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

A közszolgáltatás
2. §

(1) Enying Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormány-
zat) kötelezõen ellátandó közszolgáltatásként az ingatlantulaj-
donosoknál és gazdálkodó szervezeteknél keletkezõ települési
szilárd hulladék rendszeres gyûjtésére, szállítására és ártalmat-
lanítására (elhelyezésére), hulladékkezelési közszolgáltatást
szervez és tart fenn.
(2) Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet a keletke-
zett 1. § (3) bekezdésében meghatározott települési hulladék
elhelyezésérõl a hulladékkezelési közszolgáltatás kötelezõ
igénybevételével kell gondoskodjon. A közszolgáltatás igény-
bevétele az ingatlantulajdonosok részére egész évben kötelezõ.
(3) Mentesül a kötelezõ igénybevételi kötelezettségtõl az a gaz-
dálkodó szervezet, amely a települési hulladék kezelésérõl a
hulladék termelõjére vonatkozó jogszabályi elõírások szerint
gondoskodik, vagy a környezetvédelmi felügyelõség által iga-
zoltan annál lényegesen kedvezõbb hulladékkezelési megol-
dást alkalmaz.
(4) A környezetvédelmi eljárást annak a gazdálkodó szervezet-
nek kell kezdeményezni, amely egyébként köteles a közszolgál-
tatás igénybevételére. A jogerõs engedély megszerzéséig a köz-
szolgáltatás igénybevétele kötelezõ.
(5) A (3) bekezdés szerinti mentességet élvezõ gazdálkodó
szervezet az önkormányzat felé írásban köteles igazolni, hogy a
mentesség jogszabályi feltételei fennállnak.
(6) A települési szilárd hulladék rendszeres elszállítására vo-
natkozó közszolgáltatási szerzõdés
a) ingatlantulajdonosok esetében a közszolgáltatás igénybevé-
telével jön létre, valamint akkor is, ha a közszolgáltató a köz-
szolgáltatás ellátását felajánlja, rendelkezésre állását igazolja;
b) gazdálkodó szervezetek esetében az egyedi szerzõdés aláírá-
sával jön létre. A szerzõdést csak tevékenységük tényleges foly-
tatásának idejére, de legalább 2 naptári hónap folyamatos idõ-
tartamra kötelesek megkötni. A közszolgáltatási szerzõdés
egyes tartalmi elemeit a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A közszolgáltatás résztvevõinek
jogai és kötelezettségei

3. §
(1) Enying város közigazgatási területén a 2. § (1) bekezdésé-
nek megfelelõ hulladékkezelési közszolgáltatást a ZÖLDFOK
Rt. 8600 Siófok, Bajcsy-Zs. u. 220. (továbbiakban: közszolgálta-
tó) végzi az önkormányzattal történõ megállapodás alapján.
(2) A települési szilárd hulladék rendszeres elszállításáról a
közszolgáltató az ingatlantulajdonosoktól e rendelet 1. sz. mel-
lékletében meghatározott gyakorisággal, napokon és gyûjtõ-
edényben köteles gondoskodni.
(3) A települési szilárd hulladékot csak az 1. § (9) bekezdésében
meghatározott gyûjtõedényben lehet, kizárólag a szállítás nap-
ján 7.00 óráig az ingatlan bejárata elõtti közterületre kihelyezni
oly módon, hogy az a közszolgáltató jármûvére könnyen felhe-
lyezhetõ legyen.
(4) A közszolgáltató erre vonatkozó igény esetén, külön térítés
ellenében köteles a rendszeresített gyûjtõedény megvásárlását

