát, a három mangalica fajtát, a tincses kecskét, és a galambjainkat. Ez egyben azt is jelenti, hogy nem lehet õket keresztezni, az országból kivinni. Tehát meg kell tartani a tiszta
vérvonalat. A szürke marhát sajnos az osztrákok már levédték
elõttünk.
Tudjuk-e, hogy a hollandok 400 éve termesztik a tulipánt, mi
3000 éve? Mégis õket hívják a tulipán hazájának. Az egyetlen
európai tulipán fajtájának, a Tulipa Hungaricának géncentruma, a Kárpát-medencében van.
Tudjuk-e, hogy a világ második alkotmánya a miénk? Az elsõ az
izlandi 720-ból, a második pedig Szent István király intelmei
Imre herceghez.

Tudjuk-e, hogy a reneszánszt, mint mûvészeti stílust Ausztria és Németország tõlünk vette át?
Tudjuk-e, hogy az öntözéses gazdálkodást
és a vetésforgót is mi honosítottuk meg a
világnak ezen a részén? Mára Európa elfelejtette ezt a tudást, és jórészt ennek köszönhetõ, hogy termõföldjeik tönkrementek, elhasználódtak. Ez az igazi indok
arra, hogy miért is kellettünk az EU-ba!
És akkor még egy szó sem esett a
magyarok õsi hitérõl.
Ezek persze csak kiragadott példák, a teljesség nélkül. Talán
nem hiába íródtak le. Jó lenne, ha legalább addig eljutnánk gondolatban, hogy magyarnak lenni nem szégyen! S akkor talán
nem támolyognánk összevissza, abban a jogi, gazdasági és kulturális csapdában, ami nekünk állítottak Brüsszelben. S hogy
nehogy azt higgyük, az író fantáziája, üldözési mániája mondatja velem ezeket a szavakat, álljon itt egy idézet bizonyságul.
Napóleon megkérdezte Francois Talleyrand-t, hogy mit tegyen
a magyarokkal. Talleyrand válasza: — Felség! Régi szokásuk a
magyaroknak, hogy felnéznek nagyjaikra, és büszkék a múltjukra. Vedd el a nép múltját, és azt teszel velük, amit akarsz! A monarchia idején megvalósították Talleyrand elméletét. És végül,
tudjuk-e, hogy 1805-ben 6 ember mert beiratkozni Pázmány Péter Tudományi Egyetemre, mert féltek, hogy az osztrákok
megölik, kiirtják családjaikat
„Jó magyarnak lenni, igen nehéz, de nem lehetetlen.” (Széchenyi István)
Küldd el minden magyarnak e levelet, hogy senki ne szégyelljen
magyarnak lenni.”
Magyar Világ, 2007. április 12.

Összetartozunk
Összetartozunk mi mindannyian
Kik itt élünk e kis magyarhonban
Ti is, magyar testvéreim, kik távolon
Lelketek útján jártok haza minduntalan.
Árpád gyermekei szétszórva a nagyvilágba
Hazagondolva mindennap az esti imában
Láthatatlan szál köt össze minket, magyarokat
Összetartozunk, hisz nékünk szívünk magyar s az marad.
Fogjunk össze, ne engedjük el egymás kezét
Hisz ennyivel tartozunk a magyar Honért
Hadd legyen örök, igaz a magyar szó
Halljuk egymás szavát közelrõl-távolról.
Árpád apánk, a mennyei trónusáról
Büszkén láthassa népét, mint egybeforr
Isten áldása szálljon mireánk
Ne hagyjuk el egymást, kövessük a vér szavát.
Összetartozunk, ez erõs és vigaszt ád
Együtt mondhassa a magyar az igazát
Magyar ima, magyar gondolat
Találjon egymásra, hadd legyen még igazabb.
Testvéreim, magyarok, ha megfogjuk egymás kezét
És mindannyian kiállunk a magyar Nemzetért
Isten áldása kísér, segít majd minket
Hisz összetartozunk, és nem szakíthat szét minket senki sem.
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Védõoltással a méhnyakrák ellen
December közepétõl hazánkban is elérhetõ a
világ elsõ és egyetlen méhnyakrák elleni vakcinája. Az elsõ oltást egy 9—15 és egy
16—26 év közötti lány kapta meg, hogy ne
alakulhasson ki náluk a súlyos betegség,
amelyet az esetek közel 100 százalékában a
humán papillómavírus idéz elõ, de beoltottak egy 9—15 éves fiút is, hogy õ se fertõzõdhessen meg a vírussal, és ne is fertõzhessen
meg másokat sem.
A méhnyakrák — elõfordulási gyakoriságát és a betegségbõl eredõ halálozási
arányt tekintve is — a nõi daganatos megbetegedések között a második helyen áll
világviszonylatban a mellrák után. Magyarországon évente mintegy 1200 új esetet fedeznek fel, és közel ötszázan halnak
meg. Ez az adat az EU-országok átlagánál háromszor magasabb. A méhnyakrák
a fiatalabb (15—44 éves) nõk körében a
leggyakoribb, pedig az évenkénti, rendszeres nõgyógyászati szûrõvizsgálattal
idõben felismerhetõ lenne.
A méhnyakrákot 99,7%-ban a humán
papillómavírus okozza, azonban a betegség kialakulását számos rizikótényezõ
befolyásolja. Például a korai szexuális
élet, a gyakori partnerváltás, az egyéb
szexuális úton terjedõ betegségek, a hor-

monális fogamzásgátlók szedése, a genetikai faktorok, illetve a dohányzás.
A 15—24 év közötti férfiak és nõk negyede érintett a HPV fertõzésben. Az aktív
szexuális életet élõk az elsõ 2—3 évben
fertõzõdnek meg, de ez gyakran ki sem
derül, mert a szervezet legyõzi a vírust. A
humán papillómavírus okozta fertõzésnek nincsenek egyértelmû tünetei, ezért
a rendszeres méhnyakrákszûrés nélkülözhetetlen.
A most már nálunk is feliratható védõoltás megelõzi a 16-os és 18-as típusok
okozta a méhnyakrákot és annak megelõzõ állapotait, valamint a szeméremtest súlyos fokú elváltozásait, ezen felül

megelõzi a 6-os és 11-es típusok okozta
genitális szemölcsök kialakulását. Az oltási sorozat 3 oltásból áll: a másodikat két
hónap, a harmadikat pedig fél év múlva
kell beadni az elsõt követõen. A vakcina a
9—15 éves gyerekeknek és a 16—26 év
közötti lányoknak és nõknek javasolt.
Mivel a vírus átvivõi a férfiak, akiknél a
HPV pénisz- és végbélrákot okozhat, érdemes a 9—15 éves fiúkat is beoltani.
Az új vakcinával eddig beoltott több mint
30 ezer nõnél tapasztalt eredmények
alapján kimondható, hogy az oltóanyag
közel 100%-os védettséget ad a HPV 6, 11,
16, 18-as típusai által okozott-fertõzések
megelõzésében. Nem szabad azonban az
évenkénti nõgyógyászati szûrõvizsgálatokról sem megfeledkeznünk!
Bõvebb információ a 06 (40) 200 748 kék
számon, ill. a www.hpvinfo.hu honlapon.
Amennyiben érdekli és felelõsnek érzi
magát Ön és gyermeke egészségéért, úgy
jelezze kérjük oltási igényét családorvosa
felé. Amennyiben nagy számú igény jelentkezne, úgy önkormányzati szinten
kedvezmények várhatók.
Enying Város Önkormányzatának
egészségügyi és szociális bizottsága
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