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15.00 A Mezõföldi Közkincs
kerekasztalban részt vevõ
települések csoportjainak

bemutatkozása

Maszk – színjátszó csoport

Lókötõk Néptáncegyüttes

Bokréta Néptáncegyüttes

Modern táncosok

Társastáncosok

18.00 Matyi és a hegedûs
19.00 Király L. Norbi

20.00 Bál
22.00 Tombolasorsolás

A mûsorok alatt folyamatosan büfé
üzemel.

Ugrálóvár, kézmûvesek
bemutatkozása, ingyenes játszóház.

Autóbusz indul Balatonbozsok felsõ
buszmegállóból: 14.00, 15.00 órakor
Kabókáról Enyingre: 14.30, 20.00 óra-
kor (mûsorok után), 22.40 órakor (tom-
bolasorsolás után)

Batthyány-hírmorzsák – március

Amár hagyományos tavaszi Batthyá-
ny Napok keretében idén is sokféle

program közül választhattak az érdeklõ-
dõ diákok. A rendezvénysorozat egy hetet
ölelt fel, március 7-11. között került rá
sor.
A fiúk körében a sportrendezvények tar-
tottak számot a legnagyobb érdeklõdés-
re. Hétfõn a labdarúgás szerelmesei mér-
hették össze a tudásukat, az érdeklõdõk
pedig fergeteges meccseket nézhettek
meg.
Kedd délután a floor ballnak hódolt több
csapat, beleértve a tanárok csapatát is,
akik derekasan helyt álltak az ifjúsággal
szemben, s szoros mérkõzésben marad-
tak alul a sporttagozatos gyerekekkel ví-
vott küzdelemben. A gyõzelemért járó
vándorkupát a 12. B osztály vehette át.
Csütörtökön a „Csocsó” került megren-
dezésre a gimnázium aulájában. Renge-
teg páros indult a versenyen, szinte alig
lehetett megmozdulni az aulában.
A sport mellett a kreativitást és a szellemi
kihívást igénylõ programok sem marad-
hattak el. Ezek közül a legnépszerûbbek
a „Játszma” és a „Mesevetélkedõ” vol-
tak. A diákok egymással versengve pró-
bálták megtalálni a helyes megoldásokat
a feladványok között. A „Játszma” vetél-
kedõ gyõztese a Nagy András-Szöllõsi Ti-
bor által alkotott tanár-diák páros lett. A
„Mesevetélkedõ” gyõztesei a 12. A osz-
tály tanulói lettek, akik igen jól ismerik a

Walt Disney mesék hõseit. Idén sem ma-
radhatott ki a vetélkedõk közül az „Or-
szág-város” elnevezésû játék. Itt is min-
den osztály képviseltette magát, sokszor
több indulóval is. A gyõzelmet a 12. B
osztály tanulója, Horák Eszter szerezte
meg.
Az „Alkoss velünk!” elnevezést viselõ
délutáni programon a mûvészetek iránt
érdeklõdõ diákok egy közös alkotást hoz-
tak létre egy hatalmas patchwork formá-
jában. A közös munka gyümölcsét élvez-
hették a „Salátakészítõ” verseny résztve-
või. Csodálatos remekmûvek születtek,
melyek a szemet és a szájat egyaránt
gyönyörködtették.
Az informatika iránt érdeklõdõkrõl sem
feledkeztek meg a szervezõ osztályok.
Számukra az „Info” verseny és a „Play-
station 2” elnevezésû verseny nyújtott
megfelelõ kikapcsolódást.
S persze nem maradhatott el a hagyomá-
nyos „Karaoke” verseny sem, amelyen
szokás szerint a lányok diadalmaskodtak.
A hét lezárását a március 15-i mûsor je-
lentette, ahol az iskola valamennyi tanu-
lója az alsó tagozatos diákok elõadásában
tekinthetett meg egy színpadi darabot. A
színvonalas mûsorért köszönet illeti
ügyes alsó tagozatos szereplõinket vala-
mint Olasz Judit tanító nénit és Csizmazia
István tanító bácsit.

Folytatás az 5. oldalon.
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Enying Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
1/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelete
a magánszemély kommunális adójáról

Enying Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 5. §
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyar Köztár-
saság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) be-
kezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következõket rendeli el:
1. § Enying Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az il-
letékességi területén a kommunális jellegû adók közül bevezeti
a magánszemély kommunális adóját.
2. § Az adó évi mértéke, a helyi adókról szóló 1990. évi C. tör-
vény 11. §-a és 17. §-a szerint meghatározott – a rendelet 3.
§-ában foglalt kivételekkel – adótárgyanként, illetve a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény 24. §-a szerinti lakásbérleti
jogonként 12 000 Ft.
3. § Mentes az adó alól a külterületen lévõ pince, présház, egyéb
gazdasági célra használt építmény, továbbá az önkormányzat il-
letékességi területén lévõ beépítetlen belterületi földrészlet.

Dr. Pintér György polgármester, Szörfi István jegyzõ

Enying Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
2/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelete a helyi

iparûzési adóról

Enying Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 5. § c)
pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyar Köztársa-
ság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) be-
kezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következõket rendeli el:
1. § Enying Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az
önkormányzat illetékességi területén bevezeti a helyi iparûzési
adót.
2. § (1) Állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén
az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén az
adó mértéke naptári naponként 5000 forint.
3. § (1)A rendelet 2011. február 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a helyi iparûzési adóról szóló 55/2009. (XII.
15.) önkormányzati rendelet.