vagy bérletét a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ré-
szére biztosítani.
(5) A gyûjtõedény ûrtartalmát meghaladó többlet települési
szilárd hulladék elszállíttatására a közszolgáltatás igénybevéte-
lére kötelezett ingatlantulajdonos a szolgáltató által rendszere-
sített mûanyag zsák felhasználásával is jogosult.
(6) Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet télen —
szükség esetén — az ingatlan bejárata elõtti közterület és az út-
test között legalább 1 méter széles átjárót köteles létesíteni, azt
a hótól megtisztítani, síkosságmentesíteni, annak érdekében,
hogy a gyûjtõedény ürítése illetve a mûanyag zsák elszállítása
akadálytalanul, balesetmentesen történhessen.
(7) A gyûjtés idejére a közterületre történõ kihelyezés, a gyûj-
tést követõen a gyûjtõedény saját ingatlanra történõ visszahe-
lyezése az ingatlantulajdonos ill. a gazdálkodó szervezet kötele-
zettsége. Közterületen, bármilyen méretû gyûjtõedény elhelye-
zése — a szállítás napját kivéve — vagy tárolása kizárólag az
önkormányzat tulajdonosi hozzájárulása alapján történhet.
(8) Ahol az útviszonyok vagy egyéb akadály nem teszi lehetõvé,
hogy a közszolgáltató gépjármûve az ingatlan bejárata elé áll-
jon, ott a települési szilárd hulladék átvétele az önkormányzat
által kijelölt legközelebbi, arra alkalmas helyen történik.
(9) Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet köteles a
gyûjtõedény folyamatos tisztántartásáról, szükség szerinti fer-
tõtlenítésérõl, elhasználódás esetén pótlásáról gondoskodni.
(10) A gyûjtõedényben tilos veszélyes hulladékot illetve olyan
anyagot elhelyezni ( pl. maró lúg, forró hamu, zsiradék, gyúlé-
kony vagy robbanó anyag stb.), amely veszélyezteti a közszol-
gáltató munkavállalóinak egészségét, testi épségét, vagy meg-
rongálhatja a közszolgáltató szállító jármûvét. E rendelkezés
megsértõi az okozott kárt is kötelesek megtéríteni.
(11) A gyûjtõedényben elhelyezhetõ települési szilárd hulladék
maximális tömege:
— 60 literes edényzet esetében 15 kg
— 110 és 120 literes edényzet esetében 25 kg
— 240 literes edényzet esetében 50 kg
— 1.100 literes edényzet esetében 250 kg lehet.
(12) A közszolgáltató a gyûjtõedény kiürítését a tõle elvárható
gondossággal köteles végezni. Az okozott kárt annak javításá-
val vagy új edényzet biztosításával köteles megtéríteni. Ameny-
nyiben a meghibásodás a közszolgáltatónak nem róható fel, a
használhatatlan gyûjtõedény javítása, pótlása az ingatlantulaj-
donos kötelezettsége. A közszolgáltató munkavállalói a gyûjtõ-
edényt kiürítés után kötelesek az átvétel helyére visszahelyezni
és az ürítés során kihullott települési szilárd hulladékot összeta-
karítani.

ÖNKORMÁNYZAT
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Vas Gereben Mûvelõdési
Ház és Könyvtár hírei

Mûvelõdési ház

Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig: 8-20 óráig;
szombaton: 8-14 óráig.
A hétvégi nyitva tartás a rendezvények igénye szerint változ-
hat.

Júniusi programok

9-én: Rockfesztivál a Petõfi parkban.
Fellépnek: Metalrain, Tûzvonal,
20. 00 órától Beatrice;

13-án és 27-én: Baba-mama Klub 16 órától.

Júliusi kitekintõ

Június végétõl augusztus elejéig nyári foglalkozásokat tar-
tunk gyerekeknek délutánonként.

Állandó programok

Hétfõ, csütörtök: keleti harcmûvészet.
Kedd: Rozmaring Nyugdíjasklub, hastánc.
Szerda: Barátság Nyugdíjasklub.
Csütörtök: társastánc, vöröskereszt foglakozásai, Balaton-
bozsoki Nyugdíjasklub.
Utolsó szombatok: éremgyûjtõk.
További programjaink iránt érdeklõdjenek az intézmény-
ben.
Rendezvényeinkre mindenkit szeretettel várunk!

A könyvtár hírei

Értesítjük a lakosságot, hogy a városi könyvtár július 2-tõl
leltározás miatt zárva tart, várhatóan az augusztus 4-13-a kö-
zötti idõpontig. A részletekrõl június 30-ig munkaidõben te-
lefonon is adunk információt. A nyitás pontos idejérõl kábel
tv útján és a könyvtár ablakaiban elhelyezett plakátok segít-
ségével tájékoztatjuk majd az érdeklõdõket. Ebben az idõ-
szakban is lehet érdeklõdni telefonon hétfõtõl péntekig, 8
óra és 15 óra között.
Megértésüket, türelmüket köszönjük, az esetleges kellemet-
lenségekért elõre is elnézést kérünk:

a könyvtár dolgozói

(13) Tilos hulladékot elhagyni, felhalmozni, a gyûjtés, begyûj-
tés, szállítás és lerakás szabályaitól eltérõ módon kezelni.
(14) A közszolgáltató az alapszolgáltatáson felüli mennyiségû
háztartási hulladékot nem köteles elszállítani, ha az nem a
Zöldfok Rt. felirattal ellátott mûanyag zsákban lett kihelyezve,
vagy annak elszállítására vonatkozó 5. § (8) bekezdés szerinti
igénybejelentést az ingatlan használója nem tette meg.
(15) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggõ szemé-
lyes adat kezelésére a Hgt. 23. § g) pontja alapján és a jelen ön-
kormányzati rendeletben foglalt mértékben és terjedelemben
jogosult.
(16) A közszolgáltatással összefüggõ személyes adat csak a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhetõ.
(17) A közszolgáltató megfelelõ technikai és szervezési intéz-
kedésekkel köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az
adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetõleg sérü-
lés vagy megsemmisülés ellen.
(18) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggõ szemé-
lyes adatokat az ingatlantulajdonos (illetve az ingatlan nyilván-
tartásban szereplõ jogosult) azonosítására, a közüzemi szerzõ-
dés teljesítésével, jogszabályban elõírt ellenõrzések végrehajtá-
sával kapcsolatos feladatok ellátásra, számlázásra, postázásra,
közüzemi díj hátralékok behajtására használhatja fel.
(19) A közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgál-
tatással összefüggõ személyes adat nyilvánosságra hozatalára.

4. §
(1) A települési szilárd hulladék elszállítási napjának esetleges
változásáról az önkormányzat a helyben szokásos módon köte-
les az ingatlantulajdonosokat tájékoztatni.
(2) A közszolgáltató a kötelezõ közszolgáltatás körében megta-
gadhatja a települési szilárd hulladék elszállítását, ha
a) nem az 1. § (9) bekezdésében meghatározott gyûjtõedényben
vagy a 3. § (5) bekezdés szerinti mûanyag zsákban kerül kihelye-
zésre;
b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy az olyan anya-
got tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem
gyûjthetõ, szállítható, vagy ártalmatlanítható (3. § (10) bekez-
dés);
c) a gyûjtõedény közterületen oly módon került elhelyezésre,
hogy azt a közszolgáltató munkavállalói csak jelentõs nehézsé-
gek árán tudják a jármûvel megközelíteni;
d) a gazdálkodó szervezet nem kötött egyedi közszolgáltatási
szerzõdést.
(3) A nem a 3. § (2) vagy (3) bekezdés szerinti mennyiségben
vagy módon történõ települési hulladék elszállítását — meg-
rendelés ellenében — a megrendelés elfogadásától számított 3
napon belül köteles a közszolgáltató elszállítani. E határidõ,
amennyiben munkaszüneti nap is közbeesik, további egy nap-
pal meghosszabbodik.
(4) Az önkormányzat a háztartásokban keletkezõ nagydarabos
hulladék (lim-lom) elszállításáról a közszolgáltatóval kötött kü-
lön megállapodás alapján, évente egy alkalommal, a tavaszi idõ-
szakban gondoskodik, melyrõl az érintetteket a helyben szoká-
sos módon tájékoztatja.
(5) A gazdálkodó szervezetek a (4) bekezdésében meghatáro-
zott lomtalanítási akciót nem jogosultak igénybe venni.
(6) Az önkormányzat közigazgatási területén keletkezett tele-
pülési szilárd hulladék és lim-lom elhelyezésére kijelölt lerakó-
hely: balatonszabadi hulladékkezelõ-telep, illetve a somi hulla-
dékkezelõ-telep, az üzembe helyezését követõen.
Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet a lerakással
egyidejûleg a lerakóhely üzemeltetõjének köteles az ártalmat-
lanítás díját megfizetni. Az azonnali díjfizetési kötelezettség
abban az esetben is fennáll, ha a beszállítás nem saját szállító-
eszközzel történik.
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„Szeretlek” — mondták a lengyel gyerekek….