Dr. Pintér György polgármester, Szörfi István jegyzõ

INTÉZMÉNYI RACIONALIZÁLÁS

Az önkormányzat pénzügyi helyzetének stabilizálása érdeké-
ben súlyos döntéseket kellett meghoznia a Képviselõ-testület-
nek, melyek minden önkormányzati intézmény mûködését
érintik. Tekintettel arra, hogy a hatályos jogszabályok értelmé-
ben csakis a kötelezõ feladatok után részesülhet az önkormány-
zat plusz támogatásban, a testület a gimnáziumi oktatás, vala-
mint a bentlakásos ellátás Fejér Megyei Önkormányzatnak
való átadásáról döntött azzal a feltétellel, hogy amennyiben a fi-
nanszírozási feltételek változása nem indokolja az átadást, úgy
az átadásra vonatkozó határozati javaslatokat visszavonja. A
gimnázium átadására 2012. július 1. napjával kerülne sor, azon-
ban az intézmény szétválasztásához kapcsolódó feladatokat
2011. augusztus 31. napjáig el kell végezni az elfogadott feladat-
tervnek megfelelõen. A bentlakásos ellátás átadására 2012.
január 1. napjával kerülne sor. A Hõsök tere 5. szám alatti
telephelyen az intézmény ellátotti férõhelyszámát 27 fõrõl 31
fõre emeli a testület 2011. június 1. napjától.
Az intézményi bevételek növelése, kiadások csökkentése érde-
kében a Városi Bölcsõde vezetõjét játszóház/gyermekfelügye-

let beindítása részleteinek kidolgozására kérte fel a testület,
melyet az áprilisi rendes ülésen vitat majd meg.
A Vas Gereben Mûvelõdési Ház és Könyvtár létszáma 2011.
április 1. illetve 2011. május 1. napjával 1-1 fõvel csökken, me-
lyek közül az egyik üres álláshely volt. A mûvelõdési ház, a fel-
nõtt és gyermekkönyvtár nyitva tartási ideje szintén csökkent,
mely döntést a finanszírozási feltételek kedvezõ változása illet-
ve a felmerülõ lakossági igények függvényében a Képviselõ-tes-
tület visszavon. Minden év október 15-tõl következõ év április
15-ig a balatonbozsoki Civil Házban a fûtés nem üzemel, a he-
lyiséget használó egyesületeknek, kluboknak ezen idõszakban a
mûvelõdési ház ad otthont. 2011. október 15. napjától a
kabókapusztai orvosi rendelõ fûtését alternatív módon kívánja
megoldani az önkormányzat.
Enying Város Szolgáltató Intézményénél üzemképtelen mun-
kagép értékesítésérõl döntött a testület. 2011. április 1. napjától
kizárólagosan minimum önköltségi áron végezhet az intézmény
szennyvízszippantás szolgáltatást. Az intézmény létszámát 8 fõ-
vel csökkentette a testület, melybõl 3 üres álláshely volt, egy
munkatárs pedig tényleges munkahelye, a polgármesteri hiva-
tal létszámkeretén belül folytatja munkáját.
A Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskolánál
1 fõ felmentési idejét töltõ személy álláshelyét 2011. június
15-tõl megszünteti a képviselõ-testület. Osztályösszevonások
következtében 2011. szeptember 1-jétõl 2 fõ pedagógus állás-
hellyel csökken a létszám, valamint ugyanezen idõponttól gyer-
mekágyi segély miatt csökkenthetõ a bérköltség.
Fenti döntések vélhetõen megfelelõ mértékben hozzájárulnak
a költségvetési hiány kezeléséhez, ezért az Általános Mûvelõ-
dési Központ létrehozására irányuló korábbi döntését vissza-
vonta a testület.

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

A Mezõföldi Többcélú Kistérségi Társulás központi orvosi
ügyeletben résztvevõ tagtelepülései közül néhányan jelezték,
hogy az ügyeletbõl való kiválást fontolgatják. A felmerülõ le-
hetséges változásokat Enying Város Önkormányzat Egészség-
ügyi és Szociális Bizottsága megvitatta, és javaslatára, az enyin-
gi lakosok biztonságos ellátása érdekében a Képviselõ-testület
úgy döntött, hogy a központi orvosi ügyelet változatlan formá-
ban történõ mûködtetését támogatja, tehát továbbra is 2 fõ or-
vos, 1 fõ asszisztens és 1 fõ gépkocsivezetõ lássa el az ügyeletet.
Amennyiben valamely résztvevõ település kilép a közös fel-
adatellátásból, Enying önállóan kívánja megvalósítani a köz-
ponti orvosi ügyeleti ellátást. Mindemellett várja a résztvevõ te-
lepülések képviselõ-testületeinek gazdaságos mûködést elõse-
gítõ, kompromisszumra törekvõ javaslatait a más formában
történõ mûködtetésre, mely javaslatok esetén az ügyelet mû-
ködtetését készséggel újratárgyalja.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA

A polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodája 2011. április 1.
napjával megkezdte mûködését az Enying, Kossuth u. 29. szám

ÖNKORMÁNYZAT
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alatti volt Tourinform iroda helyiségében.
Az ügyfélszolgálat munkatársai felvilágosí-
tással szolgálnak az egyes ügyek menetérõl, a
kitöltendõ nyomtatványokat az ügyfelek
rendelkezésére bocsátják, segítséget nyújta-
nak azok kitöltésében, amennyiben az ügy
jellege megkívánja, az illetékes ügyintézõ-
höz továbbítják az ügyfelet.

Az ügyfélszolgálati iroda nyitva tartása
a következõ:

hétfõ–csütörtök 8.00–12.00
és 13.00–16.00

péntek 8.00 – 12.00

A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási
rendje változatlanul a következõ:

hétfõ, szerda és 13.00–16.00

kedd zárva

csütörtök 8.00–12.00

péntek zárva

Ügyfélfogadási idõn kívül a hivatal épülete zár-
va.

A város lakóinak minél szélesebb körû tájé-
koztatása és ellátottsága érdekében az ügy-
félszolgálati iroda helyiségében a képvise-
lõ-testület helyet biztosított a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi képvi-
seleti szerve, Enying Polgári Védelmi Iroda
számára. Az önkormányzat biztosítja a térí-
tésmentes internetszolgáltatást, valamint a
képviselet a helyiség meghatározott részét
térítésmentesen használhatja, amennyiben
az igazgatóság enyingi lakost alkalmaz a he-
lyi képviselet ellátására.

INGATLANÉRTÉKESÍTÉS

Ismét napirendre került a Szabadság tér 10.
szám alatti önkormányzati tulajdonú ingat-
lan értékesítése, melynek megvitatása során
a településfejlesztési és környezetvédelmi
bizottság ülésén az ingatlan széles körû hir-
detése mellett foglaltak állást. A képvise-
lõ-testület támogatta a kezdeményezést, és a
helyi illetve a városi tévében megjelenõ hir-
detések eredményességében bízva az ingat-
lan kikiáltási árát a bizottság javaslatára 6
millió Ft-ban állapította meg. A versenytár-
gyalással kapcsolatban informálódhatnak a
város honlapján, illetve a polgármesteri hi-
vatal mûszaki ügyintézõjénél.

BESZÁMOLÓK

A képviselõ-testület 2011. évi munkaterv-
ének megfelelõen az érintett intézményve-
zetõk elkészítették 2010. évi tevékenységük-
rõl szóló beszámolót. A képviselõ-testület
megvitatta, és az intézmények munkáját
megköszönve elfogadta a Szirombontogató
Óvoda, a Vas Gereben Mûvelõdési Ház és
Könyvtár, az egészségügyi alapellátás, és a
rendõrõrs beszámolóját, melyeket az érdek-
lõdõk megtekinthetnek a város honlapján, il-
letve a városi könyvtárban.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Városunkért Közalapítvány (8130 Enying, Kossuth L. u. 26.) Kuratóriuma az
Alapító Okiratban megfogalmazott célokkal összhangban pályázatot ír ki
Enying város közigazgatási területén mûködõ nevelési, oktatási, szociális és
egyéb közfeladatot ellátó intézmények, különbözõ egyesületek, illetve civil
szervezetek számára tevékenységük, feladataik ellátásához szükséges anyagi
források egy részének biztosítása érdekében.
Pályázni lehet Enying városban a betegség megelõzõ és gyógyító, az idegenfor-
galmi szerepkört erõsítõ, a kulturális és oktatási ellátást segítõ, a sportot támo-
gató, illetve tudományos, kutatói, környezetvédelmi, természetvédelmi, gyer-
mek és ifjúságvédelmi munka, valamint a közrend, közbiztonság védelmének
elõmozdítását, az euroatlanti integrációból fakadó helyi feladatok elõsegítését
szolgáló tevékenység céljából.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. június 30.
A pályázatok benyújtásának helye és címe: 8130 Enying, Kossuth L. u. 26.,
Polgármesteri hivatal, titkárság
A pályázatok elbírálásának határideje: 2011. július 31.
A pályázat elbírálása során 450.000,- Ft keretösszeg használható fel. Az írásos
pályázatnak tartalmaznia kell a megvalósítandó célt, a rendelkezésre álló for-
rást, várható hatásokat, továbbá a pályázaton való részvétel jogosultságát
igazoló okiratot (pld. cégbírósági okirat).
A pályázati felhívással kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-30-414-5888-as tele-
fonszámon.

Katóné Szántó Márta kuratórium elnöke
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Integrált
városfejlesztési

stratégia
célja és feladata

Az integrált városfejlesztési stratégia egy fej-
lesztési szemléletû középtávot (7-8 év) átölelõ
dokumentum, integrált városfejlesztési stra-
tégia melynek alapvetõ céljai a következõk:
– a városokban a területi alapú, területi szem-
léletû tervezés megszilárdítása,
– a városrészre vonatkozó célok kitûzése, és
annak középtávon való érvényesítése.
Az integrált városfejlesztési stratégia (IVS) a
város jelentõs fejlesztéseinek meghatározója.
Alapos helyzetelemzõ vizsgálat után megha-
tározza a fõ célokat, illetve részcélokat, majd
ezeket a konkrét városrészekre vetíti. Ez azt
jelenti, hogy konkrét fejlesztések összehan-
golt, ütemezett és egymásra épülõ rendszerét
kell felépíteni úgy, hogy ténylegesen elõrevi-
gye a város fejlõdését. Egyik fõ célja, hogy az
egyes városrészekben kijelölje a támogatással,
vagy támogatás nélkül megvalósuló fejlesz-
tendõ területeket, melyeket akcióterületek-
nek neveznek el.
Az integrált városfejlesztési stratégia (IVS)
teremti meg a településfejlesztési koncepció
célkitûzései, és a támogatási forrás orientált
akcióterületi terv közötti átmenetet, mely a
legtöbb fejlesztési típusú pályázat alapdoku-
mentuma. Az IVS elkészítése középtávon
minden várossal szemben szakmailag indo-
kolt elvárás minden típusú város-rehabilitáció
esetében, hiszen a fenntartható város-rehabi-
litáció tervezés nem a városi méret függvénye.
AZ IVS egy hiánypótló dokumentum, mely
megteremti a településfejlesztési koncepció
célkitûzései, és a támogatási forrás orientált
akcióterületi terv közötti átmenetet.
Az IVS azt az integrált, területi alapú tervezé-
si szemléletet kívánja megjeleníteni, mely öt-
vözi a különbözõ szakpolitikai megközelítése-
ket (pl.: gazdaságfejlesztés, környezeti fejlesz-
tés, közlekedésfejlesztés, társadalmi célok
megvalósítása, stb. …), összefogja és ütközteti
az érintett partnerek céljait, elvárásait az ön-
kormányzat városfejlesztésben meghatározó
és döntéshozó szerepe mellett. Az integrált
megközelítés további eleme, hogy a fejlesztési
célokat, azok finanszírozási módját, megvaló-
sítási és fenntartási módját szinergikusan ke-
zeli. Az IVS készítésének alapját képezi, hogy
a közösségi források csak olyan beruházáso-
kat támogassanak, amelyeket a piac nem ké-
pes elvégezni. Ez a városfejlesztésnek kulcs-
kérdése, a piaci és állami beruházások közötti
egyensúly megtalálása az IVS alapvetõ felada-
ta.
Enying integrált városfejlesztési stratégiájá-
nak készítése most van folyamatban, mely le-
hetõvé teszi a város épített környezetének te-
matikus, összehangolt fejlesztését.