Lengyelországban jártak az enyingi
Bocsor István Gimnázium tanulói

Új testvériskolai kapcsolattal gazdagodott az enyingi Bocsor
István Gimnázium. A németországi bad urach-i középiskola
mellett ebben az évben a lengyelországi Jankowice gimnáziu-
mával szerveztek csereprogramot. Ennek keretében elõször az
enyingi diákok utazhattak egy hétre a lengyelországi Rybnik
városába április végén.
„Lengyel—magyar két jó barát” állítja a mondás és ez úgy tûnik
mind a két félnek fontos, hiszen a jankowicei gimnázium tanu-
lói nagy szeretettel fogadták az enyingi diákokat. Ezt mi sem
példázza jobban, mint az, hogy már a kirándulás elsõ napján
rendezett sportverseny is barátságos hangulatban zajlott. A len-
gyel diákok a kézilabda és a focimeccs alatt lelkesen tapsoltak a
magyar góloknak is és buzdították mindkét csapatot. Még ezen
a napon a híres jankowicei fatemplomban a magyar diákokért,
és a biztonságos hazatéréséért mondott imát a templom lelké-
sze. Este a jankowicei polgármester fogadta a magyar vendége-
ket.
A következõ két napon Lengyelország néhány turisztikailag ki-
emelkedõ helyét látogatták meg. Krakkó belvárosában angol
nyelvû idegenvezetõ vezette körbe a diákokat. A wieliczkai só-
bányában a sok lépcsõ és gyaloglás ellenére a magyar diákok le-
nyûgözve figyelték a világörökség részének nyilvánított bánya

minden termét, és itt ki is próbálhatták a különbözõ bányászati
eszközöket.

Lengyelországi tartózkodásuk harmadik napján — a rybniki
helytörténeti múzeum megtekintése után — Auschwitz-ba lá-
togattak el. Mind Birkenauban, mind pedig Auschwitzban meg-
tekinthették a történelem legsötétebb és legkegyetlenebb idõ-
szakának mementóit. Megdöbbenve nézték végig a kiállítást —
mely a holocaust emlékhét miatt a szokásosnál is több látogatót
vonzott — és olyan élményekkel gazdagodtak, amelyet egyetlen
egy történelemóra sem tudott adni.

Az utolsó napokban már nem csak angolul folyt a társalgás; az
egymástól tanult lengyel, illetve magyar szavak keveredtek egy-
mással. Pénteken a jankowicei gimnázium elõtt búcsúztak el
egymástól a két iskola diákjai. „Szeretlek” — mondták a lengyel
gyerekek, miközben magyar barátaikat ölelték át. Ez az öt nap
egy épülõ testvériskolai kapcsolat elsõ állomása volt és mind az
enyingi, mind pedig a jankowicei gimnázium tanárai és diákjai
remélik, hogy a hosszútávra szól, és sikeres lesz. Az enyingi
Bocsor István Gimnáziumban pedig már nagyon várják a szep-
tembert, amikor a jankowicei gimnázium tanulói látogatnak el
hozzájuk.

Ki tette! Ki tette?
Enying Város Szolgáltató Intézménye újra megszervezte tava-
szi nagytakarítási akcióját a településen. Az utóbbi években
rendszeresen feltérképezik az illegális szemétlerakókat, az újra
és újra termelõdõ hulladékhegyeket, melyeket aztán az õ szer-
vezésükben és irányításukkal takarítanak el az akcióhoz csatla-
kozó lelkes környezetvédõk
Az enyingi Bocsor István Gimnázium tanulói és tanárai a Peda-
gógiai Programjukban megfogalmazottak szerint minden év-
ben részt vesznek környezettakarítási akcióban. Immár negye-
dik alkalommal keltek útra, hogy eltüntessék Enying város te-
rületén az újabb illegális szemétlerakó helyeket. A szorgos kezû

tanulók takarítottak és hihe-
tetlen mennyiségû eldobált
szemetet gyûjtöttek össze.
Sajnos azt is tapasztalták,
hogy ahol az elmúlt évben
rendet, tisztaságot teremtet-
tek, mára újratermelõdött a
hulladék. Az évrõl évre szer-
vezett akcióknak nem csak
pusztán a takarítás a célja, ha-
nem az is, hogy felhívják az if-
jabb generációk figyelmét
környezetünk védelmének a
fontosságára. A természetben
letett lim-lom, háztartási hul-
ladék, mûanyagpalack, autó-
gumi nemcsak esztétikai kárt
okoz, hanem súlyos környe-
zetszennyezést jelent, fontos
lenne tudnunk, ki tette…
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Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

fontosabb májusi hírei
Sikeres „Leértékelés”-ünk Dombóváron

AMagyar Drámapedagógiai Társaság 16 éve rendezi meg a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztivált. Az enyin-
gi Tinódi Lantos Sebestyén Református Iskola drámás csapata a tavalyi évben az országos fesztivál három legszínvonalasabb