Város jövõje civil szemmel
Az integrált városfejlesztési stratégia készítése során kérdõíves formában meg-
kerestük a városban mûködõ civil szervezetek képviselõit, mondjanak véleményt
a képviselt szervezetük mûködése szemszögébõl a város jelenlegi és jövõben
helyzetérõl.
A megkeresett szervezetek jelentõs része élt a válaszadási lehetõséggel, így gon-
dolataikat, véleményüket megoszthatjuk önökkel, és beépíthetjük a készülõ fej-
lesztési dokumentumba.
A megkérdezett szervezetek jellemzõ célcsoportot képviselnek: nyugdíjasok,
mozgássérültek, polgárvédelmet, óvodafejlesztést stb. … Azonban a mûködõ
szervezetek nem ölelik fel a teljes korosztályt. A fiatal, hét évestõl a munkaképes
korosztályig nincs igazán közösségszervezõdés szerepét állátó civil szervezõdés –
csak tematikus, mint a polgárõrség –, mely hosszú távon a települési kötõdést ké-
pes kialakítani. Ennek hiányában a közösségszervezés sem mûködik igazán. Ez a
hiány nemcsak Enyingre jellemzõ, hanem az ország jelentõs számú településére
is. Ezen mindenképpen változtatni szükséges, és közösségszervezési módszerek-
kel meg kell próbálni megszólítani a város lakosságát. Ezzel a problémával min-
den mûködõ és választ adó szervezet küzd, és fõ problémának látja, hogy a lakos-
ság jelentõs része érdektelen, megszólításuk nehézkes, ösztönzésük szinte lehe-
tetlen.
A civil szervezõdések közül a legaktívabbak a nyugdíjasok. Mind a Rozmaring,
mind a Barátság Nyugdíjasklub kimagaslóan szervezett és mûködtetett szervezõ-
dés, ahol a tagok aktívak és az összefogásra készek, nemcsak a településen belül,
hanem a szomszédos településekkel együttmûködve is. Ehhez hasonló összefo-
gás szükséges lenne a fiatal 14-18 évesek vagy még a fiatalabb korosztály között is,
természetesen az õket érdeklõ programok szervezésével. Azért tartjuk fontos-
nak a fiatal korosztály megszólítását, mert a város jövõje tõlük függ, a beléjük ül-
tetett identitástudattól. Ha a fiatalokban lassan kialakul egyfajta lokálpatriotiz-
mus, akkor késõbb – mikor tanulmányaikat befejezték, vagy családjukkal letele-
pedési helyet választanak – visszatalálnak gyökereikhez, abba a városba, ahon-
nan indultak.
A választ adók jelentõs része a jövõt bizonytalannak látja, mert az elmaradott inf-
rastruktúra (szennyvízelvezetõ rendszer hiánya) a vállalkozókat nem vonzza a
településre, és nem lesznek új munkahelyek. Fõ feladata a városnak a munkahely
teremtése, mert a település jövõjét ebben fogalmazták meg.
A „Milyen jellegû települési beavatkozásra lenne szükség? Mit szeretne látni a
településen?” kérdéseinkre közel azonos válaszokat kaptunk. Elsõ helyen a
szennyvízelvezetés megoldása szerepelt, melyre a város már pályázati úton támo-
gatást nyert, és várhatóan 2013 végére a beruházás meg is valósulhat. A második
helyen az intézményfejlesztés szerepelt. Sajnos nem kérdeztünk rá, hogy milyen
jellegû fejlesztésre gondoltak, az ellátás minõségén, vagy infrastruktúra terüle-
tén. Az intézmények mûszaki állapotából következtetve ez utóbbival lehetnek
jelentõsebb gondok.
Harmadik helyen – de szinte minden válaszadó részérõl – a közterületek problé-
mái szerepeltek. Járdarekonstrukció, parkoló-fejlesztés, parkok, közterek, zöld-
felületek rendezett kialakítása, játszótér kiépítése, kerékpárút a 64-es út mentén,
melyeket természetesen mind akadálymentesen kell kialakítani. A 64-es úton
történõ akadálymentes, biztonságos átkelés is igényként merült fel.
A fenti, markánsan megjelenõ véleményeken felül az épített környezet fejleszté-
se, uszoda építése, új szabadidõ központ létesítése is megjelenõ válasz volt.
A civil szervezetek közül a nyugdíjasklubok szívesen fogadnák a többi szervezet
bemutatkozását, terveikrõl és elképzeléseikrõl tájékoztatnék a tagságukat, illet-
ve lehetõséget látnak az együtt gondolkodásban és cselekvésben is. Fontosnak
tartják, hogy a fejlesztések során kikérjék a véleményüket, és párbeszéd tudjon
kialakulni az egyes, várost érintõ fejlesztések kérdésében.
Összességében a válaszokból megállapítható, hogy a szervezetek szeretnének
tenni a városi közösségért, a városért, de lehetõségeik csekélyek, és az összefogás
sem mûködik hatékonyan. A társadalom elszegényedése, a jelentõs munkanél-
küliség, a városlakók hangulatára, aktivitására rányomja a bélyegét. A civil szer-
vezõdések feladata lenne az önkormányzattal közösen a lakosság pozitívabb
jövõképe érdekében való együttgondolkodás és cselekvés.
Ezúton szeretném megköszönni a civil szervezetek képviselõinek a hatékony és
gyors válaszadást, mellyel munkákat segítették.

Ertl Antal (Fehérvár Építész Kft.)
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Folytatás az 1. oldalról.

Az általános iskolában folytatódott a leendõ elsõ osztályosok
számára rendezett Iskolavár programsorozat, melynek kere-
teiben játékos sportfoglalkozásokon vehettek részt a legkiseb-
bek, kipróbálhatták magukat különféle kézügyességet fejlesz-
tõ foglalkozásokon, szüleikkel együtt pedig interaktív órákat
látogathattak. A programsorozat április 2-án sikeres sportgá-
lával zárult.

Versenyeredmények:

A Lajoskomáromban rendezett körzeti vers- és prózamondó
versenyen Papp Tibor (3.B) 2. helyezést ért el, Bostyai Bence
(3.A) pedig különdíjban részesült.

A március 21-én rendezett városi versmondó versenyen is
ügyesen szerepeltek növendékeink. Stegmann Dzsennifer
(5.A) és Ujfalusi Dávid (5.A) 3., Szentmiklóssy Péter (5.B) 2.,
Szabados Kata (6.B) pedig 1. helyezést ért el az 5-6. évfolyamo-
sok versenyében. A 7-8. évfolyamosok között Tóth Vivien
(8.A) 3. lett.

Április 4-én a könyvtár által szervezett városi Csukás István
mesemondó versenyen az 1-2. osztályosok között harmadik-
ként végzett Kovács Dominika (1.A), másodikként Nyikos Ka-
talin (2.A), a korosztály versenyét pedig Dely Mirkó (2.A) nyer-
te. A 3-4-esek között 3. lett Kingl Mercédesz Vanessza (4.B), 2.
lett Rafael Attila (3.B), 1. helyezett pedig Horváth Alexandra és
Péntek Vanessza (mindkettõ 4.B). Az 5-6. osztályos tanulók
versenyében 3. helyezést ért el Raffael Ferenc (5.B) és
Stegmann Dzsennifer (5.A), 2. helyezést Szentmiklóssy Péter
(5.B), az 1. helyezést pedig Szabados Kata (6.B) nyerte.

Március 10-én rendezték Székesfehérváron az atlétikai körze-
ti megyei bajnokságot, melyen növendékeink remekül szere-
peltek. A lányok versenyében korosztályában harmadik helye-
zést ért el Tóth Katalin (2.A) és Elek Dóra (6.A) egyéniben,
csapatban pedig a Gáncs Klaudia, Tóth Nóra, Kelemen Vivien,
Csajági Erzsébet valamint a Széles Evelin, Vass Laura, Zsuppán
Adrienn, Lipóth Vivien összetételû csapat, a fiúk versenyében
pedig a Németh Botond, Vass Norbert, Orova Péter, Horváth
Dániel valamint a Pómizs István, Pómizs János, Vass Dávid,
Haffner Roland összetételû csapat. Második helyezést ért el
korosztályában ugyanitt Pómizs István (5.A) egyéniben vala-
mint a Tóth Katalin, Zics Edina, Pudelka Fanni, Nyikos Molli,
Balássa Zsófia összetételû csapat.

Elsõ helyezést nyert korosztályában Gáncs Klaudia (4.A) és
Németh Botond (4.A) egyéniben valamint az Elek Dóra, Ba-
logh Bianka, Stegmann Dzsenifer, Reiber Dominika összetételû
csapat.

Március 12-én Vass Norbert (3.A) a Kyokushin Karate Diák-
olimpia országos döntõjében 1. helyezést ért el.

Szintén március 12-én, Budapesten, a Magyar Köztársaság
2011. évi országos fedett pályás összetett bajnokságán, 300
méteres gyaloglásban 3. helyezést ért el Reiber Dominika
(6.A), Baráth Barbara (6.A) pedig 1. helyezettként ért célba.

Április 2-án a Magyar Köztársaság 2011. évi kis maratoni baj-
nokságán a 13 éves lányok 6 km-es versenyében országos 4. he-
lyezést ért el a Baráth Barbara, Kiss Anna, Elek Dóra összetéte-
lû csapat (mindhárman 6.A osztályosok).

Az április 4-én, Gárdonyban rendezett Fejér megyei mezei
futó versenyén 3. helyezést ért el a Elek Dóra, Balogh Bianka,
Kiss Anna, Reiber Dominika, Baráth Barbara összetételû csa-
pat (mindannyian 6.A osztályosok).