elõadása egyikét vitte színpadra, az idén pedig szintén erre készülnek. Április 19-én, Székesfehérváron a megyei fordulón szere-
peltek ügyesen, a hétvégén (május 12-13.) pedig Dombóváron a dél-dunántúli regionális találkozón jutottak tovább. Az országos
fesztivál utolsó, legjobbnak ítélt színdarabjait bemutató gálamûsora június 8-10. között lesz Debrecenben.
Ahogy az egyik résztvevõ fogalmazta: „A „Leértékelés” címû darab ízig-vérig mai mû, eszközhasználatával — a stekk lámpától a
szigetelõ szalagon át a teszkómárket bevásárlókocsiig — és sodró lendületû loituma muzsikájával — nemcsak a diákokból csalt elõ
hangos tapskavart és éljenzést, de a tiszta gyermekhangon felcsendülõ 105. genfi zsoltár engem is megragadott: a fogyasztói társa-
dalomról ennyire közhelymentes biblikus kritikát még felnõttektõl sem láttam.”
A darab rendezõje iskolánk drámatanára, Egervári György. A XVI. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztivál záró
gálamûsora a debreceni Csokonai Színházban 2007. június 8-9-10-én lesz.

Diákjaink munkái
a Magyar Nemzeti Galériában Budapesten

A Magyar Nemzeti Galéria idén ünnepli 50. születésnapját.
Az ünnepi programok között külön helyet kaptak a gyere-

kek is, akiknek „Így alkotunk mi…” címmel hirdettek országos
rajzpályázatot. A nyertes rajzokat jövõ hét csütörtökön, június
7-én állítják ki.
A pályázatra az ország 240 iskolájából több, mint 3000 rajz érke-
zett, amibõl kétszázat válogattak a szervezõk a kiállításra. A pá-
lyázó általános és középiskolák közül egyedül az enyingi Tinódi
Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézménybõl lesz négy rajz (a beküldött ti-
zenkettõbõl) látható. Három elsõs és egy ötödik osztályos diá-
kunk, Mácsár Ákos, Pirtyák Borostyán, Sziklai Anita és Nagy
Katalin munkái. Felkészítõ tanáruk iskolánk rajz-festészet tan-
szakának vezetõje, Katóné Szántó Márta.

Fiatal mûvészek budapesti koncertje

A Fiatal Mûvészek Tavaszi Gálakoncertjén Budapesten, a
Fészek Klubban Draskóczi Eszter, Demény István és Bá-

lint Gyõzõ tanáraink hangszeres muzsikával, Katóné Szántó
Márta és Kató Balázs pedig kiállított munkáikkal lehettek jelen
május 17-én.

Enying testvérvárosának ünnepsége

Pünkösd hétvégéjén Bánffyhunyadra hívtak bennünket, hogy vegyünk részt testvérvárosunk ünnepségén. Az idén a városi ün-
nep fényét egy külön esemény is emelte, a város kapta meg a XXI. század Békeoszlopát. A jeles napokon három tanárunk

adott hangversenyt (Draskóczi Eszter, Demény István és Szotyori-Nagy Gábor) a bánffyhunyadi református mûemléktemplom-
ban. A Lencse Néptánccsoportunk sikeres fellépése is gazdagította a kulturális programok értékét. Városunk polgármesterével és
gyülekezetünk presbiterével, Tóth Dezsõ úrral a Tinódi Lantos Sebestyén Református Iskola képviselte Enyinget ezen az emléke-
zetes eseményen.

A többi hírért kattintson iskolánk honlapjára: www.tinodi.hu
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Az I. világháborút lezáró trianoni
béke elõzménye és hatása

A trianoni békeszerzõdés az I. világháborút Magyarország
(mint az Osztrák-Magyar Monarchia egyik utódállama) és az
Antant (Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország) között
lezáró békeszerzõdés, amely többek között rendelkezik Ma-
gyarország és Ausztria, Románia, valamint az újonnan létrejött
Csehszlovákia és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság közötti új
határokról. A trianoni békeszerzõdés részét képezi az I. világ-
háborút lezáró Párizs környéki békeszerzõdések rendszerének.
A szerzõdés Magyarország (Magyar Királyság) új határainak
megállapítása mellett korlátozta a magyar hadsereg létszámát
(35000 fõben), megtiltotta légierõ és nehézfegyverek tartását.
Tartalmazta az akkor létrejött Népszövetség alapokmányát is.
1920. június 4-én írták alá a Nagy Trianon-kastélyban a szerzõ-
dést a szintén az Antanthoz tartozó USA, amely akkor nem lett
a tagja a Népszövetségnek, nem írta alá. Az USA és Magyaror-
szág között késõbb Washingtonban született meg a békeszerzõ-
dés, amely a Népszövetségre vonatkozó cikkelyek kivételével
szó szerint megegyezik a Trianonival.
A magyar delegációt a tárgyalásokon gróf Apponyi Albert ve-
zette. Szigorú értelemben vett tárgyalás nem folyt, az Antant
képviselõi fogadták a magyar küldöttséget, és egyszerûen kö-
zölték vele a feltételeket. Ezután átvették a magyar álláspontot
tartalmazó dokumentumokat, majd pár nap múlva — lényegé-