Batthyány-hírmorzsák
– március

BATTHYÁNY-BÁL
Nagy sikert aratott az enyingi Herceg Batthyány Fülöp Gimnázi-
um és Általános Iskola nevelõtestülete és szülõi munkaközössé-
ge által szervezett jótékonysági bál, amelyre 2011. február 5-én
került sor az iskola tornatermében.
Több, mint 160-an vettek részt a rendezvényen, melynek célja a
Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola oktatá-
sát segítõ szemléltetõeszköz állományának gyarapítása, továbbá
az iskolarádió kiépítése volt.
A köszöntõ beszédet Bedi Andrea, az iskola igazgatója és Tóth
Andrea az intézmény szülõi munkaközösségének elnöke tartot-
ta, majd színes, fergeteges mûsorszámok következtek. Fodor
Janka, a gimnázium volt diákja – aki jelenleg a szekszárdi tanító-
képzõ fõiskola végzõs hallgatója – népdalcsokorral kedveskedett
az egykori alma mater vendégeinek, azt követõen hastáncosok
bemutatója, majd a gimnazista fiúk tánca következett. A zenés,
táncos produkciók nagy sikert arattak.
Láthattuk a Laár pour l’art társulat osztályfõnöki óráját a diákok
elõadásában. A bõséges és ízletes vacsorát a Turul Étterem ké-
szítette és szervírozta.
„A rendezvény nagyon jól sikerült, példás összefogásról tett ta-
núbizonyságot. Fontos, hogy intézményünket ennyi szervezet,
magánszemély, vállalkozó, szülõ, civil szervezet támogatta. A be-
vételt taneszközökre fordítjuk a minél hatékonyabb, színvonala-
sabb oktató-nevelõ munka megteremtése érdekében. Köszönjük
vendégeinknek a részvételt és a felajánlásokat, a szülõknek az
önzetlen segítséget, amit az est megszervezésében nyújtottak.” –
nyilatkozta Bedi Andrea, az intézmény vezetõje
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A Tinódi Lantos Sebestyén Református Iskola hírei
„Tavaszi zsibongásaink”
A hónap elején iskolánk sí tábort szervezett
Kovács Gergõ tanár úr vezetésével Ausztri-
ában. Az idõjárás is kedvezett a téli sportok
kedvelõinek. A tábor ideje alatt ismételten
megrendezték a már hagyományos szlalom
versenyt, a küzdelem nagyon szoros volt, a
fiúk között Gergye Krisztián a lányoknál
Dudás Dóra Natália vihette haza a nyertes
kupát. Mindenki nagyon jól érezte magát és
a szép élményeket megõrizve készül a jövõ
évi táborra.
Iskolánk tanulói ebben a hónapban több
versenyen is részt vettek. Február 15-én A
Közlekedési Ismeretek Verseny 2. fordulóján,
Székesfehérváron Mácsár Ákos 4. osztá-
lyos tanuló képviselte iskolánkat. A megyei
fordulón elméleti és gyakorlati feladatok-
kal is meg kellett birkózniuk a versenyzõk-
nek, Ákos 9. helyezést ért el, ami nagyon szép
eredmény, gratulálunk hozzá.
Február 17-én a lajoskomáromi Gesztenye-
fasori Általános Iskola és Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény Játék és Logika cím-
mel Körzeti matematika versenyt hirdetett. 6.
osztályból Szénási Mihály II. helyezést ért
el (felkészítõ tanár: Szentpéteri Klára), Fo-
dor István 7. osztályos tanulónk I. helyezett
lett (felkészítõ tanár: Zsolnainé Purger
Mercédesz).
Február hónap a farsangi hangulat jegyé-
ben is telt. Az egész iskola zenés mulatsá-
gon vett részt, ahol a dob tanszakos Szabó
Bence, gitár tanszakunk tanítványa Molnár
Izabella zongorista növendékünk Goldber-
ger Diána és fúvós diákjaink (Csajághy Dá-
vid, Hegedûs Eszter, Kajfis Dominik, Pass
Krisztián) örvendeztették meg zenéjükkel a
hallgatóságot. Tanáraink is kitettek magu-
kért Bálint Gyõzõ és Demény István bevonu-
ló indulója, Szabó Szilárd hegedû muzsikája
Teleki Miklós kíséretével mosolyt csalt tanu-
lóink arcára. Selmeci Márta tanárnõ és Bá-
lint Gyõzõ tanár úr „Hõsök találkája” címû
elõadását mindenki „szájtátva” figyelte.
Minden osztály saját berkein belül is meg-
rendezte „farsangi buliját” a délutáni fog-
lalkozások keretében.
A felsõ tagozatos osztályok között szerda
délutánonként Floorball bajnokság zajlott
a hónap folyamán, harmadik helyezett lett a
6. osztály, másodikként végzett a 7. osztály a
nyertes a 8. osztály lett. Õk kapták meg a
vándorkupát, melyet egy évig birtokolhat-
nak, s majd jövõre újra harcba szállhatnak
érte a felsõ tagozatos osztályok.
Februárban a szülõi munkaközösség bálja
is megrendezésre került. A „talpalávalót”
iskolánk tanára Dobozi Dezsõ és zenész
társa szolgáltatta, minden résztvevõ jól
érezte magát, ez úton is köszönet a szerve-
zõknek, az SZMK tagjainak.
Március hónapban, iskolánkban a mûvé-
szeteké volt a fõszerep.
Részt vettünk fúvós találkozókon, szavaló-
versenyeken, országos táncháztalálkozón,
zongoraversenyen.
Március 1-jén a „Tinódi Fúvósok” Veszp-
rémben a XIII. Nyugat-Dunántúli Rézfúvós
Kamaraegyüttesek Találkozóján vettek részt

Demény István tanár úr vezetésével. Mûso-
rukban felcsendült egy részlet a „Jézus
Krisztus Szupersztár” címû musicalbõl,
Andrew Lloyd Webber: Nem tudom, hogy
szeressem õt… és még több hangulatos dalt
hallgathatott meg a közönség elõadásuk-
ban. A kvartett résztvevõi: Gere Alexandra,
Kovács Barna, Sáfrány Anikó és Sugár
András ARANY minõsítést szereztek. Ez a
csapat Kajfis Dominikkel kiegészülve ebben
a hónapban még Sárosdon Kistérségi Fúvós
Találkozón is fellépett, ahol több zeneisko-
la is bemutatkozott, mind a diákok, mind a
tanárok hasznos tapasztalatokat, új élmé-
nyeket gyûjtöttek.
Iskolánk szavalói március 8-án a Vas Gere-
ben Könyvtár által meghirdetett szavalóver-
senyre is nagyon lelkesen készültek, Papp
Luca 1. osztályos tanulónk III. helyezett
(felkészítõ tanár: Kelemen Zoltánné), Süle
Viktória 6. osztályból szintén III. helyezett
és Oratovski Bianka 6. osztályos diákunk
II. helyezést ért el. (felkészítõ tanár: Selme-
ci Márta)
Lajoskomáromban, a Gesztenyefasori Iskolá-
ban március 10-én körzeti mesemondó ver-
senyt rendeztek, ahol a 4. osztályból Nyi-
rádi-Ángyán Boglárka III. helyezést ért el
(felkészítõ tanár: Táskai Valéria), Oratovs-
ki Bianka különdíjat kapott (felkészítõ ta-
nár: Selmeci Márta). A verseny színvonalát
még emelte, hogy a zsûri elnöke Kozáry Fe-
renc, a székesfehérvári Vörösmarty Színház
színmûvésze volt, aki nagyon hasznos taná-
csokkal, építõ jellegû kritikával látta el a
versenyzõket, és bíztatta õket a további lel-
kiismeretes, kemény munkára.
Dégen iskolánk két tanulója zongoraverse-
nyen vett részt. A 11. alkalommal megren-
dezett versenyen Bálint Ábel ezüst-, Bálint
Sára aranyminõsítést szerzett, a diákokat
Teleki Miklós tanár úr készítette fel a ver-
senyre.
Az Erkel emlékév alkalmából a székesfehér-
vári Hétvezér Általános Iskola számítógépes
versenyt (Rajzolj a Paint-tel!) hirdetett 5-6.
osztályos tanulóknak. A verseny témája,
Magyarország, a 165 éves magyar himnusz
dallama, Erkel Ferenc születésének 200.
évfordulója volt. A versenyzõknek a hely-
színen kellett digitális rajzot készíteni a
megadott témában. Kiss Viktória 5. osztá-
lyos tanulónk indult ezen a versenyen Pál-
mai György tanár úr kíséretével I. helyezést
ért el, rajza nagy sikert aratott.
Március 15-én iskolánk immár 19. alkalom-
mal rendezte meg már hagyományos népdal-
éneklõ versenyét. A megnyitó mûsorban fel-

léptek iskolánk 7-8. osztályos diákjai, a Ro-
kolya népdalkör és a „Kis Tinódi Fúvósok”.
Negyvenegy énekes nyolc településrõl ér-
kezett hozzánk, nagy volt az érdeklõdés,
ami nagy örömet okozott számunkra, látva,
hogy még mindig érték a fiatalok körében is
a népzene és felkészítõ tanáraik segítségé-
vel ezek a gyerekek ápolják, óvják hagyo-
mányinkat. A résztvevõk nagy száma miatt
a verseny két felvonásban zajlott, a fellépõk
két népdalt énekeltek, amit a háromtagú
zsûri (Mátyás Gáborné, Gábor Adrienn,
Szente Melinda) a verseny végén arany-,
ezüst- és bronzminõsítésekkel értékelt, ter-
mészetesen minden résztvevõnek kijárt
Kató Balázs míves bögréje is. Tizenhét
aranyminõsítést osztott ki a zsûri: Kányai
Roxána (Csajág), Imre Enikõ, Tatai Domi-
nika (Dég), Bálint Ábel, Bálint Sára,
Csajági Nikoletta (Enying, Batthyány),
Bagi Bojána, Bartos Violetta, Frank Eszter,
Goldberger Diána, Kolonics Barbara,
Labossa Anna, Molnár Angelika, Pirtyák
Borostyán, Szabó Laura (Enying, Tinódi),
Gazdag László (Igar), Horváth Bálint
(Papkeszi). A záró gálára 6 produkciót vá-
lasztott ki a zsûri, újra énekelhetett: Bagi
Bojána, Csajági Nikoletta, Horváth Bálint,
Labossa Anna, Molnár Angelika és Tatai
Dominika.

Nyakkendõ nélkül

Április 4-én a Dunántúli Református Egy-
házkerület vezetõsége (Steinbach József
püspök, Köntös László püspökhelyettes és
Bellai Zoltán püspöki fõtanácsos) és Imre
Bálint esperes voltak vendégeink. Utoljára
a tavalyi dégi egyházkerületi közgyûlés után
jártak nálunk, miután befejeztük a nyári fel-
újításokat.

A „nyakkendõ nélküli” találkozás célja az
volt, hogy kötetlen beszélgetések keretében
minél teljesebb képet kapjanak hazánk elsõ
egyházi fenntartású mûvészeti iskolájának
életérõl.

A nap folyamán iskolánk és gyülekezetünk
vezetõségével, majd több pedagógussal ta-
lálkozva megismerhették az itt folyó mun-
kát, és, hogy mi mindenért lehet szeretni a
Tinódit.

A látogatás csúcspontját növendékeink mû-
vészeti tanszakokat bemutató mûsora je-
lentette. Köszönettel tartozunk a fellépõk-
nek és felkészítõ tanáraiknak.
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AZ ENYINGI REFORMÁTUSOK HÚSVÉTI HÍREI
Áldott, szép húsvétot kívánunk az Olvasónak!

Nemrég valaki azt kérdezte, hogy miért kell még húsvét kap-
csán is Jézusról beszélni, amikor mindenki tudja, hogy az a nyu-
szi, a tojás és a traktával járó locsolkodás ünnepe. A kérdés
olyan, mintha azt firtatnánk, hogy miért kell az autóba ben-
zint/dízelt tankolni, amikor pont az a jó benne, hogy magától
(latinul: auto) megy, és nem kell elé lovat, vagy ökröt befogni.
Húsvétkor Jézus feltámadását, az élet halál feletti gyõzelmét
ünnepeljük. Jézusnak miattunk hozott váltsághalálát és értünk
történt feltámadását, ami miatt e világra született. Ezért húsvét
az elsõ számú keresztyén ünnep, függetlenül attól, melyik
felekezethez tartozunk.
Az életet és hozzá kapcsolódóan a termékenységet jelképezi a
vízzel való locsolkodás magyar népszokása, és a cserébe kapott
hímes vagy festett tojás is õsi életszimbólum. Sok esetben a to-
jást pirosra, a szerelem színére festik. Ezen az ünnepen az Atya
Isten szeretete minden más szeretetet felülmúló módon jelenik
meg, „mert úgy szerette Isten e világot, hogy egyszülött Fiát
adta érte, hogy aki hisz õbenne el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.” (János evangéliuma 3, 16)

Farsangoló fiataloknak

Böjt elõtt két farsangi mulatság is várta gyülekezetünk fiatalja-
it: az alsós hittanosok számára a díszteremben, a nagy ifisek szá-
mára pedig a Kálvin Kuckóban tartottunk zenés-maskarás
mulatságot.

Presbiteri munkamegbeszélés
Szóládon, továbbképzés Dégen

Március 23-án a dél-balatoni református gyülekezetek presbi-
tériumai Szóládon találkoztak, hogy megbeszéljék az õszi pres-
biteri tisztújítás technikai részleteit. A presbitérium a reformá-
tus gyülekezet önkormányzati szerve. Gyülekezetünkben a
presbiterválasztást október 30-án tartjuk, az istentisztelet utáni
egyházközségi közgyûlésen. A választás elõkészületeinek
részleteirõl folyamatosan tájékoztatjuk testvéreinket.
Március 31-én Dégen vettek részt presbitereink a 64-es presbi-
teri kör idényzáró továbbképzésén, ahol dr. Huszár Pál egyete-
mi tanár, a Dunántúli Református Egyházkerület fõgondnoka
és a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnö-
ke tartott elõadást a presbiteri küldetés felelõsségérõl és a
presbiteri hivatás hasznáról.