ben anélkül, hogy figyelembe vették volna a magyar érveket —
közölték a döntést. Az új határokat elvileg a Woodrow Wilson
amerikai elnök által megfogalmazott nemzeti elv alapján jelöl-
ték ki. Ettõl azonban több esetben, stratégiai, gazdasági, közle-
kedési stb. szempontokra hivatkozva eltértek. Például az összes
az új határral párhuzamos út és vasút a határ túloldalára került.
Így egybefüggõ magyar lakosságú tömbök is a határ túloldalára
(Csallóköz a teljes Dél-Felvidékkel, a Partium, Székelyföld, a
Délvidék északi része), noha legtöbbször ki lehetett volna jelöl-
ni megfelelõ határt. A magyar tárgyalási stratégia sem volt
kompromisszumkész: a teljes integritást célozta, ahelyett, hogy
a magyar lakosságú határmenti területek megtartására töreke-
dett volna. Részben ezért is hagyták figyelmen kívül. Nem ra-
gaszkodott a wilsoni elveknek megfelelõ helyi népszavazások
kiírásához sem. A szerzõdést végül a lényegében erre kineve-
zett Simonyi-Semadam Sándor kormányának küldöttei,
Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ és Benárd Ágoston,
népjóléti miniszter írták alá. A szerzõdést az 1921. évi XXXIII.
törvénycikkel iktatták be a magyar jogrendszerbe, ez volt az
egyetlen magyar törvény, amely fekete keretben jelent meg.
Magyarország az alábbi területeket veszítette el:
— Erdély és jelentõs területek Magyarország keleti részébõl.
Bánság keleti része, az Alföld egy része Romániához került.
— A szlovákok, rutének által is lakott északi területek többsé-
ge, így a Felvidék, a Csallóköz és Kárpátalja Csehszlovákiához
került.
— Délen a Szerémség, Bácska és a Bánság nyugati része, vala-
mint a Muraköz az újonnan alakult Szerb-Horvát-Szlovén Ki-
rályság (késõbbi neve Jugoszlávia) része lett.
— Nyugaton egy sáv, a Felsõõrvidék Ausztriához került, ahol
késõbb Burgenland néven önálló tartományt hoztak létre az új
területekbõl a már aláírt Saint Germain-i békeszerzõdés alap-
ján.
— Északon Szepes és Árva megyébõl kb. 500 négyzetkilométer
területet Lengyelország kapott meg.
A szerzõdéssel a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz került az
1102 óta a magyar korona fennhatósága alá tartozó Horvátor-
szág is. Fiume (mai neve Rijeka) városa is a magyar korona ré-
sze volt, de rövid önállóság után az Isztriával és Zárával együtt
Olaszországhoz került, majd 1947-ben Jugoszláviához csatol-
ták.

József Attila:
Nem! Nem! Soha!
Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége
Nem lehet, nem soha! Oláhország éke!
Nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret!
Magyar szél fog fújni a Kárpátok felett!

Ha eljõ az idõ - a sírok nyílnak fel,
Ha eljõ az idõ - magyar talpra kel,
Ha eljõ az idõ - erõs lesz karunk,
Várjatok, Testvérek, ott leszünk, nem adunk!

Majd nemes haraggal rohanunk elõre,
Vérkeresztet festünk majd a határkõre
És mindent letiprunk! - az lesz a viadal!-
Szembeszállunk mi a pokol kapuival!

Bömbölve rohanunk majd, mint a tengerár,
Egy csepp vérig küzdünk s áll a magyar határ
Teljes egészében, mint nem is olyan régen
És csillagunk ismét tündöklik az égen.

A lobogónk lobog, villámlik a kardunk,
Fut a gaz elõlünk - hisz magyarok vagyunk!
Felhatol az égig haragos szózatunk:
Hazánkat akarjuk! Vagy érte meghalunk.

Nem lész kisebb Hazánk, nem, egy arasszal sem,
Úgy fogsz tündökölni, mint régen, fényesen!
Magyar rónán, hegyen egy kilátás zúg át:
Nem engedjük soha! Soha Árpád honát!

Magyarország új határai
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A békeszerzõdés eredményeképp a Ma-
gyar Királyság elveszítette területének
több mint kétharmadát (az ország terüle-
te 282 000 négyzetkilométerrõl 93000
négyzetkilométerre csökkent).

Demográfiai
következmények

A Magyar Királyság lakóinak száma 18,2
millióról 7,6 millióra esett vissza. Sok
esetben egységes tömbben élõ magyar la-
kosságú területeket is elcsatoltak. Mint-
egy 3,3 millió magyar rekedt kívül az új
magyar állam határain, azaz magyarok
kerültek szülõföldjükön kisebbségbe. A
békeszerzõdés után a magyar népesség
aránya a népmozgás miatt általában
csökkent, de az elcsatolt területeken ma
is nagy számban élnek magyarok.

Egyéb hatások
Ami a gazdaságot illeti, a korábbi Magyar
Királyságból a termõföld 61,4%-a, a faál-
lomány 88%-a, a vasúthálózat 62,2%-a, a
kiépített utak 64,5%-a, a nyersvas 83,1%-
a, az ipartelepek 55,7%-a, a hitel- és
bankintézetek 67%-a került a szomszé-
dos országok birtokába.

A trianoni békeszerzõdés
utóélete

A magyar külpolitikát a II. világháború
végéig egyértelmûen a határrevíziós tö-
rekvéseknek rendelték alá, ezekben a
„mindent vissza” hívei többségben voltak
a kompromisszumra is hajlandókhoz ké-
pest. A fegyverkezési és egyéb korlátozá-
sokat 1937-ben felmondta a magyar kor-
mány, lényegében visszhang nélkül. Az
elveszített területek egy részét a II. világ-
háború elõtt és alatt a Bécsi döntésekkel
(1938 és 1940), illetve német szövetség-
ben fegyveres akciókkal az ország vissza-
szerezte. Az I. Bécsi döntéssel a Felvidék
és Kárpátalja déli többségében magyar-
lakta részét, Csehszlovákia német elfog-
lalásakor Kárpátalját, a II. Bécsi döntés-
sel Észak-Erdélyt, Jugoszlávia német le-
rohanását követõen pedig Muraközt,
Dél-Baranyát és a Bácskát.

Az 1947-es Párizsi békeszerzõdés vissza-
állította az 1937-es határokat, de katonai
okokból három Pozsonnyal szemben lévõ
falu, Oroszvár, Horvátjárfalu és Duna-
csún, az ún. Pozsonyi hídfõ átkerült
Csehszlovákiához (hivatalosan azért,
hogy Pozsony további fejlõdéséhez, nö-
vekedéséhez elég terület legyen a Duna
déli oldalán). (Ez tette késõbb lehetõvé a
Bõs-nagymarosi vízlépcsõnél a Duna
egyoldalú szlovák elterelését.)

Azóta Magyarország területe — apróbb
kölcsönös területi kiigazításoktól elte-
kintve — nem változott, nagysága hivata-
losan 93030 km2.

KYOKISHIN KARATE
Szakosztály eredményei

Az idei versenyévad immár felénél tar-
tunk, összefoglaljuk az eddigi eredmé-
nyeinket idõrendi sorrendben.
Diákolimpiai elõdöntõn vettek részt ver-
senyzõink március 24-én Szanyban, akik
mindannyian továbbjutottak a döntõbe.
A két idõpont között nagyon sok idõ telt
el, így nagyobb feladatot jelentett az erre
való felkészülés és a súlycsoportban való
maradás is.
Következõ dátum április 14-ei Húsvét
kupa, melyet a siófoki Baross Szakközép-
iskolában szerveztek meg. Itt kumite,
grundbirkózás és KATA — azaz forma-
gyakorlat kategóriákban mérték össze
tudásukat karatékáink, összességében
nagyon szép eredménnyel.
Az idei Európa-bajnokságnak Litvánia
adott otthont, amelyen válogatott keret-
tagként Velõ Ágota III. helyezést ért el.
2007. évi Kyokushin Karate Diákolimpiai
Döntõ Veszprémben volt május 19-én,
amelyen Töttösi Anita I., Kerti Kinga I.,
Gyõrffy László középdöntõs, Molnár
András elõdöntõs helyezést ért el.
A félév utolsó versenye május 26-án Al-
másfüzitõn volt, ahol is a „B” kategóriás