Ideje az ültetésnek

Március 27-én a Dél-balatoni Református Régió gyülekezetei-
ben életfákat ültettünk a templomkertekben. Enyingen a faül-
tetés egybe esett a márciusi zenés-családi istentisztelettel.
Templomkertünkben a japán cseresznyefa mellett álló hársfa
csemete kettõs üzenetet hordoz. Egyrészt jelképezi a dél-bala-
toni református gyülekezetek összetartozását, másrészt kifeje-
zi, hogy a legnehezebb és legreménytelenebbnek látszó idõben

sem szabad elkeseredni, hanem keresni kell a módját annak,
mit tehetünk a holnap érdekében. Legyen szó akár egy facse-
metérõl, akár saját csemetéinkrõl: gyermekeinkrõl, unokáink-
ról vagy közösségeinkben végzett szerepvállalásainkról. Köszö-
nettel tartozunk a templomkert tavaszi rendezésében résztvevõ
presbitereknek.

Munkaakciók

Március-áprilisban
két-két alkalommal
fogtunk össze, hogy
a temetõnket és
templomunkat szé-
pítsük. Nemcsak a
felnõttek, hanem a
nagy ifisek is kivet-
ték részüket a mun-
kából. Köszönet il-
leti minden segítõ
kéz tulajdonosát.

Szeretettel várjuk ünnepi istentiszteleteinkre:

Nagypénteken 10.30-kor, húsvét vasárnap és hétfõn 10.30-kor
úrvacsorás istentisztelet.
Balatonbozsokon igény szerint tartunk istentiszteletet a római
katolikus templomban.
Május 8-án anyák napi családi istentisztelet a nagytemplomban.
A gyülekezeti levél áprilisban érkezik meg a házakhoz.
Friss híreinket a www.enying.refdunantul.hu oldalon, illetve
gyülekezetünk Facebook oldalán találják.

BALATONBOZSOKI
PÜNKÖSDI VIGASSÁGOK

2011. június 11. (szombat)
Balatonbozsok, Mikszáth K. u. 1. szám elõtti terület

Programtervezet:
Délelõtt:

* gyermek fociverseny
* bogrács fõzõverseny
* muffin- és pogácsasütõ-verseny
* kakas szépségverseny

Délután:
* mazsorett-bemutató
* a Szirombontogató Óvodások mûsora
* citerások mûsora
* a Laguna Sport- és Táncklub bemutatója
* huszár-bemutató
* spanyol lovasiskola
* kutyabemutató
* iskolások táncmûsora
* népdaléneklés
18:00 Sramlikings
18:45 tombola
20:00 Coctails Zenekar (retro buli)
22:00 tûzijáték

Egész nap kézmûves udvar
A programunk pontos összeállítása után plakáton és az Enyingi Kábelté-
vén tájékozódhatnak.
Mindenkit várunk szeretetettel rendezvényünkön!

Balatonbozsokért Alapítvány
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A katolikus egyházközség közleményei
Az Enyingi Római Katolikus Egyházköz-
ség képviselõ-testületének ez év február
28-i határozata értelmében az enyingi ka-
tolikus templom kápolnájában urnafal
kerül kialakításra. A munkálatok elõké-
születei már megkezdõdtek.

Ugyanezen az ülésen döntés született ar-
ról is, hogy a katolikus temetõkben vasár-
naponként vállalkozói tevékenységet
(sírkõkészítés, felújítás) és temetési szer-
tartást nem lehet végezni. Ilyenekre hét-
köznapokon is csak akkor kerülhet sor,
ha elõzõleg engedélyezte õket a katolikus
plébánia. Vonatkozik ez a temetési szer-
tartásra abban az esetben is, ha nem a ka-
tolikus szertartás szerint történik. A te-
metési engedély díjmentes.

Szeretettel várjuk a híveket az ünnepi li-
turgiákra!

Húsvétvasárnap

8.00: Balatonbozsokon szentmise és ke-
resztelések; 10.30: Enyingen szentmise
és keresztelések; 14.00: Mátyásdombon
szentmise

Húsvéthétfõ

10.30: Enyingen igeliturgia.

Szeretettel kívánunk az alábbi költe-
ménnyel városunk minden lakójának ál-
dott húsvéti ünnepeket!

Mécs László: Tavaszi tanács

„A mennyek országa bennetek van.”

Tündérhonért nem kell messze menned.
A mennyország is közel van: benned.
Mozdulnod sem kell, hogy csodát láss ott,
hol csodátlan éltél. Jöjj ma vélem,
megmutatom, hogy csinálják mások.

Nézd a hernyót: falta a nyers lombot.
Remete lett, s ekkor szárnyat bontott
belõle szebb énje: a szép lepke.
Más lett étke: nektár, méz és illat,
mert fölszárnyalt szebbik énje: lelke.

Nézd a nagyfát: téli fagyok tûntén
most lép ki a bennerejlõ Tündér!
Honnan vette? Csak magából! Szépen
kibontja a bennerejlõ Májust,
s ott áll Tündérország közepében.

Éppúgy van az emberben a lelke,
mint fában szín, hernyóban a lepke.
A túlvilág nem más világ! Itten,
benned van! Más állapot kell s lelke
étke más lesz szeretetben, hitben.

A mennyország benned van. Õszintén
hidd, s az Isten is benned lesz szintén.
S ahol õ van, percek alatt bent is,
kint is tavaszodhatsz, mint fa, hernyó.
Másvilágba csöppensz, s lehetsz szent is.

Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy Vacsoráné Török Tímea a 15. Or-
szágos Babakészítési Versenyen I. helye-
zést ért el. Oklevele és babáinak képei
alább láthatók. Gratulálunk a sikeres sze-
repléshez, és további jó munkát kívá-
nunk.

„Fõzzünk játszóteret
Enyingnek!”

Településünk is csatlakozik a „Fõzzön
játszóteret!” akcióhoz.

Minél több Delikát8 ételízesítõs zacs-
kót várunk (bármilyen kiszerelésben),
hogy nagyobb eséllyel indulhassunk az
akcióban.

Az üres zacskók leadhatók a mûvelõ-
dési házban 2011. június 6-ig.