felnõtt országos bajnokságon Töttösi Ani-
ta nagy küzdelmekkel aranyérmes lett.
Egy nappal késõbb — május 27-én a
Balatonbozsoki Pünkösdi Vigasságokon
tarthattak bemutatót a karatékák — egy
kis ízelítõül eddigi munkájukról,
eredményeikrõl.
Minden versenyzõnek gratulálunk és kí-
vánjuk, hogy a jól megérdemelt nyári va-
kációt töltsék kellemesen, s az új élmé-
nyektõl lelkileg-fizikailag feltöltõdve in-
dulhassanak neki a következõ idõszak
megmérettetéseinek.
OSU!

Varga Mária

„VIRÁGOS ENYINGÉRT, SZÉP
KÖRNYEZETÉRT” VERSENYFELHÍVÁS

Enying Város Önkormányzata meghir-
deti a „Virágos Enyingért, szép környe-
zetért” virágosítási, parkosítási és kör-
nyezetszépítési versenyt.
A verseny célja: kulturált, környezetba-
rát, vendégváró településkép kialakítá-
sának elõsegítése.
A verseny két kategóriában kerül meg-
hirdetésre:
1. kategória: magánszemélyek;
2. kategória: vállalkozások, intézmé-
nyek, jogi személyek, civil szervezetek.
A verseny elbírálásának szempontjai:
— közterület parkosítás, tartós díszítés;
— hangulatos elõkertek, kapubejárók,
virágos balkonok kialakítása;
— lakóházak, intézmények virágosítá-
sa, növényi díszítése, különös tekintet-
tel a házak és intézmények elõtti
közterületekre;
— üzleti bejáratának csinosítása, szépí-
tése;
— a virágosítás, parkosítás, környezet-
szépítés minõsége és esztétikai hatása.
A pályázatok benyújtásának határide-
je: 2007. június 22., megjelölve a kategó-
riát, amelyben a pályázó indulni kíván.

Cím: mûvelõdési ház, 8130 Enying,
Bocskai u.1.

A borítékra kérjük írják rá: „Virágos
Enyingért, szép környezetért”

A versenyfelhívásra beérkezett pályáza-
tokat 8 tagú bizottság bírálja el.

A bizottság mindkét kategóriában az
elsõ 3 helyezettet tárgyjutalomban ré-
szesíti.

A mûvelõdési ház Kató Balázs, enyingi
keramikus által készített „Virágos
Enyingért, szép környezetért” elismerõ
táblát adományoz a kategóriák jutalma-
zottjainak munkájuk elismeréséül.

A legtöbb közönségszavazatban része-
sülõ pályázót szintén megilleti a „Virá-
gos Enyingért, szép környezetért” elis-
merõ tábla.

A nyertes pályázók névsora a mûvelõ-
dési ház hirdetõtábláján kerül kihirde-
tésre 2007. július 31-én.

Enying Város Önkormányzata
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** LakáLakáscéscélúlú, szabadfelhaszná, szabadfelhasználálásúsú
hitelek, önerõminimummal akárhitelek, önerõminimummal akár

a vételár 85%-ig!a vételár 85%-ig!

** JöJövedelemigazolávedelemigazolás nés nélkülkülili
jelzáloghitel! Akciósjelzáloghitel! Akciós, induló, induló
kököltséltségek négek nélkülkülili hitelek!hitelek!

** Lakáslízing 80-100%-osLakáslízing 80-100%-os
finanszírozással,finanszírozással, osztráosztrák hitelk hitel
kivákiváltáltásasa, állami támogatások, állami támogatások
((szoc.polszoc.pol), földhivatali, banki,), földhivatali, banki,

biztosítói komplex ügyintézéssel!biztosítói komplex ügyintézéssel!

** Lakás-,élet-Lakás-,élet-
gépjármûbiztosítások kötése!gépjármûbiztosítások kötése!

** Eladó-kiadó ingatlanokEladó-kiadó ingatlanok
közvetítése!közvetítése!

HITELIRODA —HITELIRODA —
Enying, Bocskai u. 4.Enying, Bocskai u. 4.

((Varga MáVarga Mária:ria:
06 (70) 458 508906 (70) 458 5089))

Felnõttképzés 8 általánossal Siófokon!
Szeptembertõl óvodai dajkaképzést indítunk!

Jelentkezni: Krúdy Oktatásszervezés

06 (20) 915-6603, 06-1-321-3519.


